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„Een van de stadsdelen van Helsingfors, die het

meest van het moordende bombardement te

lijden hadden, was de arbeiderswijk Valgard.

Daar woont de armste bevolking in houten, aan

de stad behorende, huizen. Drie Russische vlieg-

tuigen naderden de 'vluchtende mensen en scho-

ten hen neer. Twintig lijken werden op een

plaats gevonden — kinderen en vrouwen. Onder

de 20 slachtoffers was slechts één man. Ook het

aantal gewonden was zeer groot".

Persdienst I.A.A. No. 15 van Januari 1940.

, die zij ons
De arbeiders en de oorlog

In verschillende opzichten is de positie
van de arbeidersklasse thans ongunstiger
dan 25 jaar geleden. Het moge waar zijn,
dat in enige landen de sociaal-demokraten
deel uitmaken van burgerlijke regeringen
en dat aan de andere kant de overwinning
van het Russische proletariaat tijdens de
eerste, wereldoorlog zo groot was, dat het
door de revolutie verwekte Rusland ook nu
nog een bijzondere plaats inneemt onder
de volkeren.

Daarmee is echter niet gezegd, dat soc.-
dem. ministers de oorlog bestreden en
dat de tegenwoordige leiders van de Sow-
jet-Unie zich ook maar in een enkel op-
zicht gebonden achten door de richtlijnen,
die Rosa Luxemburg en Liebknecht alsmede
Lenin aan het proletariaat gegeven hebben.
In werkelijkheid vertonen de daden van
de Russische regering op het terrein der
internationale politiek steeds grotere over-
eenkomst met die van de imperialistische
machten.

De bevoorrechte kaste, die in Moskou re-
geert, heeft niet meer vertrouwen in de
klassekracht van de brede massa dan de
reformistische leiders der Tweede Inter-
nationale. Het is in de loop der jaren ge-
bleken, toen Moskou tot elke prijs de
vriendschap wilde verwerven van de grote
Westerse staten en de partijen van de
Komintern er toe gebracht werden haar poli-
tiek te concentreren op de vorming van een
bondgenootschap met het reformisme en de
burgerlijke partijen om op die wijze de
strijd tegen het fascisme te kunnen voeren.
Het is nog duidelijker gebleken, sedert de
politiek van het volksfront verongelukte
en Moskou het voordelig achtts nauwe
relaties aan te knopen met Hitler-Duits- j
land. Van dat ogenblik af werden de Ko-
minternpartijen gedwongen het roer nog
eens om te gooien, de kant van het Duits-
Russische vredesfront te kiezen en in over-
eenstemming daarmee Engeland en Frank-
rijk als de eigenlüke verwekkers van de
oorlog voor te stellen*).

Bij beide proefnemingen ging Moskou

er van uit, dat voordeel! voor de Sowjet-
Unie te bereiken was door een vast bond-
genootschap met de kapitalistische mach-
ten. Geen ogenblik werd gedacht aan de
nadelige gevolgen van die politiek voor de
partijen van de Derde Internationale en
voor de weerbaarheid van de arbeiders-
klasse in haar geheel.

Bij het naderen van de oorlog zou het
vasthouden aan de grondbeginselen van
de klassenstrijd de heersers van Moskou er
toe gebracht moeten hebben zich verre te
houden van de beide groeperingen van ka-
pitalistische machten, waartussen de oorlog
zou ontstaan. Niemand heeft duidelijker
dan Lenin doen uitkomen, dat het wereld-
imperialisme na de eerste oorlog in twee
kampen verdeeld was. Tussen die kampen
waren zo grote tegenstellingen aanwezig,
dat langs de weg van onderling beraad
geen garanties voor instandhouding van de
vrede konden worden gevonden. Een nieuw
tijdvak van oorlogsvoorbereiding zou aan-
breken. Aan de wedloop in bewapening
zouden de levensbelangen der brede massa
ten offer worden gebracht. Onvermijdelijk
zou de nieuwe uitbarsting zijn, die precies
als in 1914 het karakter zou hebben van
de imperialistische oorlog.

Een buiten de' nieuwe imperialistische
oorlog staande Sowj et-macht zou kunnen
profiteren van de verzwakking, die de oor-
logvoerende partijen zouden ondergaan. In
een bepaald stadium van de oorlog en in
contact met tot verzet komende arbeiders
in de kapitalistische landen, zou het mo-
ment aanbreken, waarop de onverzwakte
krachten van de Sowjet-Unie in dienst
van de verbreiding der sociale omwenteling
konden worden gesteld.

Sedert Augustus van 1939 zijn de leiders
van Moskou tot zo nauwe samenwerking
met Hitler gekomen, dat de Duitse regering
tot de aanval tegen Polen overging met de
wetenschap, daarmee gewikkeld te zullen
worden in de oorlog met Engeland en
Frankrijk. De diensten, die Moskou aan
Berlijn bewees, werden met een brok van
Polen beloond. Dit voordeel bracht Stalin

c.s. er toe op de lijn van avontuur te gaan,
voor zich machtsposities aan de Baltische
Zee te verwerven en als het moest de oor-
log te aanvaarden tegen de kleine en zwak-
ke landen, die de Russische eisen zouden
afwijzen. Het feit, dat het offensief tegen
Finland tot konsekwenties voert, die voor-
uit niet te overzien waren, maakt het
steunen op Berlijn noodzakelijk. Men ziet
het gebeuren, dat de Hitler-regering er
toe overgaat uit Italië afkomstige wapenen
voor Finland in Duitsland op te houden.
Met de daad neemt Hitler op die wijze
stelling tegen de regering van Mussolini.
Hieruit kan afgeleid worden, hoe onge-
motiveerd de verwachtingen zijn, die be-
trekking hebben op een spoedige breuk tus-
sen Berlijn en Moskou. De banden worden
nog steeds nauwer aangehaald. Het bondge-
nootschap gaat deze betekenis krijgen, dat
zowel Hitler als Stalin voortgedreven wor-
den op de we'g van de samenwerking. Zeker
is, dat die ontwikkeling onmogelijk ten
goede kan komen aan het uitbreken van
verzet onder de Duitse arbeiders. De te-
genwoordige politiek van Stalin maakt elke
dag het gezag van Hitler groter. Sterker
nog dan de Komintern/partijen heeft de
Russische bureaukratie de lessen genegeerd,
die wij in de öerste wereldoorlog van de
drie leidende figuren hebben gekregen, die
van het eerste ogenblik af tot de strijd
tegen de imperialistische oorlog hebben op-
geroepen en die aan elkaar ten nauwste
verbonden werden door hun gemeenschap-
pelijke gedachte:

De hoofdvijand staat in het eigen land.
In overeenstemming met die gedachte

organiseerde Lenin het verzet van de Rus-
sische arbeiders, eerst tegen de regering
van den Czaar, later tegen de demokrati-
sche republiek, die in Februari 1917 ont-
stond.

In overeenstemming met die gedachte
trotseerden Liebknecht en Rosa Luxemburg
de hoon en del vervolging' van het lakeien-
dom in de sociaal-demokratische beweging,
dat met pak en zak overliep naar het Duit-
se imperialisme.

Na jaren inzinking van de internationale
arbeidersbeweging, die zowel door de lei-
ding van de Tweede als die van de Derde
Internationale is bewerkt, staat de ver-
schrikkelijke werkelijkheid van de nieuwe
oorlog voor ons. Het feit, dat Rusland bij
die oorlog betrokken is, zich niet kan vrij-
pleiten van de schuld, de uitbarsting daar-
van te hebben verhaast, verandert niets aan
het karakter van de tegenwoordige oorlog.
De toonaangevende machten — Duitsland
en Engeland — nemen de posities in, die zij

ook in 1914 ingenomen hebben. Zij stem-
pelen de tegenwoordige oorlog tot een im-
perialistische oorlog en mets anders. Er is
dus geen sprake1 van, dat de lessen van
Liebknecht, Luxemburg en Lenin verouderd
zouden zijn. Het proletariaat van alle lan-
den staat aan dezelfde misleiding bloot als
toen. Het wordt opnieuw door de bour-
geoisie dienstbaar gemaakt voor belangen,
die geen proletarische belangen zijn. Het
brengt de zwaarste offers in de oorlog voor
de imperialistische' belangen. Er is geen
sprake van, dat de demokraten van het
Westen er aan denken afstand te doen
van de koloniale heerschappij, die hun
bourgeoisie bevoordeelt. In hun eigen land
snoeren zij de beweginsvrijheid van de
massa steeds moer in. Hoewel het Engelse
vakverbond de kant van de Engelse bour-
geoisie gekozen heeft, doet de jongste bot-
sing in het Engelse ministerie den secre-
taris van dat vakverbond zeggen:

„Ik hoop, dat men van mijn opvatting
kennis neemt, dat bet Engelse volk
zich niet door namaak-Hitlers in het
ministerie van oorlog of elders zal
laten regeren".

Die uitlating kan in de huidige verhou-
dingen slechts betekenen, dat werkelijke
vrees bestaat voor het offeren van de z.g.
demokratie aan het oorlogsbedrijf der
Engelse bourgeoisie. Voor wat Frankrijk
betreft, is voldoende bekend, dat niet al-
leen door de Stalinisten wordt ondervon-
den, welke reactionnaire praktijken hun
vrienden van het Volksfront toepassen,
doch dat coV -revoliitionnaire minderheden.
die niet in de dienst staan van een der
oorlogvoerende partijen, met willekeur en
onderdrukking te maken hebben.

Wij missen in deze tijd de gezagheb-
bende grote figuren van internationale be-
kendheid, die Liebknecht, Luxemburg en
Lenin gedurende de eerste oorlog warien.
Het gevolg hiervan is, dat veel meer tijd
gemoeid is met de aaneensluiting van de
krachten, die naar hun voorbeeld door
klassestrijd en internationalisme een eind
willen maken aan het oorlogsbedrijf. Naar-
mate de posities duidelijker komen te lig-
gen, zal uit de verhoudingen zelf de drang
naar samenvatting van die krachten toe-
nemen. Als de klassebewuste organisaties
die kleur willen houden, met de daad be-
wijzen, dat de beginselen van de te vroeg
aan de beweging ontvallen leiders richt-
snoer van haar handelen zijn, kan het niet
anders of internationaal zal een strijdbaar
proletarisch klassefront tegen de imperia-
listische oorlog tot stand komen.

DE ZWEEDSE SYNDICALISTEN
EN FINLAND

Aan No. 16 van de persdienst der I.A.A.
(Sydnicalistische Internationale) ontlenen
wij enige gegevens over de positie der
Zweedse Syndicalisten ten aanzien van de
Russische overval op Finland.

Geconstateerd wordt, dat Zweden 130
jaar lang niet bij een oorlog betrokken
was en dat de laatste oorlog in 1809 tegen
Rusland gevoerd werd met het resultaat,
dat Finland in handen van Rusland kwam,
welke positie door de revolutie van 1917
gelikwideerd werd, toen in December de
onafhankelijkheid van Finland door de jonge
Sowjet-regering erkend werd.

In de wereldoorlog van 1914—1918 wist
Zweden afzijdig te blijven; door de over-
val van Moskou op Finland is het gevaar,
dat Zweden bij de oorlog betrokken wordt
thans veel groter dan in de wereldoorlog.

„Finland is de naaste buurman van Zwe-
den. Tussen de beide landen had zich in de
laatste jaren een steeds nauwere culturele
en economische samenwerking ontwikkeld.
De 'Zweedse arbeidersklasse heeft tegen
veel reactionnaire verschijnselen in Finland
een zeer kritisch standpunt ingenomen en
de arbeiders van Zweden kunnen ook niet
vergeten, welk een afschuwelijke terreur
in 1918 tegen de Finse arbeiders werd door-
gevoerd, toen bijna 20.000 Finse arbeiders
door de Finse reactie vermoord werden*
Desondanks staan de Zweedse arbeiders
thans, behalve natuurlijk de Stalinisten, ge-
sloten tegenover de roofpolitiek van Rusland
in Finland.

Het Zweedse volk, ook 'de arbeiders-
klasse, vreest, dat Rusland bij de volgende
gelegenheid Zweden zal aanvallen en in

deze verhoudingen is begrijpelijk, dat de
zienswijze veel weerklank vindt, die directe
deelneming aan de oorlog aan de kant van
Finland eist om gemeenschappelijk de Rus-
sische legers terug te wijzen. Men is van
oordeel, dat het beter is meteen naar de
wapenen te grijpen in plaats van eerst te
wachten, tot Finland vernki'igd is, wijl dan
Zweden alleen de ongelijke strijd tegen den
Russischen reus zou moeten voeren".

De beide kranten van het anarcho-syndi-
calistische vakverbond S.A.C. „Arbetaren"
en „Norrlandsfolket" hebben samen een
specialeii vertegenwoordiger naar Finland
gezonden, die aan en achter de fronten de
ontwikkeling van nabij volgt en berichten
opzendt naar zijn bladen.

Wij laten hieronder de tekst volgen van
een protest, dat enkele dagen na de over-
val van Rusland door het Syndicalistische
vakverbond gepubliceerd werd:

„De overval van Sowjet-Rusland op Fin-
land moet het internationale proletariaat
tot het scherpste protest brengen.

Voor de Russische revolutie door de
bolsjewistische dictatuur geschonden werd,
proclameerde zij het zelfbeschikkingsrecht
der volkeren. Geen gebied zou onder -de
heerschappij van een ander land gebracht
worden, zonder dat het betrokken volk
vrij en duidelijk zijn wil daartoe had uit-
gesproken. Geen volksstemming zou geldig
kunnen zijn, zonder dat de eventueel bin-
nengedrongen troepen zich teruggetrokken
zouden hebben. Wanneer dit niet zou ge-

(Vervolg op pag. 2)



De oorlog en zijn gevolgen
GEEN BONEN EN CAPUCIJNERS
VERKRIJGBAAR.

(B.) In een publicatie van de vorige
week meende de minister van Economische
Zaken te moeten mededelen, dat de
voorraden van bruine bonen en capu-
cijners onvoldoende zijn om tot distributie
van deze artikelen over te gaan. Om een
half pond per persoon te kunnen distri-
bueren is nodig een minimum-voorraad van
2.100.000 Kg., waarbij dan nog een marge
van ongeveer 50% moet worden gerekend,
wil men bij distributie van deze artikelen
in staat zijn allerwege een voldoende hoe-
veelheid van de detaillisten verkrijgbaar
te stellen.

Van de onvoldoende hoeveelheid moest
een groot deel worden afgestaan voor de
voedselvoorziening van militairen, zomede
aan de ziekenhuizen en de scheepvaart.
Ondanks het feit, dat reeds de prijzen der
bruine bonen, witte bonen en capucijners
zijn verhoogd, zijn deze producten nog niet
in voldoende mate bij de provinciale voed-
selcommissarissen ingeleverd. Behalve an-
dere oorzaken, zijn er vermoedelijk ook
onder de landbouwers, die voorraden heb-
ben vastgehouden in de hoop op hogere
prijzen. In de illegale handel worden deze
prijzen inderdaad soms betaald.

MAATREGELEN VAN DEN MINISTER.
De minister deelt dan ook mede besloten

te hebben maatregelen te treffen, waardoor
hij de inlevering van bonen en capucijners
hoopt te bevorderen en daardoor het instel-
len van distributie te bespoedigen.

Zoals bekend mag worden verondersteld,
is het inleveren en vervoeren o.m. van
bruine bonen, witte bonen, grauwe erwten
en capucijners verboden. Tot dusverre is
van deze verbodsbepaling evenwel ont-
heffing verleend, voorzover het betreft de
aflevering aan uiteindelijke verbruikers.
Deze ontheffing is nu ingetrokken. Elke
verkoop van genoemde producten, ook aan
het publiek, is derhalve verboden. Den
telers wordt daarom nog eens ten sterkste
aangeraden tot inlevering van de provin-
ciale voedselcommissarissen over te gaan.
Dit te meet, omdat de controle op de ver-
melde verbodsbepalingen zeer zal worden j
verscherpt. Mocht blijkeïi, dat desondanks
genoemde producten nog niet in voldoende
mate worden ingeleverd, dan zullen verder-
gaande maatregelen genomen worden.

Mocht onverhoopt niet tot voldoende
inlevering worden overgegaan, dan is de
totstandkoming van een koninklijk besluit
te verwachten, waarbij het voorhanden
en in voorraad hebben van bruine bonen,
witte bonen, grauwe erwten en capucijners
in ongedorste toestand van 22 Januari af
zal zijn verboden.

Dit dreigement heeft blijkbaar tot uit-
werking gehad, dat aflevering op groter
schaal heeft plaatsgevonden. De minister
deelde j.l. Maandag mede, dat in de periode
van 19 Januari t/m 15 Februari een half
pond bonen, capucijners of grauwe erwten
beschikbaar gesteld wordt.

VERDER STREKKENDE MAAT-
REGELEN NODIG.

Zowel uit de mededelingen van den mi-
nister, als uit het feit, dat er reeds lang
geen bruine bonen en capucijners zijn te
krijgen, blijkt, dat er een ergerlijke schaars-
te moet worden geconstateerd van een zeer

belangrijk volksvoedsel in ©en land, waar
ongetwijfeld nog grote voorraden aanwe-
zig zijn. Ook dit laatste blijkt wel uit de
mededelingen van den minister. Hij spreekt
van voorhanden voorraad in ongedorste
toestand, maar wij menen er niet aan te
moeten twijfelen, dat heel wat bruine bo-
nen, capucijners etc., zowel van de nieuwe
als van de oude oogst als smokkelwaar ver-
handeld worden.

Want al is de verkoop van bonen, grau-
we erwten en capucijners verboden, toch
kan men meermalen vernemen, dat voor
hogere prijzen deze producten te verkrij-
gen zijn. Deze verkoop kan wel niet anders
geschieden dan van achtergehouden voor-
raden. In het Noorden van dat land wer-
den dezer dagen volgens „Het Volk" brui-
ne bonen vetkocht voor 28 cent per pond.
Wij hoorden van iemand, dat zij in Haar-
lem 5 pond capucijners, nieuwe oogst, had
kunnen kopen.

Dit zijn, wij kunnen er van op aan, geen
uitzonderlijke-gevallen. Daarom zeggen wij:
De maatregelen, die in deze door den mi-
nister van Economische Zaken zijn getrof-
fen, zijn verre van afdoende, indien het al-
thans de bedoeling is om tot een redelijke
distributie van het hierbedoelde belangrijke
volksvoedsel te komen.

Inbeslagname van alle achtergehouden
en gehamsterde goederen is in deze een
allereerste en gebiedende eis, die dient te
worden gesteld.

VERPLICHTE ARBEID BIJ MILI-
TAIRE WERKZAAMHEDEN.

Volgens een mededeling in „De Staats-
courant" heeft de opperbevelhebber van
land- en zeemacht in overleg met het be-
trokken burgerlijk gezag voor alle gemeen-
ten des rijks een verordening vastgesteld,
volgens welke inwoners kunnen worden
opgeroepen, of aangewezen tot het ver-
richten van persoonlijke diensten voor hulp
bij militaire werkzaamheden. Daaronder
worden begrepen werkzaamheden:

Tot het herstellen van de schade aan we-
gen, bruggen en soortgelijke werken, ver-
oorzaakt door militaire operatiën, lucht-
bombardementen of militaire transporten;

tot het aanleggen en opruimen van ver-
sterkingen;

tot het aanbrengen en opruimen van hin-
dernissen en versperringen;

tot het aanleggen, herstellen en afgraven
van waterkeringen, daaronder begrepen
strand- en oeververdedigingen.

ledere mannelijke inwoner, die de acht-
tienjarige leeftijd heeft bereikt en het 59ste
levensjaar nog niet heeft volbracht en
naar het oordeel van de in het volgende
lid te Vermelden autoriteit beschikt is om
de bovenbedoelde persoonlijke diensten te
verrichten, is verplicht om op het eerste
bevel, op tijd en plaats bij dat bevel be-
paald, aanwezig te zijn en de hem alsdan
op te dragen werkzaamheden, overeenkom-
stig de daarbij te stellen eisen, te verrichten.

Het bevel en de opdracht kunnen worden
gegeven door den officier, die met de uit-
voering van de hierboven omschreven
werkzaamheden is belast, of namens hem
door den burgemeester der betrokken ge-
meente.

Het bevel en de opdracht worden in
de eerste plaats gegeven aan die personen,
die uit hoofde van hun beroep, voorzover
dat uit de gemeentelijke administratie blijkt,
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schieden, zo zou de verwerving van grond-
gebied annexatie zijn.

Sowjet-Rusland is thans ontaard en past
een imperialistische roofpolitiek toe in
bondgenootschap met den ergsten vijand
van het wereldproletariaat en het socialis-
me: het Duitse fascisme. Samen met Hitler
heeft het Stalinisme de oorlog tegen Po-
len ontketend. Samen met Hitler heeft
Stalin zich op Polen geworpen en dit land
buit gemaakt, dat overeenkomstig een voor-
af ontworpen plan tussen Duitsland en
Rusland gedeeld werd, waarmee 13 millioen
mensen onder de heerschappij van het rode
en 22 millioen onder die van het bruine
fascisme gebracht werden. Met die roof-
oorlog heeft Rusland de door de Russische
revolutie zelf verkondigde stellingen over
het recht van zelfbeschikking met voeten
getreden, terwijl Rusland tevens het inter-
nationale fascisme in de strijd tegen de ar-
beidersklasse versterkt heeft.

Door een brutale overval op de Finse
civiele "bevolking, door niets ontziende
moord op vrouwen en kinderen, door het
bombardement van open steden enz. heeft
de Russische dictatuur zich op hetzelfde
niveau geplaatst als zij —• de Nazivliegers —
die verantwoordelijk waren voor de vernie-
tiging van Guernica (Spanje en als de Itali-
aanse vliegers, die gruwelijke overvallen
op weerloze Abessijnse dorpen uitvoerden.

De Russische regering heeft een onder-
zoek afgewezen naar de beweerde Finse
provocatie, evenals het laatste Finse aan-
bod voor onderhandelingen over de Russi-
sche eisen en de aanbieding van de Ver-
enigde Staten tot bemiddeling tussen Rus-
land en Finland.. Zij is er toe overgegaan
zonder oorlogsverklaring Russische bommen
op het Finse volk te werpen en heeft daar-

mee een der ergste aanvalsoorlogen van
de geschiedenis tegen ©en vreedzaam en
voor de veiligheid van Rusland op geen
enkele manier gevaarlijk volk ontketend.

Door deze onvoorwaardelijk tegen de be-
ginselen van het socialisme botsende hande-
lingen, heeft Rusland zijn anti-socialistisch
en imperialistisch karakter opnieuw be-
wezen. Het socialistische proletariaat, dat
zijn strijd tegen elk imperialisme en elke
nationalistische oorlogspolitiek moet voe-
ren, moet daarom zijn strijd ook tegen het
huidige regiem in Rusland richten — zo
goed als tegen alle andere agressieve staten,
of die zich demokratisch noemen dan wel
fascistisch zijn.

De Stalinistische partij van Zweden, die
openlijk als agent van het roofzuchtige
Russische imperialisme optreedt, moet
daarom ook door alle groepen van de ar-
beidersbeweging bestreden worden. De Sta-
linisten, die zich met het Russische geweld-
systeem solidair verklaren, moeten als ver-
raders van het socialisme en der arbeiders-
beweging beschouwd worden".

Behoudens enkele formuleringen in dit
manifest (b.v. die over de „agressieve" sta-
ten) kunnen wij ons met de gedachtengang
en de conclusie zeer wel verenigen. Wat
voor de Zweedse Stalinisten geldt, geldt
voor die van andere landen — ook in Hol-
land.

Het is naar ons oordeel niet eenvoudig
uit te maken, o'F de C.P.N, groter afkeer
en walging verdient als zij zich solidair
verklaart met de' imperialistische rovers
van het Kremlin dan wel Nederlandse
arbeiders er toe brengt, zich te laten ge-
bruiken voor de ellendigste eredienst, die
de tegenwoordige wereld kent, die voor
Zonnegod - Josif Stalin.

bijzondere geschiktheid bezitten tot het
verrichten der werkzaamheden. Indien op
deze wijze niet de beschikking over het
benodigde aantal personen wordt verkre-
gen, geschieden de verdere oproepingen
zoveel mogelijk in volgorde naar de leeftijd
aanvangende met de jongsten.

Ter tegemoetkoming in de kosten van
levensonderhoud van zichzelf en van de-
genen, voor wier levensonderhoud hij aan-
sprakelijk is, wordt aan degenen, die per-
soonlijke diensten in de zin van deze ver-
ordening verricht, door den officier, in
overleg met den burgemeester der gemeen-
te, waarin de werkzaamheden worden ver-
richt, een bedrag toegekend, berekend naar
de normen, welke gelden voor het loon,
hetwelk wordt betaald voor overeenkom-
stige arbeid terplaatse, waar de werkzaam-
heden worden verricht.

Voor het eventueel gebruik van rijwiel
en gereedschap, wordt een vergoeding toe-
gekend.

Het niet voldoen aan de bevelen, wordt

gestraft met hechtenis van ten hoogste
drie maanden.

Ten aanzien van de werkzaamheden, in
deze verordening bedoeld, worden de voor-
schriften der arbeidswet buiten werking
gesteld.

Tot zover de bekendmaking van den
opperbevelhebber. Ondanks het feit, dat
enige honderdduizenden arbeiders onder de
wapenen zijn geroepen, tellen wij' in dit
knd nog altijd 300.000 werklozen. Of wij
leven in een periode van hoog- dan wel
van laagconjunctuur, zolang de kapitalis-
tische productiemethode blijft bestaan, zal
het werkloosheidsvraagstuk niet worden
opgelost.

Onder de kapitalistische heerschappij
komt men alleen handen te kort, indien
het land in oorlog geraakt met een „buiten-
landsen vijand". Dan wordt alle dode en
levende arbeidskracht in dienst gesteld van
de vernietiging. Het is een krankzinnige
wereld, waarin wij leven.

ACTIES EN LOONBEWEGINGEN
LOONACTIE BIJ DE N. V.
VLIEGTUIGENFABRIEK.

(B. Men kent het oordeel van de lei-
ders der „moderne" arbeidersbeweging over
directe actie-stakingen. Deze leiders zijn
voor spontane stakingen, dus op initiatief
van de arbeiders zelf, als de dood ZQ bang.

Daarom leek het ons een beetje won-
derlijk, toen kort geleden in een niet af-
keurende zin over een spontane actie van
het personeel der N.V. Vliegtuigenfabriek
werd geschreven. Toen wij echter de be-
drjfskrant „De Metaalarbeider" van de
Federatie' van Metaalarbeiders in handen
kregen, werd ons een en ander duidelijk.

Het personeel van 'de N.V. Vliegtuigenn-
fabriek heeft n.l. zijn buik meer dan vol
van de bemoeiingen der besturen van de
drie erkende metaalarbeidersbonden. Innige
samenwerking tussen deze besturen en de
directie heeft er de laatste jaren toe geleid,
dat het loon der arbeiders omlaag ging.
Door actie onder leiding van de Federatie
was vroeger voor arbeiders op 28-jarige
leeftijd een loon bereikt van 85 cent per
uur, terwijl ook andere verbeteringen in de
arbeidsvoorwaarden werden doorgevoerd.

Bemoeiingen der besturen van de erken-
de bonden leidde tot het streven bet loon
terug te brengen tot het lage peil van de
Metaalbond en tevens de productie op te
drijven. Het bestuur van de moderne bond
dreef naar aanvaarding van tariefloon on-
dpr het motief, dat het niet de bedoeling
was het loon te verlagen. Evenwel kwam
de mededeling, dat het loon met 15% ver-
laagd zou worden. Direct en daadwerkelijk
optreden van de' arbeiders was nodig om
uitvoering van deze reactionnaire plan-
nen te verhinderen.

Hoe het tot dusver met de „loonactie"
in de metaalbedrijven ging in verband met
de huidige prijsstijging, daarover hebben
wij op deze plaats reeds het een en ander
gezegd. Slechts in enkele kleine bedrijven
is een duurtetoeslag van 5% verkregen. De
grote bedrijven onder leiding van de Me-
taalbond zijn -nog niet zover. Men bracht
het tot dusver niet verder dan een Kerst-
fooi.

De N.V. Vliegtuigenfabriek wenste dit
bedrag niet in eens te betalen, doch in 12
termijnen. Dit leidde tot spontaan optre-
den van het personeel. Dit vond het be-
stuur van de moderne bond een gelegen-
heid om zijn verloren prestige in de tarief-
kwestie te trachten te herwinnen. Het
moest blijkbaar de directie laten zien, dat
het de mensen in de hand had. Daarom
werd gebruik gemaakt van de aanwezige
ontstemming en kon het moderne bestuur
de stakers zonder resultaat weer naar bin-
nen sturen.

Er werd dus geen resultaat bereikt, van-
wege de halfzachte houding, door het be-
stuur van de Moderne Bond aangenomen.

De N.A.S.-Federatie agiteert nu voor
een loonsverhoging van 10%, hetgeen zeker
wel een minimumeis mag worden genoemd.
Zolang echter de bestuurders van de er-
kende bonden er met hun vlerken tussen
zitten, kunnen het personeel van Fokker
en de Federatie op de nodige tegenwerking
rekenen, want deze bestuurders en de Me-
taalbond zullen alles in het werk stellen,
dat de lonen van de N.V. Vliegtuigen-
fabriek niet boven de lonen van andere
bedrijven uitkomen.

Daarom zegt de bedrijfskrant van de
N.A.S.-Federatie tot het personeel: Het
vorig jaar kon dit bedrijf 20% dividend
uitkeren; de loonsverhoging kan er dus best
af. Houdt je actie in eigen hand! Dat is
de beste methode om het grootst mogelijke
resultaat te bereiken.

N.V. VERENIGDE BLIKFABRIEKEN.
De arbeiders van deze fabrieken, die

werken voor lage lonen, komen volgens de
heren •werkgevers nog niet in aanmerking
voor duurtetoeslag of loonsverhoging. Ook
deze industrie is een belangrijk onderdeel
van de oorlogsproductie. Maar voor het
oorlog was, over het jaar 1939, keerde de
N.V. een voorlopig dividend uit van 8%.
Als het slotdividend bekend wordt, zal
het wel het dubbele worden.

De TSLA.S.-Federatie van metaalarbei-
ders voert een actie voor ten minste 10%
loonsverhoging, doch doet er de boodschap

bij: laat je niet misleiden door de besturen
van de erkende bonden. Bij bestuurders, die
door h.m. geridderd worden, zijn de ar-
beider sbelangen niet veilig. Directe actie,
dat is het optreden door de arbeiders zelf,
en is de enige strijdmethode, die voor de
arbeiders werkelijk resultaat kan afwerpen.

BINNEN BEURTVAARTBEDRIJVEN.
Begin November van het vorig jaar is

het bestuur van de Centr. Bond van Trans-
portarbeiders een actie begonnen voor ver-
betering van de meer dan slechte arbeids-
voorwaarden van het personeel der N.V.
Maatschappij „Alkmaar Packet", die bin-
nenbeurtvaartbedrijven beoefent.

Onderhandelingen hadden geen resultaat,
althans het personeel achtte dit resultaat
onbevredigend, hetgeen aan de directie
werd medegedeeld. Deze antwoordde, dat
verdere bespreking geen nut kon hebben.

Een vergadering van personeel uit Den
Helder, IJmuiden, Alkmaar en Amsterdam
besloot niet in de afwijzing van de directie
te berusten. Een referendum daarna ge-
houden, heeft aan het hoofdbestuur van de
Centr. Bond van Transportarbeiders mach-
tiging gegeven om een ultimatum te stellen.
De volgende eisen zijn gesteld:

„a. Toepassing Van de toonregeling, zoals
deze is overeengekomen met de Vereniging
van Werkgevers in het Binnenbeurfvaarf- en
aiitobeurtdiensfbedrijf.

b. Voor de chauffeurs hef loon te stel-
len op hef bedrag, daf geldt voor de vaste
walwerkers.

c. Toepassing van de jeugdregeling, zo-
als deze is overeengekomen met de Vereni-
ging van Werkgevers in hef Binnenbeurt-
vaart' en aufobeurfdiensfbedrijf.

d. Opheffing van het verschil in loon
tussen het zgn. losse en vaste personeel
op de boten en moforen."

Hieraan is toegevoegd: indien vóór 13 Janu-
ari geen overeenstemming is bereikt, er
niet voor worden ingestaan, dat de rust in
het bedrijf gehandhaafd blijft.

TRAWLERVISSERIJ IN IJMUIDEN.
Er is ook met ingang van 1940 nog! geen

bevredigende toezegging ten aanzien van
de arbeidsvoorwaarden der trawlervissers
van de zijde der reders te onderkennen. In
„De Arbeid" van 15 December j.l. hebben
wij de eisen opgenomen, die de visserlieden
meenden aan de reders te mo'eten stellen.

De opvarenden van de trawlers hadden
niet veel lust om na Kerstmis op de oude
voorwaarden weer uit te varen. Van de
zijde van het bestuur van de Centrale Bond
van Transportarbeiders is echter de nodige
invloed uitgeoefend, dat wel gevaren zou
worden, opdat namelijk dit bestuur langer
speling zou hebben, om met de reders als-
nog te trachten tot overeenstemming te
komen. In dit geval zou dan het contract
toch van l Januari af gelden, zodat het
te weinig ontvangen loon nabetaald zou
worden.

Op deze voorwaarde zijn de bemannin-
gen gemonsterd en uitgevaren. Of de re-
ders over de brug zullen komen, moet dus
nog even worden afgewacht. Wij denken
niet, dat de trawlervisserlieden zich met
een kluitje in het riet zullen laten sturen.

De 5 p€*. steuntoeslag
Het N.A.S.-bestuur telegrafeerde op 9

Januari aan den minister van Sociale Zaken:
„Het blijkt, dat Uw circulaire van 19
December, betreffende toekenning
duurtebijslag, waarin aan ondersteunde
werklozen en bij de werkverruiming ge-
plaatsten een duurtetoeslag mag wor-
den gegeven van vijf procent door
meerdere gemeentebesturen, zo wordt
geïnterpreteerd, dat deze bijslag niet
wordt verstrekt op kasuitkeringen. Ook
niet als totale steun bestaat uit kas-
uitkering en werklozensteun. Ons be-
stuur verzoekt U de betrokken ge-
meentebesturen te berichten, dat deze
interpretatie onjuist is en in ieder ge-
val de vijf procent bijslag ook te doen
toekennen op kasuitkering, indien deze
krachtens steunregeling wordt gesup-
pleerd".

Onder de hierboven bedoelde gemeente-
besturen behoren -- voorzover ons bekend

Rotterdam, Den Haag, Alkmaar en
Stadskanaal.



DE VAKBEWEGING III AMERIKA
BETREKKELIJK GERINGE STA-

KINGSACTIVITEIT.

(B.) Hoewel de industriën in de Ver-
enigde Staten, in het laatste kwartaal van
1939, dus kort na het uitbreken van de
oorlog in Europa, een belangrijk grotere
bedrijvigheid vertonen (in November waren
de gemiddelde productiecijfers niet weinig
gestegen boven die van het hoog-conjunc-
tuurjaar 1929), bleven de berichten omtrent
stakingsactiviteit der arbeiders schaars.

De voornaamste berichten over stakin-
gen, die wij de laatste maanden vonden,
betroffen enige duizenden havenarbeiders
van de kustvaartmaatschappijen. De' haven-,
arbeiders van New-York staakten begin
November voor loonsverhoging en verkor-
ting van de arbeidstijd. Van belang was een
staking aan de Chryslerfabrieken te De-
troit (automobielindustrie), die' 54 dagen
duurde en waarbij, met inbegrip van de
aanverwante bedrijven, 150.000 arbeiders
waren betrokken. Door die staking werd
loonsverhoging bereikt, doch de vakbewe-
ging heeft er bij de onderhandelingen, die
aan de opheffing van de staking vooraf
gingen, in toegestemd haar leden niet toe i
te staan, deel te nemen aan „sitdown"- j
stakingen.

Dit laatste wijst er niet op, dat de
machtspositie der Amerikaanse vakbewe-
ging in de laatste paar jaar, na de reeks
van sit-down-stakingen, die destijds aan
de Amerikaanse arbeiders successen brach-
ten, sterker is geworden.

OORLOGSWINSTEN DOEN ZICH
GELDEN.

Zoals in Europa de grote erkende vak-
beweging in de nationale fronten van de
verschillende landen wordt ingeschakeld,
zo ontkomt ook de Amerikaanse vakbewe-
ging niet aan de invloeden van de oor-
logen, die in de wereld aan de gang zijn.
Met de leiding van het Amerikaanse vak-
verbond, onder leiding van Green, heeft de
regering van de Verenigde Staten niet veel
moeite. De commissie voor industriële or-
ganisatie (C.I.O.), waarvan Lewis de leider
is, leek aanvankelijk weinig lust te hebben
om zich achter president Roosevelt te
scharen. ,

Kort nadat de oorlog was uitgebroken
in Europa, voerde Lewis een campagne te-
gen de re'gering, die volgens hem te veel
aandacht had voor de politieke toestand in
Europa en daardoor niet dacht aan de
Amerikaanse arbeidersbelangen. Zoals men
weet, is de C.I.O. in Amerika een belang-
rijke factor geweest bij de presidentsverkie-
zingen.

Het gaat om de vraag, of bij een verdere
ontwikkeling van de oorlog in Europa de
Verenigde Staten buiten de oorlog zullen
blijven. Daarvoor heeft Lewis in de aan-
vang zeer krachtig geijverd, doch het schijnt
dat deze ijver meer en meer verzwakt, al-
thans volgens een publicatie in het Ameri-
kaanse weekblad „The Nation" van 11
November j.l. Terwijl de autoriteiten bij
elke gelegenheid betogen, dat Amerika bui-
ten de oorlog moet blijven, beeft men toch
maar intussen plannen ontworpen, die met
Green en Lewis zijn besproken en bedoe-
len de vakstrijd der vakbeweging in tijd
van oorlog uit te schakelen. Aan een ver-
taling van genoemd artikel in „The Na-
tion" in „Het Volk" van 7 Dec. 1939 ont-
lenen wij het volgende.

ARBEIDSCONFLICTEN MOETEN
WORDEN VERMEDEN.

Neemt Amerika, zoals de zaken nu staan,
deel aan de oorlog, dan worden de Ver-
enigde Staten één grote werkplaats voor de
geaUineerden op ieder gebied: schepen, ka-
nonnen, vliegtuigen en voedsel. En in plaats
van Cash en Carry (betaal en haal), zal
het program luiden: No cash and we Carry,
wat wil zeggen: op crediet en wijzelf ko-
men het U, geallieerden, nog brengen op
de koop toe. De geallieerden zullen bij
wijze van spreken al onze producten willen
hebben in een omvang, die de stoutste
dromen overtreft. Het Amerikaanse mi-
nisterie van oorlog bereidt zich hierop voor.
De voorstellen aan Green en Lewis tonen,
dat in zulk een geval het ministerie van
arbeidsconflicten niets moet hebben.

In het mobilisatieplan, dat onder de aan-
dacht van Green en Lewis is gebracht,
wordt in de eerste plaats voorzien in de
staat van beleg, die vooraf zal gaan aan
de oorlogsverklaring. De bepalingen van de
Walsh-Healy-wet, die speciale arbeidsver-
houdingen voorschrijft in ondernemingen,
welke voor de regering werken, zullen in
dat geval terstond door den president wor-
den herrroepen.

Na de oorlogsverklaring zal Roosevelt,
of wie dan president is, van zijn nood-
toestandbevoegdhedeii gebruik maken. Nie-
mand weet, hoever die bevoegdheden gaan.
De procureur-generaal Murphy, die ernaar
gevraagd is, heeft geantwoord: onbeperkt.
Een andere deskundige, de heer Leo M.
Cherne, die een groot rapport heeft ge-
schreven over „de aanpassing van het za-
kenleven bij de oorlog" en wiens mobili-

satieschema is goedgekeurd door het mi-
nisterie van oorlog, kent den tegenwoordi-
gen president het recht toe, de industrie in
haar geheel te mobiliseren zonder, zonodig,
de goedkeuring van het parlement.

ZEER BEPERKTE BEWEGINGS-
VRIJHEID.

Bepaalde wetten zullen echter nodig zijn,
waarbij men mag aannemen, dat het parle-
ment er die in de oorlogsroes terstond zal
doorjagen. De bekende Mei-wet zal den
president het recht geven als een dictator
mensen in te delen bij fabrieken of de
gewapende macht, prijzen en lonen vast te
stellen, de industrie onder controle te
plaatsen door een stelsel van licenties en
voorkeur en — maar dat pas in de! laatste
plaats - - de oorlogswinsten aan te tasten,
ofschoon voor dit laatste de wet eigenlijk
in het leven was geroepen.

Zoals gezegd: de Walsh-Healy-wet zal
worden ingetrokken, wat betreft lonen,
werktijden en kinderarbeid. Slechts de
voorschriften voor veiligheid en openbare
gezondheid zullen intact blijven. De wet
op de nationale arbeidsverhoudingen zal
zó geamendeerd worden, dat een stelsel
wordt ingevoerd, overeenkomende met ge-
dwongen verplichte arbitrage. Stakingen en
uitsluitingen zullen verboden worden, tenzij
er een aankondiging geruime tijd aan voor-
af gaat. De vakbeweging zal over collec-
tieve^ contracten kunnen onderhandelen,
maar met gebonden handen. Vóór de vak-
beweging actief kan optreden, zal de ver-
zoeningsmachinerie gaan draaien en in dat
opzicht gaan de plannen van de generale
staf nog heel "wat verder dan het mobili-
satieschema van Cherne, dat gebaseerd was
op de toestanden van 1936. De beslissingen
van deze verzoeningsraad zullen bij de wet
bindend zijn. Met andere woorden, zegt

de schrijver van het artikel, het stakings-
recht zal pro memorie zijn.

De uitvoering van heel dit plan zal in
handen worden gesteld van een oorlogs-
voorzieningen-departement, dat samenwer-
king moet zoeken met een oorlogsarbeids-
raad. De voorzitter van deze raad moet
hebben „het vertrouwen van alle partijen",
de ondervoorzitter moet „aannemelijk" zijn
voor de vakbeweging, hetgeen al dadelijk
de grootste moeilijkheden in de praktijk zal
opleveren, gezien de felle onderlinge strijd
tussen de federatie van Green en de C.I.O.
van Lewis. In ieder geval is de vakbewe-
ging in genoemde raad in de minderheid.
Bovendien kan deze raad alleen bijeenge-
roepen worden door het bovenomschreven
oorlogsvoorzieningen-departement en is dus
volstrekt van de regering afhankelijk. De
toestand, die dan zal ontstaan, zal zeer
zeker veel gelijkenis vertonen met de
„Gompers-overeenstemming" van de vorige
oorlog (Gompers was toen de gezaghebben-
de arbeidsleider): handhaving van de be-
staande toestand, wat lonen, werktijden en
overige arbeidsverhoudingen betreft en
„bevroren" organisaties tijdens de verdere
duur van de gehele oorlog.

Deze plannen schijnen er op te wijzen,
dat men, ondanks alle gepraat over de
vrede ook in Amerika rekent met een
oorlog van lange duur en zich er nu! reeds
op voorbereidt, dat de Verenigde Staten bij
de oorlog worden betrokken.

Het mobilisatieplan, dat-» Roosevelt aan
de C.I.O. en het oude vakverbond heeft
voorgelegd, is weliswaar geen ultimatum.
Voor wat de C.I.O. betreft, is het onS nog
niet bekend, dat deze het plan heeft aan-
vaard. Geschiedt dit niet, dan wordt reeds
bij voorbaat gedreigd met uitschakeling
van die vakbeweging.

Het leek ons van belang bovenstaande
mededelingen, ontleend uit het artikel in
,.The Nation" hier te brengen, omdat daar-
door enig inzicht wordt verkregen omtrent
de positie, waarin de Amerikaanse vakbe-
weging in de huidige omstandigheden ver-
keert.

DE LACH m mm sur„
Idiotisme en arbeidersbederf

Bekijkt het spul ten voete uit: Wijnkoop,
de Visser, Beuzemaker, Paul de Groot,
Schalker, Lou Jansen en de lagere goden
van de C.P.N!

Bekijkt daarna de met gelukstelegram-
men volgedrukte pagina's in het dagblad
dier partij van 21, 22, 23 en 27 December.
Gelukstelegrammen voor den „groten, ge-
liefden Stalin". Arbeidersfamilies, arbeiders,
vrouwen en kinderen aan het... felicitatie-
front, dat de bovengenoemde kopstukken
ter ere van den zestig jaar geworden tegen-
woordigen Tsaar aller Russen hebben ge-
vormd!

Geen mens speelt het klaar om die tele-
grammen stuk voor stuk te lezen. Men
behoeft zich maar even bezig te houden
met de lectuur daarvan, om een juist denk-
beeld te hebben van de poel van bederf,
die het Stalinisme ook in de Hollandse
arbeidersbeweging heeft doen ontstaan.

Hij, die in een van de laatste politieke
uitingen van Lenin zelf, werd aangeduid
als bruut, grillig en onbetrouwbaar, is dank
zij de politieke opvoeding, die de C.P.N,
leiders bedrijven, ook in dit land voor
velen geworden tot genie, weldoener der
mensheid en halfgod voor wien een de
mensheid verlagende eredienst gefabriekt
is, die in onze tijd in geen enkel land zijn
weerga vindt. Die eredienst wekt onzinde-
lijke gevoelens, die overal in de gelukstele-
grammen op onsmakelijke wijze tot uiting
komen.

Slechts enkele grepen uit „Het Volks-
dagblad" van 27 December:

„Amsterdam, 20 December 1939.
Zeer Geachte kam. Stalin!

Ontvang van ons de vlammende strijdgroeten
bij je 60e verjaardag! Wij hebben grote bewon-
dering voor je meesterlijke proletarische poli-
tiek f.o.z. van het uiteenslaan van de imperia-
listische rovers-politiek tegen onze grote Sow-
jet-Unie! Wij zien met grote vreugde de dag
tegemoet, dat voor de tweede maal door het op-
treden van de Sowjet-Unie, nu onder jouw
leiding, de Finse arbeidersklasse een werkelijke
vrije staat zal hebben met aan hef hoofd de
geliefde leider van het Finse proletariaat, Otto
Kuusinen! Wij beloven, gelijk met deze groet,
iedere dag te zullen strijden tegen de interna-
tionale leugen-campagne rondom Finland! Wij
beloven te zullen strijden tegen de imperialis-
tisch^ oorlof, zoals gij daartegen strijdt door
onze grote S.-ü. tot nu toe buiten de oorlog
te houden. Wij achten het als arbeiders onze
dure plicht steeds het land van het socialisme
te beschermen in alle omstandigheden. Leve
onze grote Sowjet-Unie! Leve onze geliefde
leider Stalin! Leve het vrije demokratische Fin-
land! Leve de wereldrevolutie!

(w.g.) Een groep werkende schilders op
bouwwerk, Orteliuskade, Amsterdam-W/'

„De beurshyena'j huilen luid, jaag 't witte ge-
spuis heel Finland uit, lang leve kam. Stalin.

Fam. K. te Amsterdam."

„Kameraad Stalin, volbrenger van ons ideaal,
zonnestraal der irmen, nachtmerrie voor de
rijken, van harte gefeliciteerd.

Een groep kolenwerkers Zaandam."

„Mijn beste wensen en dat spoedig ook hier
flink met de bezem wordt geveegd.

G., gem.-reiniger, Amsterdam."

, „Stalin, krijg nog als leider het bericht in je
hand: Socialisme Trots Alle Laster, In Neder-
land!

E. R., handelsreiziger te Amsterdam."
„Kam. Stalin gefeliciteerd. Herdenken gelijk-

ujdig onze gevangenen in kerkers en het moe-
dige Rode Leger" in zijn strijd tegen de Witte
legers in Finland.

v. d. B., Arnhem."

Naast deze ontboezemingen van „onderen
op" nog deze fraaie toast van het hoofd-
bestuur der V.V.S.U.:

„Ter gelegenheid van uw 60e verjaardag be-
groeten wij in u, kameraad Stalin, het lichtend
voorbeeld voor alle strijders voor het socialisme.

Het bestaan van de machtige socialistische
Sowjet-Republieken is een. levend getuigenis
van wat onder uw leiding werd bereikt ter ont-
plooiing van cultuur, ware menselijkheid en be-
schaving.

De Sowjet-Unie belichaamt de idealen van de
gehele vooruitstrevende mensheid en bezit in u
de aangewezen, krachtige en doelbewuste leider,
die in deze historische dagen onwankelbaar
de Sowjet-Unie haar socialistische plicht doet
vervullen ter ondersteuning van de strijd der
onderdrukte volkeren.

Kameraad Stalin, onze broederlijke gelukwens!
H.B. V.V.S.U."

Tenslotte nog een intellectueel:
„Vele gelukwensen namens sympathiserenden

bij het Middelbaar Onderwijs.
T. S., lerares M.O."

Het is zo wel genoeg. Kolommen vol met
zulke uitbarstingen van hysterie. De ver-
wijzing van v. d. B. te Arnhem naar „onze
gevangenen in kerkers" doet wel bijzonder
sterk denken aan de mogelijkheid, dat de
huurlingen van Stalin aan de kop der C.P.N.
tot bacillendragers van dementie zijn ge-
worden. (Dementie is een vorm van krank-
dnnigheid).

* * *

Hoe moet het geval Lies Koppen be-
qprdeeld worden? Wij weten het niet, wij
kennen de juffer niet; wij hadden nooit
een letter van de tante gelezen, voor ons
haar artikel „De lach van kameraad Stalin"
werd voorgezet. Dat fraais versierde „Het
Volksdagblad" van 23 December. Waarom
zouden de lezers van „De Arbeid" geen
kennis nemen van deze pennevrucht? Mis-
schien kunnen zij de rijke geestesgaven
van deze medewerkster van „Het Volksdag-
blad" beter beoordelen, dan wij, die oneer-
biedig tot de conclusie kwamen: „Zo iets
moet ter observatie naar paviljoen III":

„Joop en Han zijn samen in de kamer, ik
ben gevlucht, zogenaamd om wat water op te
zetten, maar in werkelijkheid om de luidruch-
tigheid van vader en zoon even te ontkomen. De
buren kunnen het heus wel merken als Joop
thuis is, want zijn zware stem en uitgelaten
drukte vullen het hele huis. Nu hebben ze
het weer met elkaar aan de stok en ik ga
maar weer naar binnen om de „vrede" te
herstellen met een kopje thee.

„Zijn jullie nu opgeschoten", vraag ik.
Joop lacht °.n kijkt eens naar Han, die er

geen erg in heeft, dat hij geplaagd wordt en
een hele brief begint voor te lezen, die als
een groet voor kameraad Stalin op zijn zes-
tigste verjaardag bedoeld is.

„Het is prachtig", vind ik, „maar wat denk
je dat zó'n advertentie wel kost?"

„Ik wil er ook wel waf bij doen, ik heb

nog 5 centen in mijn zak en 50 cent in mijn
doosje", biedt hij haar gul aan.

„Hij zou alléén de krant wel willen vullen",
plaagt Joop weer.

„En pap wil ei niet in hebben, da^ ik hem
zo aardig vind, hij lacht zo vriendelijk."

Joop en ik kijken eens naar de foto die op
tafel ligt, maar ik kan geen lach ontdekken op
dit ernstige, vastberaden gezicht van deze voor-
vechter.

„Kijk", zegt Han, die onze gezichten bestu-
deerd heeft en hij houdt de foto nu recht voor
ons, wat meer in het licht.

„Zie je hoe hij stiekum tegen je lacht?"
Ja, nu zie ik het ook. Een glinstering in de

ogen, een trek bij de mond verzachten plotse-
ling de harde strenge trekken en maken het
tezicht zo menselijk als Stalin in werkelijk-

eid is.
„Dan weet ik een pracht oplossing", zeg ik

en Han kijkt me vol verwachting aan. „Han
plaatst zelf een advertentie."

Dat vindt hii Drachtig en nu duurt het ook
niet lang, of de advertenties zijn klaar en Han
kan gerust naar bed gaan.

Intussen kookt het water in de keuken en
ga ik koffie zetten, terwijl Joop zijn plaatsje
bij de kachel inneemt om de kranten even in
te zien.

„Wat een smeerpijpen!" hoor ik Joop plotse-
ling uitroepen, wat een... Lies!"

„Wat is er?" vraag ik, onderwijl naar binnen
lopend.

In de kamer gekomen zie ik al waf er aan
de hand is, hij heeft „Het Volk" in zijn han-
den! Hij heeft een hardgrondige hekel aan
die krant, maar, zegt hij altijd, je moet het wel
lezen, want als je de argumenten kent, die
tegen je in worden gebracht, dan kun je ze
des te beter stuk slaan.

Hij wijst me op een stukje in de rubriek
„Onder het zoeklicht". Daar wordt beweerd
dat we gedreven worden tof hef plaatsen van
advertenties.

Ik lees hef stukje nu ook en ondanks me
zelf trillen mijn handen.

„Wat vies!" fluister ik, terwijl ik nog eens
hef tafereeltje van zo pas beleef, het enthou-
siasme om naar ae woorden fe zoeken, welke
uiting geven aan de grote waardering en ka-
meraadschap voor de persoon onder welks be-
kwame leiding zich het gehele revolutionnaire
wereldprolefariaat plaatst, vol vertrouwen en
liefde in hem, die voor het front van de
arbeiders bewezen heeft dit te verdienen.

Bah! vol walging stop ik de krant in de
kachel.

„Ja", zegt Joop, „als je eenmaal op hef hel-
lende vlak bent, dan kan het vlug lopen. >,Zo
is hef ook met deze mensen, die zich „socialis-
ten" en „demokraten'' noemen. Éénmaal op hef
hellende vlak daf afzakt tof de' bourgeoisie,
gaaf hef snel. Het begon met een staking te
remmen, met allerlei smoesjes en is nu reeds
geworden tot het kapof maken van een sta-
king door zelfs de orders te geven fof onder-
kruipen op straffe van de honger, men wordt
lid van de burgerwacht, om de arbeiders zelfs
met de wapens te dwingen aan hun onderdruk-
kers te gehoorzamen.

Eenmaal in hef front van de bourgeoisie, sfa
je al gauw in één front met het fascisme tegen
de arbeiders met hun partij en haar leider
Sfalin."

En wij, denk ik, wij feliciteren ons zelf tnef
een leider als hij, want met hem gaan we
naar de overwinning, naar een maatschappij
vol zon en geluk. Hartelijk gefeliciteerd, grof e
kameraad!"

Wellicht geldt ook voor deze C.P.N.-patiënte
dat zij den echten Stalin niet kent uit zijn'
daden. Diegenen echter, die als Wijnkoop
en de Visser alsmede Beuzemaker en mr.
A. S. de Leeuw zijn ontwikkeling hebben
meegemaakt, zij doen ons naar het woord
van de dichteres

den mens uitspuwen!

Met ingang van Januari 1940 verschijnt hef
Documentatie Bulletin in een nieuw gewaad. Ge-
durende ruim anderhalf jaar is dit Bulletin ge-
stencild als regel maandelijks verschenen. Hoe-
wel de tijdsomstandigheden, ook met het oog
op de uitgave van dif Bulletin zeer moeilijk
waren (men denke b.v. aan de vele abonné's,
die voor de militaire dienst zijn opgeroepen),
is hef aantal op het Documentatie Bulletin bijna
1050, hetgeen een aanwijzing is, dat met dif
geschrift in een behoefte is voorzien.

Evenwel tevreden zijn wij niet.
Er is nog altijd een aantal N.A.S.-organisaties

die het Bulletin niet betrekken. Dat betekent,
dat noch de bestuurders, noch de leden van
die organisaties bedoeld geschrift lezen.

Dat is toch niet in orde. Het laatste N.A.S.-
congres droeg het N.A.S.-bestuur op, om het
Documentatie Bulletin uit te geven. De N.A.S.-
kameraden, die zich in de laatste anderhalf
jaar op dit geschrift abonneerden, zouden het
niet gaarne weer willen missen, want het bevat
materiaal op verschillend gebied, hetwelk voor
bestuurders en leden van N.A.S.-organïsaties
pnmisbaar is in hei werk.

Het Documentatie Bulletin verschaft aan de
N.A.S.-leden de nodige informaties, die zij in
het dagelijks leven behoeven, inzake sociale wet-
geving, werkiozensfeunregelingen, werkloosheids-
verzekering, werkverschaffing etc.

Indien leden met vragen zitten, waarop zij
geen antwoord weten te geven, bijvoorbeeld
met betrekking tot de ziektewet, ongevallen-
wet, dan wel andere sociale wetten, zomede
in verband met de diverse werklozensfeunrege-
lingen, de werkverschaffing enz. enz., dan kun-
nen zij hun vragen richten tot de redactie van
het Documentatie Bulletin, die daarop dan in
de desbefreffende rubrieken antwoord geeft.

Meer zeggen wij er nu niet van. Het is ge-
noeg om ieder onzer duidelijk te maken, dat
hij hef Documentatie Bulletin in zijn beizt moet
hebben en houden. De vorm, waarin de uitgave
geschiedt, leent er zich toe om het geschrift
te bewaren, zodat men later steeds weer hef
vroeger gebrachte documentatiemateriaal en de
behandelde vragen kan raadplegen.

Het Documentatie Bulletin, dat thans in 16
pagina's in druk verschijnt, komt maandelijks
uit op de 15e. De abonnementsprijs bedraagt
5 cent per exemplaar.

Kameraden, en vooral besturen van N.A.S.-
organisaties, werkt race aan het winnen van
abonné's! Zendt spoedig hef resultaat van uw
werk in de vorm van vele nieuwe abonné's aan
het N.A.S.-secrefariaaf, Brederodesfraat 17, Am-
sterdam-W.

Afrekenen regelmatig maandelijks met den
N.A.S.-penningmeester onder vermelding: Af-
dracht Documentatie Bulletin!



Een goed geslaagd Kinderf eest

Het P.A.S.-Amsterdam had besloten om voor
de kinderen van de P.A.S.-leden in de winter-
vacantie een kinderfeest te organiseren. De uit-
voering daarvan werd opgedragen aan de P.O.C.
Het resultaat daarvan is geweest, dat de orga-
nisatie tot in de puntjes was verzorgd, dat
daardoor het werk op een zo voorbeeldige
wijze is verlopen, dat de weinige hulp, die wij
daarbij hadden, het zelfs buitengewoon mak-
kelijk had. Het liep, als 't ware, vanzelf.

Een paar weken voor de tijd, toen de kaart-
verkoop begon, werd bij de kinderen het verlan-
gen gewekt naar dit feest. Geen wonder, in een
der grootste zalen van Amsterdam zou dit
plaatsvinden, terwijl voor een uitstekend pro-
gram gezorgd was.

Om 9 uur 's morgens zou de zaal opengaan.
Reeds om voor half negen dromden er hon-
derden kinderen met hun ouders voor de in-
gang tezamen en toen wij eindelijk de kinderen
konden binnen laten, was de zaal in een minimum
van fijd gevuld. Een vrolijk kinder geroezemoes
vulde de zaal, toen de voorzitter van de P.O.C.,
kam. Dijkstra, deze bijeenkomst opende. Hij
pakte direct, met een paar goed gekozen woor-
den de aanwezige jeugd, die onmiddellijk ge-
heel haar aandacht op hem concentreerde en
het was, wat bijna onmogelijk werd geacht,
volkomen stil onder zijn openingswoord. Direct
daarna zorgde de organist van Cinema „Royaï",
de heer Drukker, voor de zang. Ook met de
jeugd hebben wij de massazang beoefend en
het N.A.S.-karoplied, dat in 1935 voor het
N.A.S.-kamp was gemaakt en dat lang niet
makkelijk ligt, werd er door hem, in een mi-
nimum van tijd, in gebracht. Na nog enkele
liedjes met de kinderen gezongen te hebben,
was het de beurt aan prof. Ben-Ali-Libï, die
met wat goochelkunsten de kinderen wist te
vermaken. Vooral had hij succes in die stukjes,
waar hij de kinderen zelf in mee liet werken.
Daarvoor kon hij honderden krijgen.

In tweede instantie kreeg wederom de or-
organist met de massazang het woord, waar
dapper aan mee gedaan werd door geen en-
kele uitgezonderd, waarna de goochelaar voor
de tweede maal optrad.

Hierna kreeg kam. Bartels, voorzitter van het
P.A.S., gelegenheid een praatjs voor de k'nderen
te houden. Hij wekte vooral op, dat de kin-
deren thuis zouden vragen lid van de kinder-
groep De Rode Makkers" te worden, aan het
werk van de Rode Makkers deel te nemen en
te zorgen, dat zij van de zomer met een
extra-trein, waar alle 1200 aanwezigen in zou-
den kunnen, hun 10 dagen vacantie in het F.
Domela Nieuwenhuis-Oord door zouden bren-
gen. Daarna werd een zeer gevarieerd filmpro-
gram afgewerkt. Een 5-tal films, waarvan vier
gekleurde en alle 5 speciale kinderfilms werd
buitengewoon door de kinderen gewaardeerd.
Kwart voor twaalven was deze, voor de kinde-
ren zo belangrijke ochtend, geëindigd en kon-
den zij bij de uitgang ieder nog 'een „souvenir
van het P.A.S.", in de vorm van een snoep-
pakket, in ontvangst nemen.

Deze ochtend heeft voor de propaganda van
onze beweging, naar onze vaste overtuiging,
veel bijgedragen. De voorbeeldige organisatie,
het buitengewoon vlotte verloop en het ge-
bodene zullen hun uitwerking niet missen. Wij
waren daartoe in staat door de belangloze me-
dewerking van de directie van Cinema „Royal",
den organist Ben Drukker, den drukker van
ons propagandamateriaal en de vele kameraden,
die aan het welslagen hebben meegewerkt. Aan
hen allen zeggen wij van deze plaats onze harj

telijke dank. Mogen de ouders er thans toe
overgaan hun kinderen lid van de jeugdgroepen
in Amsterdam te laten worden. Bij het P.A.S.
kan men daaromtrent alle inlichtingen krijgen
en anders bij den secretaris van de Rode Mak-
kers, kam. Gerritsen, Jan Evertsenstr. 147 II.

H. J. B.

OP WEG KAAR HET SOCIALISME
VAN DER TEMPEL GAAT ONS VOOR

O, je wist het nog niet makker, dat ver-
slechtering van je inkomsten het socialisme
naderbij brengt? Nou, dan leef jij niet met
je tijd mee, ouwe jongen. De moderne be-
grippen over de strijd voor het socialisme,
begrippen, waarvan het opvoeringsrecht al-
leen bij de S.D.A.P. berust, die moderne
begrippen steunen op verhoging van de
kapitalistische welvaart en verlaging van
jouw welvaart, makker.

Praktijk man, praktijk, niks anders. De
praktijk is voor alle arme sloebers het-
zelfde. Wanneer de werkgevers 10% loons-
verlaging voorstellen en de vakbonden we-
ten het tot 5% terug te brengen, dan is
dat een reuzenoverwinning ... volgens de
heren bestuurders. En dan kan de revolu-
tionnair zeggen, dat de bonden die 5°/o
loonsverlaging slikken, ergerlijke fouten
uithalen; en jij kunt zeggen, dat het wel
een overwinning is, omdat de bonden (her-
stel bondsbesturen) er toch 5% af wisten
te krijgen, maar praktijk is;... Zaterdags
muider loon, óók voor jou.

Voor ditmaal over de 5% verhoging van
de steun en werkverschaffingslonen. In de
„Arbeiderspers" stijgen jubeltonen ten he-
mel. Is dat effen een minister die va.r\ ons,
wat een kerel, wat een kerel, zeldzaam! Zo
eentje moest nooit dood gaan. Hoor maar,
hoe het gezegd wordt. De verhoging be-
wijst niet alleen:

„dat de zorg voor de werklozen bij den mi-
nister van Sociale Zaken in goede handen
is, doch dat hef kabinet ook de ernstige
wil .heeft om op sociaal gebied met de
arbeidersklasse samen te werken".

Dat is mooi gezegd, in „Het Volk". Er blijkt
uit, dat de felle warmte gevende socialisti-
sche stralen van dezen minister van dus-
danige sterkte zijn, dat ook de rest van het
kabinet er door gegrepen wordt en zij, of
zij willen of niet, de arbeidersklasse moe-
ten helpen met alle middelen en alle centen
die ze maar te pakken kunnen krijgen van
de bezittende klasse. En ongetwijfeld zal
de innige samenwerking van de ministers
met de arbeidersklasse nog uitwerken, dat
ook deze laatste door het socialistische vuur
van dezen minister aangestoken wordt.

„Maar" „maar"
Hou je stil pessimist, niks te maren.

Alle mensen zullen dan broeders zijn; alle
herrie, alle leed zal uitgebannen worden,

de vlaggen (wind of geen wind) zullen van
alle gebouwen wapperen; nooit zal er meer
oorlog zijn; de rijke zal vredig naast den
arme wonen.... hé? ? ? ? De rijke zal
vredig naast den arme wonen ? .... Hoe
kom ik daar nou aan? Is dat misschien
het onderbewustzijn, waar Freud altijd over
schreef, dat mij iets doet zegge,n.... of,
niet wou zeggen, maar toch zei.... ?

„dat het kabinet ook de ernstige wil
heeft op sociaal 'gebied met de arbeiders-
klasse samen te werken"....

Waarom twijfel ik nou . . . . , ben ik dan
ook een pessimist ?

Ja makker, dat zal wel, en als je het
nog niet bent zal je het wel worden-

Laten wij -eens een paar dingen op de
keper gaan beschouwen.

Als je een werkverschaffingsloon van
een kwartje verdient, wat in de meeste
plattelandsgemeenten toch het geval is, en
je krijgt dan 5% meer, of wel l1/* cent, dan
wordt dat nu dus een loon van 26l/i cent.
(Niet te geloven, dat er tegenwoordig nog
ministers zijn, die% zo royaal met de cen-
ten naar de arbeiders smijten; het lijkt
wel een sprookje).

Op f8.— steun per week wordt het
f 0.40 meer (Als je nou nog niet rijk wordt,
steuntrekker, dan ligt het toch zeker niet
aan den socialerigen minister).

Wij zijn er echter nog niet. Wanneer
een minister een rekenkunstenaar is, dan
willen wij dat ook proberen te zijn. Niet
hi die zin van goochelaar, maar meer in de
zin van de werkelijkheid. Laten wij zeggen,
dat het levensonderhoud (verhoogde be-
lastingen mee inbegrepen) met 10% is ge-
stegen, dan heb je dus niet 5% verhoging,
maar 5% verlaging te pakken. Zie je, dat
is nog eens arbeiders begoochelen. Net
doen of je een goede daad verricht, met
groot gebaar 5 cent geven en zo stikum
mogelijk 10 cent terugnemen. Dat is mo-
dern socialisme, dat is kunst. Je kunt vier-
kantjes verdienen van den minister, als je
dubbeltjes voor hem gaat zoeken.

Er is nóg meer.
Een voorstel—Van Houten om betere

wettelijke pensioenregeling, zou 17 millioen
gulden per jaar (let wel: per jaar) moeten
kosten. De S.D.A.P.-fractie stemde voor,
de socialerige minister was er tegen. Dat is

ook kunst. Als „partij" de royale dame
spelen en toch zorgen, dat het er niet komt.

Voor de mobilisatie-uitgaven 1.7 millioen
per dag, in 10 dagen dus 17 millioen of
evenveel als voor ouden van dagen in één
jaar nodig.,rwas.

Konklusie:
Het één zowel als het ander is een

schandaal. De gezonde sterke mannen van
het leger doen niets en maken in 10 dagen
datgene op, wat de ouden van dagen een
heel jaar lang als eerste levensbehoeften
te kort komen. „De sterken voor de zwak-
ken" moet den ouden van dagen nu zeker
wel als een hoon in de oren klinken. En
de soldaten die nog niet alle menselijke
rechtvaardigheid uit zich hebben gebannen,
moeten toch, als zij weten, dat voor defen-
sie alles besteed wordt en er voor de ouwe
lui weer niets over schiet, toch wel iets
in hun lijf voelen kriebelen.

Andere konklusie:
De ernstige wil van dit kabinet, die

nauw met de massa samen wil werken, is
goedkoop. Het blijkt weer duidelijk: eer
gaat de massa ten gronde, dan dat een aan-
val óp het kapitaal gedaan wordt.

Een socialistische samenleving van dit
kabinet? Nog eer gaat een kemel door
het oog van een naald.

Er is nog een en ander te doen, makkers.
Harm.

Van en Uit
Onze Organisaties

DEN HAAG.
Het Nederlands Vakantie-Kinderfonds (afd.

Den Haag) hield op 25 December 1939, een
verloting met het volgende resultaat:
3174 ameublement 3142 sportrietn
7753 stofzuiger 8500 pul
3546 rijwiel 4840 sierkannetje
8225 broodtrotnmel 1167 sigarettenroker
3035 boeken standaard 8348 schemerlamp

68 schilderstukje 9484 schilderstukje
3010 pul
785 sierkannetje

3524 kop en schotel
1408 sportriem

9754 schilderstukje
2607 schilderstukje
4236 heren d as
2682 eau de

colognespuït 9557 herendas
7312 klokje ' 6889 schilderstukje
5606 peper- en zoutEfel 205 kop en schotel
2113 spaarpot 7237 schilderstukje
8739 schilderstukje 7274 schilderstukje
8301 kop en schotel 3262 eau de
9091 aschbakje colognespuit
6401 klomp

"Koopt loten voor ^iet kind.
H e t b e s t u u r .

N.V.K.F.-uifvoenBg.
Zondag 21 Januari weder grote uitvoering in

het „Volksgebouw".
Ten tonele wordt gebracht „Alladin en de

Wonderlamp' gevolgd door „Zeemansleed', dra-
matische episode uit het zeemansleven, door de
C-groep. f

Allen weten wat onze kinderen op dit gebied
kunnen presteren, daarom is j|een aansporing
nodig om U naar die avond 'te doen komen.
Koopt spoedig uw kaarten, bij F. de Graaf ot
M. van straaten. Tot ziens in de zaaL

H e t b e s t u u r .

ROTTERDAM.
De Zondag voor Kerstmis, dus op 24 De-

cember, weer twee geslaagde filmbijeenkomsten,
waar door de kameraden Smid en Bouwman het
is gevoerd.

De film: „De grote illusie" leende zich uit-
stekend in verband met de tegenwoordige om-
standigheden een propagandistisch woord fot
de aanwezigen te spreken. Dat is dan ook door
de sprekers niet nagelaten.

ENSCHEDÉ.
De moderne arbeidersbeweging hier ter stede

ziet de laatste jaren geen kans meer om een
Kerstvergadering bijeen te krijgen met een
enigszins voldoende opkomst. Daarom was het
voor het P.A.S. in samenwerking met de V.V.
V.O. een wat gewaagde onderneming om op
de eerste Kerstdag, zonder enige attractie, een
gadering te houden.

Wij hebben er geen spijt van. De bovenzaal
van „Ons Huis" was tamelijk goed gevuld en
de aanwezigen luisterden met aandacht naar
de rede, die door kam. Bouwman werd uitge-
sproken.

Er komt hier weer wat meer leven in de
brouwerij.

SINT JACOBI PAROCHIE.
Zondag 7 Januari gaf de tooneelverenlging

„Kunst aan het Volk" in samenwerking met de
afdelingen Sint Jacob en St. Anna van onze
Federatie van Landarbeiders hare jaarlijkse uit-
voering. Opgevoerd werd het zeer oude, maar
toch zeer mooie, de werkelijkheid weergevende
toneelwerk, van den bekenden schrijver Inte
Onsman, getiteld „Vergulde Leugens". De zaal
van den heer Monsma was tot de uiterste plaats
bezet, toen de voorzitter, kameraad Tuinstra,
opende. Zeer velen konden geen plaats krijgen.
De voorzitter wees op de zeer moeilijke om-
standigheden, die ook voor deze toneelvereeni-
ging door de mobilisatie waren ontstaan, en
die oorzaak was dat vier goede krachten man-
keerde. Hij liet uitkomen, dat de tijden die
zijn en komen voor ons overtuigde socialisten
zwaar zullen zijn. Hij wees op het mensch-
onterende systeem van het kapitalisme, dat bin-
nen 25 jaar opnieuw tot een wereldoorlog leidde.
„Vergulde leugens' — toen en nu.

De uitvoering van het toneelstuk viel zeer in
de smaak. Hoe mooi komt door dit werk
de volle overtuiging, de volle overgave aan het
beginsel der jonge opkomende arbeidersbewe-
ging naar voren. Een gezellig bal besloot deze
voor onze beweging zeer mooie en succesvolle
avond, die met een oproep van den voorzitter
werd gesloten om trots alles de vaan van het
socialisme onbesmet verder te dragen. T.

Wie en waf
is de E.

Voor de propaganda onder de landarbeiders
is door de N.A.S.-Federatie in de afgelopen
maand „De Landman" uitgegeven, die als perio-
diek orgaan zal uitkomen met ingang van Ja-
nuari.

Het voor doelmatige verspreiding verschenen

extranummer ziet er goed uit; het bevat een
hoofdartikel over de lonen en de steun, die
beiden omhoog moeten, waar de draagkracht van
deze grote groep van arbeiders zo uiterst ge-
ring is. Ook zij zullen tot actie moeten komen
om te bereiken, dat men ook niet op hen de
gevolgen afwentelt van de oorlogstoestand.

Omdat de Stalinistische E.M.M, weer op het
pad is, sedert de leiders van de C.P.N, nog
eens hun koers veranderd hebben voor de eco-
nomische actie van de arbeiders, houdt een
inzender zich bezig met de vraag: „Wie en waf
is de E.M.M." Zijn artikel laten wij hieronder
volgen:

(P.). „Eendracht Met Mussert, moeten deze drie
letters betekenen.

Er is verschil tussen .Eendracht Met Musserf
en Eendracht Maakt Macht, zoals oorspronke-
lijk E.M.M. werd uitgelegd.

Eendracht van Stalin, de kommunistische In-
ternationale en het fascistische Duitsland is in-
derdaad Eendracht!!!

De Finse en Poolse arbeiders en hun vrouwen
en kinderen kunnen een hartig woordje mee-
spreken, wat voor hen zulk een Eendracht be-
tekent.

E.M.M, is een mantelorganisatie van de Sta-
linistische Sectie Holland. Zij moeten naar
buiten een neutrale snoef trekken om de ar-
beiders in de val te laten lopen. E.M.M, is
eigenlijk een draaiorgel, waaruit de muziek wordt
gespeeld, al naar gelang de componist Stalin
dat voorschrijft.

Voor enkele jaren terug, toen de kommunisti-
sche Internationale van Stalin de leuze uitgaf:
„Tegen het fascisme, beschermt de demokra-
tiën", toen moesten alle C.P.N.-ers en aanhan-
gers lid worden van de moderne vakbeweging,
de sociaal-fascistische, zoals zij deze beweging
betitelen. Ook E.M.M, volgde dat parool als
goede Moskouse knechten op. Lindeman van
het N.V.V. kwam een pleidooi houden voor de
aansluiting bij het N.V.V. en het pleit was
beslecht.

Vanaf dat ogenblik waren het de zoetste
jongens; een gesalarieerde werd aangesteld en
bij de autoriteiten waren zij geziene elementen.
Van actie en agitatie was geen spoor meer te
bekennen. De moderne vakbeweging vertrouwde
hen echter niet om hun Stalinistische methoden.
Zij werden geïsoleerd gehouden van de moderne
werklozenorganisatie, alsoi het schurftige scha-
pen waren, totdat het vaststond, dat vergaderd
werd niet met het bestuur van de moderne
Centrale, doch met de vertegenwoordigers
van de Communistische Partij. Toen dit vast
stond, werden zij er uit gesmeten. Intussen
sloot Stalin vriendschap met Hitler en als
gevolg hiervan, mocht er niet meer tegen het
fascisme gestreden en gepropageerd worden.
Het gaat nu weer tegen de demokratiën en er
moet nog bijgevoegd worden: en voor het fas-
cisme!

Er worden nu weer in de werkverschaffingen
stakingen gefabriekt, zoals in Enschedé reeds
een proef is genomen. 14 dagen lopen de men-
sen op straat, niet wetende, waarvoor zij staken,
zonder steun. Hun wordt een steunlijsf in de
hand gedrukt en Ê.M.M, werkt met steunma-
teriaal voor de stakers, nog lang, nadat de sta-
king niet meer bestaat.

Het gaat E.M.M, ook niet om de strijd, doch
om de steunbeweging, die daarop volgt.

Zo is ook de staking van Enschedése arbei-
ders geëindigd, op dezelfde wijze als alle sta-
kingen, waarin E.M.M, de hand heeft, eindigen.

E.M.M, houdt op de Kerstdagen een congres
te Amsterdam en thans wordt het gehele land
afgereisd om afgevaardigden te krijgen voor dat
congres ter opluistering. „Het Volksdagblad",
orgaan van de Hitlervrienden der C.P.N., zal
dan bekend maken hoeveel plaatsen er ver-
tegenwoordigd waren, te weten zoveel duizen-
den werklozen, uit alle delen van het land.

Lr zijn reeds vele arbeiders ingelopen, die
waarschijnlijk naar Amsterdam zullen gaan.

Je krijgt daar roerende speeches over eenheid
der werklozen, schelden op de vakbewegingen,
doch met geen woord zal gesproken worden
over de strijd tegen het fascisme. Ook niet
dat E.M.M, een uitvoerend orgaan is van de
Stalinistische Partij Holland, de C.P.N.

Neen, als echte farizeeërs zullen zij gedu-
rende het hele congres een neutrale snoet
trekken. Wellicht dat zij mededelen, dat zij den
heer L. de Visser of een der andere Stalinisten
bereid hebben gevonden een inleiding te houden
over het werklozenvraagsfuk.

Kanongebulder zul je dan horen, niet uit
Finland, niet het gehuil van vrouwen en kin-
deren, doch in de zaal en onder geweldig ap-
plaus zal dan een program van actie voorgelezen
worden. Als de arbeiders dat geslikt hebben,
dan wordt geacht weer zoveel aanhangers
dan wordt geacht weer zoveel aanhangers meer
gewonnen te hebben voor de vriendendiensten
van Stalin en Hitler.

Wij zeggen: Weest op Uw "hoede!!!
Naar het eenheidsfront van Stalin en Hitler

te oordelen, zouden de letters E.M.M, uitgelegd
moeten worden als:

Eerste Misdadige Misdaad op het gebied van
de klassestrijd.

Doch het kan ook: „Eendracht Met Mussert
zijn."
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