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Richtlijnen voor het werk van het
Voorloopig Comité voor Arbeiders-Éénheid.
Ue vroegere, naar politiek en religie gescheiden vakbonden, hebben zooveel
verdeeldheid teweeggebracht en de arbeiders dermate teleurgesteld, dat de
meeste arbeiders deze oude organisatievormen niet meer terugwenschen.
In de plaats hiervan is het besef groeiende, dat alle hoofd- en handarbeiders
één gemeenschappelijk belang hebben : hun s o c i a l e b e l a n g , dat slechts
doelmatig kan worden behartigd, wanneer alle hoofd- en handarbeiders van
eenzelfde bedrijf, ongeacht hun politieke of godsdienstige overtuigingen, een
eenheid vormen in en op de grondslag van hun bedrijf.
Deze arbeiderseenheid in het bedrijf vindt zijn organisatorische vormgeving
in de bedrijfsorganisatie, d.w.z. in de organisatie van alle in een bedrijf werk-
zame hoofd- en handarbeiders, hoe zij ook politiek of religieus georiënteerd
mogen zijn.
De taak van de bedrijfsorganisatie is de behartiging van de economische en
sociale belangen van haar leden in de ruimste beteekenis van het woord en
de practisch theoretische en principieele voorbereiding van de overname van
het bedrijf door de hoofd- en handarbeiders zelve. De bedrijfsorganisatie
wordt bestuurd door een uit alle bedrijfsleden gekozen bedrijfsraad of fabrieks-
commissie, welke ten allen tijde aan de algemeene bedrijfsvergadering verant-
woording schuldig is en door deze vergadering kan worden afgezet. De
bedrijfsorganisatie is dus onafhankelijk van invloeden van buitenaf, autonoom,
de door de bedrijfsvergadering genomen besluiten zijn bindend.
De bedrijfsorganisaties van denzelfden bedrijfstak zoeken zooveel mogelijk
samenwerking met elkaar plaatsgewijze, streeksgewijze en gebiedsgewijze.
Ook diene er op dezelfde manier samenwerking te bestaan tusschen de be-
drijfsorganisaties van alle branches, eveneens met de eventueele bestaande
dorps- en buurt- of wijkraden.
Deze samenwerking is noodzakelijk voor de gemeenschappelijk te voeren
strijd om de levensrechten der arbeiders en voor de in de toekomst plaats
vindende overname der bedrijven, industrieele zoowel als landbouwbedrijven.
De bedrijfsorganisaties, de uit hen gevormde comité's, plaatselijke streeks- en
gebiedsraden zijn organisch opgebouwd, d.w.z. ze werken van beneden naar
boven.
Zoo mogelijk worde nu reeds in de bedrijven overgegaan tot vorming van
de aila hoofd- en handarbeiders in het bedrijf omvattende bedrijfsorganisatie.
In bedrijven, waar dit nog niet mogelijk is, moeten de arbeiders, die de idee
der bedrijfsorganisatie reeds aanhangen, zich aaneensluiten tot bedrijfskernen,
om propaganda te maken voor de bedrijfsorganisatie en om, zoodra de om-
standigheden daartoe gunstig zijn, een algemeene bedrijfsvergadering bijeen
te roepen, met het doel een bedrijfsorganisatie te stichten.
De bedrijsfkernen zijn dus propagandakernen; zij mogen zich niet als de
leiders der acties in de bedrijven beschouwen, noch als leiders der te vormen
bedrijfsorganisaties.
Op bovenstaande wijze stellen wij ons de ontwikkeling der arbeiderseenheid
voor en aldus zal al onze propaganda worden gevoerd.
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DE HUMOER, EEN VJAF3J V^N HST

Het kapitalisme vertoont o, m. het merkwaardige
verschijnsel, dat mensen hongeren moeten, oaidat de
kapitalistische productie te v e e l levensmidde-
len geproduceerd heeft. Het woord "te veel" is natuur-
lijk niet juist. Want hoe kan er een "te ve -l" be-
staan, wanne ar mensen rnosten hongeren? Van "overprö^
duetie"' kan er in werkelijkheid natuurlijk ge.;n spra-
ke zijn, ook al beweren de kapitalisten dit steeds
weer. Zelfs de meest ontiTi^^slde kapitalistische
productie zal aan de werrcelijkü aensoAijiia biahoof-
tan nooit itunnsn voldoen, hos ook onder h&t liapita-
lisma d 3 maatschap^ al i j kd productiekracht gogrooid
is.

üaar hot is o-j's, niut hat doal van do iapitalis-
tischj oconomia, aan de behoeften van de mensen te
voldoen. Zij dient de ~inst en niets dan de winst.
En de vrinst verkeert in gevaar als er meer ̂ aren op
de markt komen, dan de beperkte koopkracht van de
massa in staat is op te nemen. Dan vallen de prijzen,
dan gebeurt het onder het kapitalisme, dat produc-
tiemiddelen en producten vernield v/orden, dat de
productie kunstmatig '/.ordt beperkt. Reeds voor de
oorlog 7?erd er tarwe verbrand 011 koffie in ze?, ge-
gooid, terwijl landbouw en industrie van hele gebie-
den stilgelegd werden, nist omdat da mensen gosn bc—

maar
omdat

aan lavensmiddolon an klading hadden,
r-rijzen"slecht l lwaran.

Dat is niet steeds zo gawe st. Hongersnood bij an
zalf s tongavolge van ovorvload is pas GÜÏI vorschijn-
33! van hot kapitalisme. In do periodan, dio h. t ka-
pitalist;, voorafgegaan z i j n , v,ras or ïcht ? hong.rs-
nood uit gsbrak aan lav.vnsniddolen. In dia t i jdon,
vraarin di mensali jka producti3kracht nog vaa l min-
dor ontwikkeld tras, in da op slavonv.'ark barustendo
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economie van de oadheid en l o < ' d e nivd deleeuvvori wer-
(jlsn de -jie':iosr: steeds - T ; e e r door o- ' O / , iOo.io od geteos-
t e r d . ' D e vroegere iTiaKtschb^ j..:i-;j rog niet
sfeer alle grondstofgebieden van do aarde, zi'.'j 'bezat
r.og geen. aodern verkeer en aoora.1 ook nog n i. et de
uiovinaingen van de moderne techniek en scheikunde,
:aet "bahalp v/a-rvan ds productie op 'alla gebieden zo

g verhoogd 7/eraon. Slaven
bewerkten do grond rnot priiaiti'bve -oorktuigen, kunst-
mest -fas onbek.-:nd en togon tal loze' ' i iektan van plan-
ten 33 dio;ron ïias er. nog goon' gon ;osmiddel.. In do
voor-Kapitalistisoho tijd *aa or nóg 'geén sprake van
cr ia i saon , . rraarin '^n a v, vóór" h.-.-1 &a

nda o-conomiscno stoornissen ziot . To ;n
de Stoornisbon nis t", ^ouls ond .ir -hot 'kapitalisme .
d:OirOj j , da. t er -aj..;r g^prod~j;c,. ;o.rd : tordy d&n do bszit-
t,rrs van hot lund an van ar fabrio^en 't:ogon lonend j
>ri.ja.iii koadojn vjrkopjn. Toon *aa do' ho-ngór nog
ocht .:jii g-volg van absoluut ' gcbr oi0

i,.on a ou iiicr ku::ii-a opiork^n, dat or ook nog hö-
dün dorgoli j.i3 hongersnood op grond van absoluut
g^briii optrcodt on n.n.l. tl j v D . : r c o ;ld n China als
gevolg van droogt s of overstroming^ Sn' t.'och rraa en
is de mo.d^rns hongersnood geon gevo-lg 'van absoluut
gebrek. _.a.3t. behalp v-xn het raoderna verkeer SOOL het
sts.eds -onder m s'.? r mogelijk z'iin, n a o r ' d g door hon-
gersnood bedreigde 'gebieden elke -g ev aas 1 3 hoeveel-
heid levensmiddelen uit ande'ra gsbic-dsn der aards
te v-irvoeiasu. o.aar dit doet 'hot ' a a p i talis/as- niet .
Chinöss kooli's ku::o;sa ïi.;n.l. voor buitenlandse le-
venbaiddèlen ge&n loü^sds xr i jzer i botalen, 'Dus moe-
ton 23 storvon, t'jroijl in andere- lande-i' d.3 ioco-

.aot t ar ':<'?• gestookt --.-orden. Dit is; de zin
insiüa van do Aa^italistiücho'- prbduetia..
, zo :ao-t-n ',7i; ons afvrag:?ï t , lo.y,t hot _-ka-

j do arb iidsr s hongore:n?-- -Hot • kapitalisme :

hoof t torah belang bij ras on-d o 00 krachtige 'oorkors?
i.3or zeker ho-oft hot ka^'i Lalirioio dit.-' belang. Vorhon-
ger,.-.nio o a t . c ,. o .-ai-.; o •• ;irboiior'3 kuiinon hom niat
di'anon. iJaar hi j'r -orden d-, i n t . r n o Log,o:i3-:ollingon
van h.:- 1 o]odorno itapi tali sniü hot duiiolijkstj mach-
tig ir dan zijn bc-lang bij ge zon-d G on tot arbeid in

of do



staat zijnde werkers is zijn alles overheersend
winstbelang. Sn dit vinstbelang dvringt het kapita-
lisme steeds weer, door nog scherpere uitbuiting,
door e .ui nog aieer verhoogd arbeidsterapo en door nog
minder geremde roofbouw alle verbeteringen in de po-
sitie van de werkende massa zelf r,reer teniet te doon.
Het kapitalisme laat deze verbetaringan slechts be-
staan, voorzover zij nodig zijn om de arbeiders in
staat to stellen om t3 vorken, kaar zelfs deze stal-
ling kan niet over het alg?möon toegepast morden.
ïïant in ds ontwikkeling van do laatsta jaren is g3-
blaksn, dat het kapitalisme niet oens ervoor terug-
deinst, aan de arbsiders zelfs, het stukje droog brood
au d-3 primitiefste hygiënische hulpmiddelen ts ont-
ruitten, die zij voor hun yr-ork niet kunnon missen. In
uaautliaus jïi b.v. moesten duizenden arbcidors sterven,
omdat zij (meest Joodso gevangenen) niot hot voodsol
kr^gon ;n vooral niot do malk, diu zij bij hun v^rk
mot govaarlijke stoffen nodig hadden. i\Tiet één van
hen is in lev.jn gübljvjn.

3us waarom doet het kapitalisme eigenlijK niets
tegen Ie honger en de hongersnood? Omdat de honger
een vrapen van het kapitalisme is, dat hij niet ge-
lijkmatig en permanent toepast, maar dat hij in geen
geval sissen kan. Met de hongerzTreep dreef het kapi-
taal de z.g.n. "vrije" arb3iders steeds -,7eer aan de
machina. De arbeider 7?as in naam vrij. Hij kon zijn
rrerkg3V3r kiezen, zoals hij wenste. Hij kon het Trcrk
stopzatten als hem de arbsidsvoorr/aarden niot moor
bovialon of elders betsra op hom 7/achttön. Eij kon
dit .doen, -zoalng da honger niot dreigds. viaar op do
achtergrond dreigde do hongor steeds. In allo landon
van do goindustrialisoord3 woreld trokken da booron-
zoons naar de groto staden, om als industricarb-.ïidors
hun brood to vordian3n. iij, ongsojfjndo arbeiders,
zoals ook de vrouwen sn kindoron, dia h3t kapitali^mo
tot vorken in do fabri^kan sn mijnon godrongan hs^ftt.
vormen hit industriële rosjrvologcr, ̂ a^ruit ht;t ka-
pitalisme, stoüds ï;aor niouirro arbeidskracht011 trek-
ken kan en raardoor hij stoeds iTCör het verzat van
do arbeidersklasse tracht te brekon„ Mst de honger-
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zvreep werden de "vrije" ar t e i d e T r. aar het werk ge-
dreven.

Met de hongerzweep worden de i-., '..eiclssoldaten van
de fascistische dictatuur naar hst wevk gedreven.
Ziij zijn niet meer "vrije" arbeiders, want de. arbeid
heeft opgehouden, zelfs tussen aanhalingstekens vrij
te zijn. De werkloze aio e t naar de werkverschaffing,
als hij tenminste steun ontvangen en niet verhonge-
ren wil. Het s.rböidsbataillion, hot arbeidskamp,
de arbeidsdienst on de arbeidsinzet, in hot kort
dus da arbeid onder-igkilitaire dwang en in militaire
vormen, onvrij zoalj||Éo slavenarbeid in do oudheid,
onvrij gelijk da ar^H-rd van de lijf eigene boeron,
onvrij sn afgoparst zoals het werk van de negersla-
ven, dat is de jnodorno vorm, waarin de arbeid op-
treedt. 3n ds dwang, waarondor zij staat, hs.3t honger,

Door h?t 7-apan van do hong-sr bobben da fascisten
millio^non arbeiders uit alle bozotto gcbiodon in
do Duitse bewapaningshsl godrcvqn. Door nat wapen
van da honger hebben zij overal getracht het verzet
tü breken en do mensen tot slavendionston ts dwin-
gen. Door het .v/spon van de honger zal do mannelijke
jeugd ook:in deae dagen ertoe gedreven -./orden,
zich' "vrijwillig" voor bewapenlngsvrorkzaamheden of
militaire dienst op te geven, i):>or hst .va.pen van de
honger, meer nog dan door kannoniien en mitrailleurs
werd het verzet'van de Sriekse ar b v'J. :rc 0:1 boeren
gebroken. Door het jgjipen van ds hon^r zai ook het
n-eo-fascisme tracht^ de dictatuur rr.r. h-;t kapitaal
tegenover de arbeid?^e handhaven»

Stssds weor zal het kapitiO isra^ yan 1:U wapen ge-
bruik nakan. De honger loerde C'|;_ ?.e av/.itorgronfl in ;
die jaren van vrede on van .hoge conjunctuur dio lang
achter ons liggen on dis o n d o r h 'e -t 'k a p i -
t a l i s m G niet zullen torug koscn.

Togen hbt 'Tapen' van de honger h^jft d3 arbeidors-
klasso sl5chts een tógcnvapei.i., en'zijn naaci luidt:
Organisatie. Organisatio var* du 3"'. •.]•:! van alledag
tügon d'j hong.orawoGp in ds >;• i.ï- • JT .;-•: , in do workkam-
pen, in do buurten on'wij.k:.:a. is:;dö btüdon'3n op
hot land, waar ook wirkend^ ru-üiscn Lij elkaar zijn.
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Organisatie op de grondslag van de onafhankelijke
actie sn van de solidariteit. Organisatienvooral '"
van de strijd voor de orde van vrije en gelijke pro-
ducenten, voor een orde, waarin er geen honger be-
staat, omdat de arbeid slechts de behoeften dient.

VÏAI TS DQSIi T3SBN HOIIGBR EN VgRVTJILIN5?

Als gij, waarde lezer, bovenstaand artikel "De
honger, een ""apen van het kapitalisme"' hebt gelezen
en geheal in U hebt opgenoman, rijst natuurlijk bij
J d-3 vraag op, op "elke Tvijze T7ij, onder de huidige
omstandigheden, het tegenwapen, de organisatie .,
praktisch kunnen toepassen. Gij, die ^erkt op kan-
toor, op hot land, in fabriokan en v/orkplaatsen,
gij, dia a&n den lijve govoolt hoe do bezetter ons
mot do hongorzvrocp tracht murw te maken, onze geest-
kracht on onzo id3alcn to vartrappon an te doden,
gij, dio, modo door koudo on duisternis, bijna goen
tijd moor kunt vindon voor geestelijke ontspanning
of intellectuele inspanning, doch v?ions gsdachtan
nagenoeg geheel worden bshaarst door de vraag:
"Hoe korc ik aan eten voor mij en mijn gezin?" gij
zijt.geneigd het «rapen der organisatie als te moei-
lijk en niet doorvoerbaar te beschouwen. Leven we
niet onder een geweldige druk en v; o r d t op het ogen-
blik niet elke vorm van organisatie als illegaal
beschouwd?, vraagt ge.

Inderdaad is het advies:"Organiseert U !" ge-
mak^elijker te geven dan tos te passen, maar bij
enig nadsnkon zult ge tot de slotsoaa komen dat er
zoor vals mogelijkheden bestaan om, nu do kapita-
listische organisatie dor bohoaftsnvoorzioning is
vastgolopjn of liever, met opzet wordt gesaboteerd,
zelf de handen aan de ploeg te slaan. De moorden
van jiarx, dat de bevrijding van de arbeidersklasse
het .7 ar k van de arbeiders zolf moet zijn, behoren
ons ook. hier tot leiddraad ta -.rozen. "Jïij -"achten ons
er ochtsr " si voor U to advissron tot gaorganisaords
staking of sabotage over ta gaan. DU onmenselijke
iaaatregolsn wslko hst Duitse schrikbeT/ind daartegen
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neemt, waarbijnin hoofdsaak onschuldigen morden ge-
slachtofferd, zcu dit v«r?et doen v/e^ken als een
boemeran^', AI •-. e i l-~ ~" F b l oe^ j.s te kostl-aar en v;e heb-
ben geen b,chr;n£.1,e •-'„p.r sa:/r. eiaTPn ̂  Daarvoor dienen
andere; neer c-.:. -.\ ...:«Vlonder methoden te morden aan-
gerend. Ter zak-d du-s»-

Nu gij honger lijdt is het in de eerste plaats
de fabriek of onderneming waar gij ?7erkt, welke tot
taak hoeft zoveel als mogelijk is medewerking te
verlenen aan de voedselvoorziening der in het bedrijf
werkzame arbeiders en hun gezinnen. Daar, rcaar dit
niet of onvoldoende gsjfcgurt, behoren alle werkenden
in het bedrijf op asn;-^artoe belegde bijeenkomst
hun toestand te bespreken en een commissie ts benoe-
men IF31JC9 tot iaak hoeft zich van do daadwerkelijke
en financiële modawarking der directie .te verzekeren

zult go vragen. Al

bekomen le-
ja, waar,

s do Duitss vïeormacht en de zvrarto

bij de aankoop en hot vervoer der nog t
vensmiddelen. Of doze or nog zijn en zo

hand o l ar on nog in do gelegenheid zijn hun inbeslagne-
mingen of inkopt te doonr is dat een bovrijs, dat er
hier en daar nog voldoende voorraden zijn. We ^eten,
dat het moeilijk cf onmogelijk zal zijn de noodza-
kelijke vervoer •/ ?.rgnj.nu:ingen te verkrijgen, maar waar
deze niet aari?er-?.^ z'
voer zonder dê gi-:.' i j'
De duizenden fi.stsea
den allerlei sooyiari

..j-r>. , disn'i. het .risico van ver-
e vergu.nr.5ng genomen te ivorden.
pn handkarren v,relke sedert maan-
Ievciui.-midd.ele3. naar de grote

tseden brengc.ir -/oor -̂ pröoo:-.-..1.;. jk gebruik, bev;ijzen,
dat deze rnogc-l.i/jriliaid. :Ta:; vervoer nog open staat,
Als niemand "iets., .rret-t^tü- zitten" moeten enige arbei-
ders door da -dii s^tie in de gsisnhsid v/orden gesteld
op ondarzc.sk uj t 1 2 gaar. pn he^ft het bedrijf zelf
ge^n vervoorr.,:. oi,!l~>n tor boschiküing, dan moeten

f yij. .' -jr*? z_tns '.rordön gohuurd. Voorts kan
itc.ii va-n do koop een soort estafette-
.;. g.jü/.gj.:iio'30i>d> iTüik:? vrij ~at botar zal
e dik" "ij-1 •. voinlg effoct sortorando in-
cjunuin 7: elke mon tli3.'is lans d

na het afs
dienst '.vĉ .

dan
" ; : .

ist,
?.n in 'oon kleins fa'n'rrl ï;r i.-f
bij machte is iets voor de

onderneming
arbeiders te
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doen, dan moet bij de eigenaars van deze zaken er
op vjorden aangedrongen, zich in verbinding te stel-
len met andere kleine of grote fabrieken, teneinde
collectief tot het genoemde resultaat te komen. !Jim-
mer mag ..aen stil .zitten en de honger si l end e maar on-
dergaan omdat men denkt, dat hiertegen momenteel
toch niats. te doen zou zijn.

3r zullen natuirlijk lïerkg'evars 2ijn, die door
verschillende omstandigheden niet in staat zijn hun
rasd3:v3rking te vörlsnen of dia deze botv?eg ^Gigeren.
In zulke gevallen dienen'*do arbeiders geheel zelf-
standig op te treden. £ij behoren contact to zoe-
•kon mst hun bedrijfsgonoton in andero ondernemingen
•en door ovorleg tot het organisüron dor voèdszl-*
voorzianing der bctrokkenan to gorakon. In' 'dit y;>r-
band, :"i.ll.n r/ij t^vana v/ijzon op hot' stich'toh van
buar'tcp;,tt:,issiGS. jiian Ic^go het nodigs initiatief aan
da "dag os in do straat waar .go woont o-ans ciót oon
paar.'vortrouwde buron te gaan praten, teneinde to
ovor.-loggon op wolkc '.vijzo iaon in de straat gezamen-
lijk, iots kan"baroikan. Als icdore bs^onar wordt op-
gezocht zullon er Foinigon aijn die: bij hot oplossen
van hst hongorvraagstuk niat hun daadv,-orkolijko of
financiële steun zullen vdllen verlenen. Het is van-
zelfsj-re^end, dat het solidariteitsbegrip'1 meebrengt,
dat ouden van dagan, zieken, z~akken en alleenstaande
vrouwen in de eventuele resultaten van het gemeenschap-
pelijk verrichte werk zullen delen.

Het is niet ondenkbaar sa het valt zelfs te ver-r-
machten, dat de bezetter en zijn 1-Jedsrlandse hand- •
langors nist zullen nalaten hun togonmaatrogslen te- •
nom-sn 7?anii3er de voedbülvoorzioning de vorm van 3on
gaorganisijrdv? actio begint aan to n3ïaon. Ondor h-jt';

motiof dat goon groter hoavojlhodon vosdscl aan de
normaio distributie mogon rorden onttrokken, zal
Gon vsrschsrpt vjrvosrJ(r::rbod worden afgekondigd. Het
is dan d-j taak d.3r door da arboidors a elf goorgani-
saurds voedselvoorziening door vornuft on sl?rjhoid
dio w o go» te viindon, waardoor hot v:crk voortgang
kan vindon. Tügon c^n mot volharding govoard^ on
goad gsorganisoorda massalo actie sta&t de bszottor
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op den daar machteloos.
Bchter niet alleen l^r, opzichte van het voedsel—

vraagstuk, naar ook in v. -band met dat der hygiëne
dienen wij door orgar.isa+ie allerlei veiligheids-
maatregelen in het belang van onze gezondheid te
treffen. Waar op het ogenblik vele van zijn eigen
steden in een puinhoop aijn veranderd, is het klaar-
blijkelijk doel van de bezetter onze steden door ver-
waarlozing, afbraak en vervuiling senz elfde lot te
doen ondergaan en door ds daarmee .gepaard gaande
ziekten onze volkskracht te ondermijnen, voorzover
hij daarin niet door hei toepassen van do hongorzweep
geheel kon slagen. Hetvophal3n /aa. het huisvuil
door de daarvoor bestemde gemeentelijke diensten, is
do laatsto maanden s,t3Ïselmatig gesaboteerd, hot rio-
leringsstelsel bogint stcads moer hiaten te vortonon,
zodat ds faecalien uit de putten over de straten
stromen. Ondanks mooie praatjes in de dagbladen, dat
allerlei pogingen zullon v/orden gedaan om verbete-
ring in doze toestand te brengsn, weten wij maar B!
te goed, dat het integendeel juist in de bedoeling
ligt een toestand van vervuiling en verwording in
het leven te roepen, welke niet zal nalaten zijn fu-
neste invloed op de bevolking te doen gelden. De
onmogelijkheid om aan zeep te komen, ondanks het be-
kendmaken van distributiebonnen, is daarvoor het be-
wijs, want zijn de laatste tijd niet de meeste zeep-
fabrieken leeggehaald? Wij kv.cnen ons daardoor niet
meer behoorlijk reinigen en a»s hot straks wat war-
mer wordt en de lucht banger gaat van allerlei ziek-
tekiemen, zodat spidemlscn uitbraken, dan heeft de
bozettar zijn doel bereikt. Tegen die tijd hoopt hij-
zelf V7ö^r in zijn Eeimat to zitten om hst besmettings-
gevaar te ontgaan, want hij weet natuurlijk wol, dat
hij do oorlog binnen afzienbare tijd moot opgevon,
iüaar hij heoft dan in elk geval baroikt, dat can
buurvolk g^cstolijk^on lichamelijk is ontwricht.

ïïat kunnon vrij nu reeds hisrtogon doon? In de
oorsts plaats door op onszelf en in ons gezin con
zo groot mogelijks reinheid toe te passen. Veol was-
sen, badan sn zwammen, desnoods zonder zeep, ons
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huisvuil op open plaatsen of op de daarvoor aangewe-
zen teryeinen^en das niet op de straten te deponeren,
en de faecalienafvoer niet meer te gebruiken als de-
ze niet normaal meer werkt» In deze gevallen heeft
echter de buartconmissie een voor de hand liggende
taak. Door collectief optredsn dienen de bewoners in
hun eigen belang dio maatregelen to treffen welke
vervuiling' en het uitbraken van epidemieën moeten
Voorkomen. Indien zij hot verwijderen van huisvuil
on faecalion door organisatie zelf tor hand nemen,
verrichten -zij oen gemeenschapszaak van do eorsto
rang. Teneinde do actie tu centraliseren is het ge-
wenst, dat de buurtcommissies contact met elkaar zoe-
ken en bij voortduring de overheid (of wat daarvoor
doorgaat) en do voor het TT ark oorspronkelijk aangowe-
zen diensten op hun grote verzuim in deze wijze on
pogen 13 activeren.

Al de hier opgesomde maatregelen zijn natuurlijk
van tijdelijke aard, doch dat behoeft niet te betö-
kmon, clat la.ter de bedrijf s- en buartcommissios moe-
ten morden opgeheven. Integendeel, daarvoor is in
da toekomst juist een grote taak wej^elogd. Door het
gezamenlijk aanpakken en optreden tegen de gemeen-
schappelijke vijand van honger en vervuiling heeft
men elkaar meer dan voorheen leren kennen en waar-
deren. Uw christelijke buurman of UTT Roomse bedrijf s—
genoot, de raan met de helder gesteven boord of met
het blauwe werkpak, zij allen hebben de ervaring op-
gedaan, dat gemeenschappelijk optreden tegen de ons
omringende gevaren verre te verkiezen is boven indi-
viduala bestrijding. Het kan niet anders of de kiem
der gamsenschapsgedachta is gelegd \~at het tegin van
ö3n socialistische overtuiging kan rrordon. Eet zal
daarom niet moeilijk vallen voor de bedrijf.?., en
buartcommissias bijeenkomsten te beleggen vraarin door
oen terzake kundige ds bddrijfsradongsAaclitc rordt
behaadald. Waar men veelal mcjnda.. dat i\;i^oren in
vakbonden en parlement het ;rel 'voor t>ns kcidco op-
knappen, doch door de ervaring h.:.i.. ,...^ . _/:>!,, dat
alleen dan goed ̂ erk verrinnt rrorcLL ^anu^sr men
zelf de handen-uit de mouwen 3te:.k'L, zullen de ge os-
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ten voor de bedrijfsradengedachte meer dan tot nu
toe ontvankelijk zijn gemaakt. Sn daardoor zal de
or'--att--':ig, dat de bevrijding der arbeidersklas s 3
oJ.ooliop hat werk van de arbeiders zelf kan sijn;
roer velen tot levende werkelijkheid Trorde/i,

ïï A T T E D O E N ' ?

3e honger is er, wij ondervinden het elke dag meer,
nis t alle ellende die zij voor bijna iedereen betekent.
77j.o tevoren gemeend he/eft, dat het blote feit van de
vergroting van de elléftde bij de mensen, dia dit on-
' largaaa, asn groeien v"£n do verzetsgeest zou brongen,
svie gemeend hoeft, dat'evenredig mot -do grosiendo
ontbering sn raishandeling-in-het-groot do strijdwil
2'~'i opvlammen, moat ".vel a eer -.toleur.güsV3ld zijn.

üon van do ;; =rste dingsn, die .;e in deze tijd kun-
non Isron is, dat aan toonümea vat ds druk en de
ellende alleen, nog nist automatisch mot zich brengt
3011 tooname van de wil tot verzet, tot handelen togon
do verdrukkers on tegen de ellende en haar oorza-
ken.'

• Sn misschien leren we. in deze tijd nog wat. ITa-
r-ialijk oen antwoord op de vraag, dis ds laatste ja-
rüii*'al zo vaak word gehoord en dia in allerlei toon-
qarden en ook met allerlei bedoelingen werd gesteld:
Hoe is het mogelijk, dat het Duitse volk, dat de
Euitse arbeiders, die.,;ïtpch het" grootste deel daar-
van uitmaken, deze ooajjLo-gshel nog verdragen en. er
geen eind aan raak on?

Koe houden j-ry ons in onze oorlogshel? Hoe is
het mogelijk, dat vrij niet ai91 allo macht pogen er
f'en eind aan te aake;i? Hat mankeert ons, dat vrij -
a~ wo zijn oïiigö nillicenen mensen - in ds rij staan
jrr. eon bonnet j o in ta leveren, waarop T"e later, wéér
xri'do -Tij; missohion oen hap eton krijgen? Waarom
,-ajOrikon ÏTO bij duizenden sn duizenden langs do wegen
i.-.ooi- de roldars van do bosren, om wat huisraad, wat
l.lüi'&n, jan sioraad to ruilen en zo het hongereindo
.-i o g v-at uit to stollen? Eongoron.de diertjes, die niat,
-b jter woton te doen dan elk in zijn hoekje terug to
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kruipsn om daar stom te kraperen:

Dat is het beeld, dat 2L\Ï ̂ e zien gsven. Een beeld,
niet zo véél mooier of heldhaftiger, of verstandiger
en beter dan dat van <le Duitse arbeider in uniform
of werkpak, die ontbeert vaï- de fascistische oorlogs—
heren hem ontnomen voor hun oorlogvoering of sterft,
waar zijn meesters hem zanden. Misschien begrijpen
we hem nu beter, uaisschein vragen r̂e niet alleen:
daarom maakt hij er geen eind aan ?, maar proberen
wo het antwoord te geven, dat onze eigen machteloos-
heid ons heeft geleerd.

Da Duitse arbeider is machteloos tagsn de tsrreur-
machino van'Himmler - wij zijn machteloos tegen do
terreurraachins van Rauter. Liisschi^n zegt men: Maar
de Duitse arbeider heeft een geweer, hij is gsvapond
3n vrij staan mot lage handen.

Ja, do Duitse arbeider h3oft 3.321 geweer. Maar
tegenover hom staat do spionnagedicnst dor Gestapo
de gehele S.S. on 3.D., de afdelingen "met bijzondere
bovoogdheid", da in de Hitlerjugend verpeste jongste
gonsratie, dis allos neorschist ?;at haar -does partij—
fükcBr on officieren '-.'ordt aangewezen. En hij staat
alleen. Zoals ook de tweede Duitse arbeider alleen
staat, en de derde en de tiende en de duizendste en
de millioenste. Blke Duitse arbeiders-soldaat en ar-
beider in mijn of fabriek staat alleen, tegenover
de gehele georganiseerde macht van het, alle tegen-
stand vermoordende, iJazi-kapitaal.

Spreek met de Duitse arbeidars-éoldaat, soms
durft hij je te vertrouwen, soms snakt hij ernaar
zich uit te spreksn, soms iraagt hij hot orop_. te zag-
gon, wat hij hoopt, r̂at hij zou Trillon.,

iiaar hij staat alleen. Machteloos, ot^uL-'l.ij niet
mat do and er 3 is verbonden, niet samen LVV,. ' hon togen
de officieren on de georganiseerde Nazi-macht kan
optreden. Eon geweer in handon hebben betekent eerst
wat. als je met de valon, dia ook oen gewaar hebbon,
vorbondcn bent, als jo samen eon geheel vormt en op
elkaar aan kunt, olkaar steunt: als j o samen een een-
hoid,t, a...-n organisatie vormt. Dan kun je wat do on -
anders niet !
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Dat ïïirmler's terreur er vanaf 1933 in geslaagd
is,- elk begin van verstandhouding tussen de arbeiders
en tussen de oorj ogsraoede soldaten de kop in te druk-
ken, elk begin Y£.n ^ ̂ 2; ;j v aanlig verzet in bloed te

i-kapitaal in staat gestald,smoren, dat hoe^v },~.h
tot -vandaag haar oorl:>g door te zetten.

En hoe staat het met ons, hier? Ieder heeft ge-
probe-ard voor zichzelf een beetje brandstof, wat
aardappelen of bonen op de kop te tikken. Onderwijl
haalden de Nazi's de voorraden, weg en deelden ons
elke vreak netjes per krant mee, dat het rantsoon,
waarvoor we elkaar in d̂ 3 rij moesten verdringen, weer
kleiner geworden ̂ as. kachtoloo.s' morden we geringel-
oord door onze "eigen" voeaselambtenaren, door bij-
dohanda winkeliers; . door pottende bosron. Machteloos.
staan ca in de rij te mop c oren. machteloos "'achten
v. a thuis af j -.-rolke bevrijding ons eerst zal -bereiken,
dio van de gealliaprdan of die van do verhongering.
3n elk staat a7.1c3n„ , Alloon tegenover de ellendo en
de wanhoop - al?. oon tagcnover de' machtigen die dit
over ons brengen»

feT TE D05K? Het allereerste rat "ij moeten doen,
het allernoodzakelijkste, is dat ^rij
ons alleenstaan opheffen, dat er' een

begin "van verband, van eenheid onder ons komt.
Het zou on/j .innig en misdadig zijn, het voor te

stellen, alsof' wij hier in het Yiesten van Nederland
op welke wij a e daü ook, een macht zouden kunnen vor-
men, die het 'leger- de bezettende macht kon opnemen.

iïaar wat r;e w;jZ kunnen doen is, ons met elkaar
verstaan in de be drijven, waar nog ge~/erkt wordt,
aan da uitbotalin^splaatsen, waar het nog mogelijk
is elkaar te ontmoeten, in da woonbuurten, waar de
vrouv/en a l kaar k̂ .nnen vdmden. Al zou het meer kunnen
?-ij/i. dan e-zn .-'_}:r t-auv7. dan is het asn schroeuTr van
ons allsn, a 7. 1^ lio : in 't oerst niot moer dan eon
k'-'.a-'ïiit-, het la c-aa4 .v]:icht, dio wij samen uiton, al
\i3.--~ h;4 :'.;.-. ?t ,,rsl. riot meer zijn dan oon druk op
rio •, ora-it-.7cordein jr ? avtorf.toitcn on knoeiende voad-
RC'"L - "nótaritxGs> h3t is J.CTS '.vat v;o samen deatij waarin
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we voelen, dg. t -.ve saaien staan, niet meer alleen.
Hier en daar. in Amsterdam en ook elders, ziji.

reeds bujirtcor:ite" s, gevormd, die door deputaties raar:
verschillende autoriteiten, een actie voor beters
voedselvoorziening begonnen zijn. Hat bestaan van
deze buurt comité' s en de massale uitbreiding daarvan
over de hele hongerende bevolkingiji dat is nu de '-eg
om onze ver-vloakte machteloosheid to doen verdwijnen
en niet stuk voor stuk elk in zijn hoekja te krope-
ren.

Hierover moet in de rijen voor de winkels gespro-
ken cordon j deze v/eg kan aangewezen morden ovsral
waar wij elkaar ontmoeten, het initiatief kan vrordcn
genoraen door in eigen buurt bij de vertrouwde mensen.
dit denkbeeld uit te sproken en de uitvoering ter
hand te nomen. 2.0 kan ar tonminste enige -druk door
ons damen cordon uitgeoefend, enige controle v'ordon
uitg303i.?.nd op do manipulaties van winkeliers, groot-
handelaars en centrale koujkans. kisschien is, bij
aan verder om zich heen grijpon van dezs actio er
3 n mogelijkheid om indirecte of diracto invloed
to doan gelden op het halon van levensmiddelen be—
oostan da IJssel, zoker zou dit van invlood zijn op
ds ijver, T.'a.&rmoc geallieerde of neutrale instanties
naar middelen zoeken om levensmiddelen hiernaartoe
te zendon„

DE VIUiGBir OVER

Naar aaniei
den, gehouden
ons een aantal
dit artikel zu
omdat elk van
bespreking nod
nummers zullen

»Iaar het h.i
aan komt is. d
len, in welke
drijfsorganisa
verhoudingen,

ding van een lezing over bedrijfsra*-
voor een paar jeugdgroepen, bereikten
vragen die we, kort samenvattend, in
Hen trachten te beantwoorden. Kort,
die vragen een langere en diepergaande
ig maakt, die we dan ook in de volgende
voortzetten.

<»i bij vragen en_ antwoorden vooral op
e., wo ons 20 klaar mogelijk voorstell •
um&handigheden en verhoudingen do be~
ties ontstaan, iij ontstaan in strijd-
zij zijn in het begin de manier en de
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vorm waarin de arbeiders in bedrijven, arb ei ds kamp en,,
reparatie-colonnes, op het land en overal waar het
kapitaal straks weer de arbeiders opeenhoopt, zich
verzetten tegen de hot levsn bedreigende en ondrage-
lijk inaisnde maatregelen van do bezittende klasse.

Hieruit volgt ten osrste, dat zij een massaal
ka.rali.t3r sullen hebban, dat zij massa-organisatie
zijn. Vroeger on ook nu, kon raon wel met gelijkgezin-
den, al waren het er maar seii paar, ean partij, eon
bond, Gonvakvéraniging oprichten en vertrouwen op de
TTorfkraeht der id^ean an de activiteit van do oprich-
ters, om hot lödjntal uit to breiden en zo'n organi-
satie groot te maken. Kaar de bedrijfsorganisaties
ontstaan au grooion op o?n hooi r.ndaro aanier, zoals
zonder uitzondoring de- praktijk in Rusland, Duitsland
Spanje, Sngoland enz. sn ook do aosst primitieve- vor-
mon dis- in do "wildo stakingen" tot uiting kramen,
ons hejft geloord. Voor7rar.rdo voor hot ontstaan van
do bedrijfsorganisaties r/as en is, dat de •'.vil tot
verzot an activiteit bij -do bedrijfsarbeidars zo
groot is, dat zij -gcon gcnoogen mcor ncmon met do -
afscheep- en verzoeningsmethoden van oude of opnieuvr
opgerichte 'vakbondsbesturen. Dat zij dus voelen, dat
er door henzelf gehandeld moet vrorden. Dat zelf han-
delen begint met de vergadering (of samenscholing,
zoals de directie het zal noemen) van het hele per-
soiiösl en door zich eer-, door allen begrepen en gebild
doel ta stellen 321 voor het bereiken van dit doel uit
hun aidisn vertroarTöfla-sannen aan te vijzen; die hun
activiteit regelsu. kSo r/ordt een personeel tot zelf-
handelende organisatie. Onmiddellijk stellen zij zich
door hun vertrouwensmannen of door grotere deputaties
in verbinding met da personelen van andere bedrijven,
dio hetzelfdo doon: vergaderen in het bedrijf, bo-
sprjken an besluiten omtrent de actij, aan'./ijzen van
oigo^. leiding, vordiro uitbreiding van do organisatie
tot -TOg aoói- bodrijvon, bedrij!"stair^jn en plaatsen.
_'0 Jvomfc cr.-.,vorbj.i.̂ iag on saaonvatting raa jjnheden
en ii7ac/n.^uc pJ.aai',-N.v.|j.jk on ind'.î  fcri,;gcv:j jü3; dij Trij
E.i?b'c.idijrsraifQO luo^oa^. Zo o^islaax 011 gro.jif. oan
'-.L j. t. j j 3- • organisatiü r ajii klatuidtiaeliü. lüin of rnoer
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spontaan, doordat de geesten hiervoor bij velen rijp
zijn en vooral, omdat de nood drijft.

De praktijk heeft ons ook geleerd, dat dit niet
een ononderbroken groeiproces is. Dat acties terug
kunnen ebben, verdwijnen kunnen en dat dan natuurlijk
ook de organisatie, dat is immers de binding en de
eanheid en het doelgerichte van de arbeiders, hiiii-
laachtsorgaan verdwijnt, 'fiat dan overblijft is bij
soamige arbeiders, soms bij kleinere of grotere groe-
pen, hst besef dat dezs nieuwe vormen verder gepro-
pageerd moeten v;orden on betsr begrapon, dat er, tot-
dat waar opnieuw do golven van do arboidors-activi-
tcit hogar gaan, inzicht moet worden gewekt, om met
mindor fouten on stcrkor dan tovoron, de strijdwijze
van do opkomende arbeidorsmacht too to passen.

Natuurlijk hooft ook de gevoerde propaganda, het
besproken on discussioran van persojion of groeperingen
zijn invloed op het tot stand komen van de bedrijfs-
organisaties. iaaar het tot verzet ontwaken en tot
zs l f -hand s l en, dat is .tot organisatie komen van de
arbeidersklasse is een ao geweldig groot maatschap*-. •'
pelijk gebeuren, dit zich oprichten door zelforgani-
satie van de arbeidersklasse tot de grootste maat-
schappelijke macht», die de geschiedenis ooit heeft
^skend, is de stormloop van 20 ontzaglijke, krachten
dat niemand, geen persoon, partij of groepering zich
moet verbeelden deze krachten te kunnen oproepen of
in hun beweging de teugel te kunnen aanleggen. Mas-
saal en spontaan, dat zijn de hoofdkenmerken van de
bewegingen, die hun vorm vinden in de bedrijfsor-
ganisaties !

In het eerst zal natuurlijk het strijd- en ver-
aetkarakter van de bedrijfsorganisaties vooral op de
voorgrond treden. Maar het is niet zo, als v?el eens
gedacht wordt, dat de arbeidersklasse oerst dé strijd
uitvecht, de revolutie volbrengt, en daarna aan de
opbouw van .een nieuwe maatschappij begint. Heen, al
strijdend is zij gedwongen rege-lond en bouwend op
to tr-idon, in te grijppn in de productie en in do
vordjling der go od er en, in het openbare leven, haar
v;il door ta zetten op alle gobioden. En zoals zo in



Vas.'" strijd niet de opvattingen van recht en moraal
?aj LU d&oltalibtisclae samenleving kan gebruiken,
i^aiir klasse— solidariteit, kameraadschap, verantwoor-
delijkheid aan de makkers en gelijkheid van alle
••, ••-rkers. -bewust tot ~=vet maakt voor de onderlinge ver-
houlïng der arbeiders, zo brengt zij ook al strijdend,
r. 'ou.Te opvattingen van gOdd en kwaad, van recht en

•t.;:-, e luit voort, die tot grondwet worden van de nieuwe
.-.v :; end e samenleving.

De eerste vragen hadden betrekking op de moeilijk-
heden, die het bestaan van het kleinbedrijf en de
coestandon op het platteland voor het merken der be-
•>• :. jf sorganisatias zullen opleveren.

Bij» olko nieuwe beweging zullen or Mor endaar
••/••:. • .-.'l li jkhsdon ontstaan. Echter mooilijkhedon zijn or
o-u üv>3r".:d>nnon ts T^ordsn, en zokar bij oen zaak als
l'ĵ Oj -vaar hst ,3rom-gaat, de kapitalistischo ocononio

. ta do.j:a V3rvangen door oon gezonde, menselijke econo-
ffi '

Indardaad is het kleinbedrijf 5on van 'd.? zo mooi-
". l;l:J.iadon, En dat -geldt niet alleen voor het platte-
.:a;;.,i, maar ook voor de grote steden.

'Lvi de grote steden zijn in bepaalde industrieën
H .4 ?ear kleine bedrijfjes, waarvoor het moeilijk
i: e 6-1. bedrijfsorganisatie te vormen. Wij menen ech-
•CT..-', d;,t, voorlopig althand, de merkers in dit klein-
•veJ:;-' j f zich zullen aansluiten bij hun grotere broer,
.ie L. e t dichtst, M..J. hun in-.de buurt gevestigd is.

I'lt grotere bedrijf heeft te zorgen, dat de hun
c s/.- ing end s bedrijf j -35 gelijke tred met hun houden en
bij elke vergadering, die zij in het bedrijf houden,
ll-rien zij de kaïn er ad en uit de kleinere bedrijfjes

-bij uit te nodigsn.
7ï<:t hot landbouTvbedri jf betreft, kan b. v. als.

Ei i dorp vormt zijn drrpsrac?.d . Hier gaat hot dus
et volgens een bopnald bertrijf, raaar dorpsgek/ijs.
pq i aiKlbou'.rers organiseren r ; «h i.'j dorpsraden,
arzoysr mogelijk rast eau P. c ha. la in^ van land- en
-.'.nbou"."» Deze landbouwraad is pJaatsolijk gecoör-
neerd mat de ovantualo andere industrieraden,
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maar in elk geval: met de raad van ruil- en produc-
tiew'ezen, cl.l e later de plaats zal noeten innemen van
het bank- en c-rediet'-ezen.. .

Nog een andere vraag was, hoe-moeten de "losse"
arbeiders ondergebracht worden.- •

- - De arbeiders die dus niet in vast dienstverband
fr'erken behoren-^isselend bijs.de bedrijfsorganisatie,
•van het bedrijf'4aar .ze tijdelijk werken, totdat de
maant van de ;ar:bèidersraden zo sterk, is, dat dit
.euvel voorgoed de kop kan borden"ingedrukt, en de
"losse" arbeiders ingedeeld kunnen worden in het re-
gélmatigg productieproces.

. Jog oon -vraag luidde: Is ds taak van de "bodrijf s-
ira'ad. all o an sociaal rogolond of ook oconomisch bcpa-
land?

A" i j raonon, dat de bedrijf sradon moeten zijn eco-
nomisch ragolond on daardoor• sociaal bepalend.-

In do centrale? arbeidcrsraad komon alle dradon t^ï-
samon on zijn taak is hot, naar do mata van do machts-
ontT7-ik .oling dor arboidors, do socialo misstanden op
te hoffon. DaarAdor is hij dus sociaal bepalend.

. Hierin zal -hij slagen, naarmate het inzicht bij
de- .arbeld.ers veld wintf De bedrijf sradenidee mag
niet ver's'tarr'e.n in een propagandasti'sche leuze, maar
het moe o wjrdöii een belevenis van een ideaal, dat
verbetering breng'!: van deze wereld.

Alleen in de .bedrijven ligt.onze kracht, omdat we
gedrongen TT orde:.; mee te doen aan de vraagstukken en
moeilijkheden van allo dag. En dit zal steeds meer
tot uiting komen, naarmate do arbeiders deelnemen
aan do bedrijfsvergadoringen, iij krijgan verantvoor-
dclijiihoidsgoYJol 3n hun minderwaardigheidsgevoel
gaat hiormoc V3rdr;i j non.'

Sik resultaat kan dus middols de badrijfsraden
vorkragon rrordcn. En als^ dit 20 ie, dan is het niet
allosn overbodig om daarnaast' nog ta proboron enige
veinst to b.;hal.jn in het parlament, maar zelfs zeer
govaar.! ijk.,

Daa.r waar oun doel van hot volk zich vertrouwens-
mannen h^oft g3koz3n in jan parlomont, zullen zij in
gomo3d3 blijven v.-achten, menende, dat do volksver-
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"9,=;ern70or'Iigers het wel zullen doen„ In een parlement
1.53 jog nooit iets principieel s anti-kapitalistisch
:ot stand gebracht.

Het parlement is een instrument van het kapita-
^iiuie. '.7 i l men dit instrument veroveren, dan zal op
:ieC juiste ogenblik, alë de verovering nabij lijkt,
r-.r, dan nog aannemende, dat we over eerlijke verte-
genwoordigers beschikken, hst kapitalisme dit parle-
ment opzij zetten eB.;esn militaire dictatuur instel
Ten. Uoöit en nimmer zal het kapitalisme langs —
'"vreedzame" weg verdwijnen.

Slechts als er een rüvolutionnaire .situatie op
•'s*raat!l is, ViOrdt hst parlement gebruikt om de ar-
beiders af te reageren en worden er ealge beloften
gedaan, dia eventueel later vT
don

toniet gedaan nor-

De vraag, hoc _ de confessionele arbaidors in
de badrijfsorganisaties kunnon mo merken, als de
geestelijkheid dit vorbiodt, is oen kwestie van hot
dagelijks balang. Sadureade dozo Oorlog hobbjn do
arboidors in do bcdrijvon naast elkaar gostaan.

De nood was hoog en het va s in ieders belang ge-
zamenlijk te marcheren. De behoeften van de arbeiders
öijn volmaakt dezelfde, welk geloof of politieke ge-
zindheid ze OOK hebben.

Sn daar v/aar de bedrijf sgenoten steeds gezamenlijk
hun bijeenkomsten houden, zal het voor de geeste-
lijkheid een zv7are strijd morden om hun kudde tö
verbieden voor hun sociale rsehtsn op te komen, op
eau manier die zij zelf bepalen.

Van de andere -kant heb. on TTÏ j - te vrakan, dat re in
de bedrijf svergadeïingen en bijeenkomsten niet in
theologische discmssies... geraken. Godsdienst en par-
tijpolitiek moeten hier af blijvsn. Dit terroin moe-
ten ->ve overlaten aan de organisaties dia buiten da
bedrijvon menen, dat zij zich met goostolijk gclijk-
gestrelden moeton organiseren. Dit is de anige manior
om do arbeidors van vorschillond geloof en vorschil-
I rndo politieka gezindheid . tot elkaar to brongon.

'Ton slptto hot ovsrhsidsporson^.-l.
Hot ambtónar sncorps is ~-sl e on stevig bol^ork in



kapitalistische hand,, Tceh zal onder de. drang der
'gebeurtenissen oo> daar kentaring. koóien.l lïet' s al een
hels to^r ' ^-b^n '-~. .~- Ie arbeiders en Eib'mtens,reh van '
b.v. hst energiebedr i j f in een bedrij fsraad te krij-

gen. Sifc.ter:'iij . . e ' . t vclhuredende propag;.n3:a o'n'onder
de ópaïi,:.fnd,e gebeurtenissen van de komenden -,tijd
bl i j f t sr..vüo.r a-52, o ambtenaren geen k sits .jO-M&r-. .^ij;
zuil;:;... t ..-.-.islptte-, eieren voor" hun geld-oÉcLjt-öflL- óvi^zon;-, ,?
al i^al iat niet ^ dir-3et gebeuren, a<3üoj-.2.:b-aapr^kin.-gun|
van de., b-idrijfsraden mee Aootèn doen,--o^ S'-Hraf-fo. ;v
uitg :,-clo-±c:i te ;. orden van elke

,i;.vt u-e onder^ijaars betreft,
ni-it zo org-c'iiser jn als d-.v grote b-.;
iao:t;n d.it do..:n ..ioals do l::.ndbouv?ors
31 •., d s g ; •:". j s .:- ;31 ka s c h o o l A an n i o t ha
h o b;-. : • . , :^;ot.r v:oi kan. o;a ons tot .hjas
b . v . h:,t . onu j'r"'ijii-i:d '^-araonüö] ia ,< o^i.,.-, v-i-oord.j
on Oost oon b'odrijfsorgu,nisatio vormon, dió vanzelf

raai-.-van .liaud- .en hoofdarb'Sidors. Sik
onJvr:.ij-5 . bo t ro f f óndc, dionen zij tot

hübb.jn ni^t . d j kracht, , dij b.v. coïi n
of vitaal "bedrijf . h o e f t . i..aar als &&•;
dor i jsra^d in. :lo contra!:,- raad g:-do
dan iian ook"d.s central,: r a u d deze oi
en prcb.orjn door te vöüran.

Ovor a l: dose vragen zou misschiün-.ïön -bQ:3k, ;te
vul 13ü- z i -j n, aodat ~/ij ons borrast ,z-i..jj£',.. :a;-7.^ï. onvol—
l idig te 3 i j n' ge fee s t . In volgende -ariti-k^lan- kunnon
•73 mis^chi u zo nodig deze vragon st-i£t.^pqr- stuk
ond^r d^ loupo noaon.

.iunnon .zich ;
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