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DE 1
DEB SOCIAAL DIKOCRA.TIE
Vöo d egenen. die ons blad dekeer
in handen hebben geVijftig jaar lang heeft de sociogen
de
belangstelling
overtrof\
aal - democratie gestreden om
het
alle
verwachtingen
zij
hier
nog-i
macht en rijkdom opstapelende,kapimaals
vermeld,
da.t
dit
een
speciale
j
talisme een begin van recht,
be;|
n
Rotterdamse
uitgave
is
van
.HA-H,^.i.I
f
staanszekerheid en welvaart te ontdat de laatste maanden slechts m-wringen voor d e n. a a s a. d e s v o l k e „ O n- - grote
moeite in een ce kleine oplader voortdurende tegenwerking van
ge
vanuit
Amsterdam versord
rörd;
hun; -an het kapitalisme verknochce
tege standers hebben de sociaal-de- o.al - democratie el tientall
,ren
niüc: .1 ;en in deze strgJ' -va-a esn hal- met ernst en krach
i spiedt,
ve e:"iw een eerttjcfe gedemoraliseer
We rk l o o sh e i d sb e s t r i j d i ng d het
de, uitgemergelde, geesteli.jk afge- op
haa] ui"v i
van
ostompte volksmassa opgestuwd en ge- penbare werKen.
Q ons "Plan van
leid Set L j, als de zelfbewuste, den Arb;
voorga
ver d t thans
•aniseerde draagster van in brede kring als het enig juiste
heel", ~G
grootse •- j-itieke en sociaal-econo- middel tegen de pest der
mische idealen zich een onmisl.aar aanvaard Het recht op arbeid, door
deel der levende volksgemeenschap de sociaaD-democratie
eds veidekon voelen.
digd . vindt thans bij weinige;-1, meer
Ds sociaal-democratie deed meer bestrijding.- Er is geen
belangrijk
dan dit, Kiet alleen, dat zij de onderdeel van het sociaal •••- eccnp arbeidersklasse de weg 1-aande naar miach leven, waarop de sociaal • dede plaats? die deze thans in het mocratie geen wegen heeft
gebaand,
Nederlandse volk in;..eemt > zij v/e e s die thans ook door haar tegenstanen trok ook paden naar de toekomst. ders begaan worden» Niet anders is
Crebaq n d e _vVeg_en.
het, waar het vraagstukken
van poIedereen, tot d'e "felste sociaüs- litieke of internationale ar.! r d bet e nh a t e r van vro eg e r, h s s f t het nu tref'':.. De ruimt
ontbreekt
one
met insbernming over een ordening van hier nader
o r, in t o
het economische leven, die de suoiv o taan e r m e e v a. s t te l e g g e n, d a b de

e sociaaJ.....democratie Iv.;et 'aet volk, v o o.; het volk'
over eheel de weoreld steeds voor- L a b is de sooiaal-deaiocra'cie! •
aan tond, w- • het ging cm te ko- o - o -- o - o men iot Internationa? e samenwerking voor het behoud van de vre-U1!T BSVBTJ2 GEBIED
ó.e e) ie organisatie der Cüllecfio-

Eoewel van e>g\y.ülijke partijen in
• ZIT i d; -• Nederland nog geen
sprake
is, bereiken ons toch reeds
'berichten,
dat
onze'
partijgenoten
ff i e zich de enorme
betekenis
daar niet srtlj zitTen, Zo vernavoor ogen stelt van de arbeid,
men
w i j door
Dïï . VLXööSST/E HOI.—
door de " sociaal - democratie vé^ r
?
*"IulKDE5
va.
'
«en
nieuw
'blad "Het Yri-j
licht voor ae ontvoogda ng van . de
;
e
V
i
'
dat
onder
redactie
volk aria,?: sa. eui voor de voorberei, L,-A, Donker, w üüiomasaoii
'en
d' -Tg van eon geaoncler en rechtvaar1
G-„
iï",
'•/.int
e
i
ctaat
„
Het
v/ora"
^
uit--diger wereld-d i.e moet
glimlachen
gegeven door de stichting .' '; I1 e
als hij de zwaarwichtig'?;
betog
T s.r schijnen
aanhoort uit H c sur: i ge kringen over Ye ...hè oersk - er z e :
VS ". i l i / •;". d ,

de vraag of de sociaal --• •" ocrai: zal terugkeren,.
De üocoa.al— democratie :• s er on
zal er sijn - als draagster
van
en strijdster voor recht, vrijheid
en democratie ; zij heeft eer; .grootse opgave iu de strijd voor een redelijke vondeling van het
maat—
schappelijke product, haar invloed
en opvattingen zijn onmisbaar bij
de organisatie van de vrede in sen
nieuwe wereld ,
Zij kent haar en
z:.et
haar
weg, l)e West-Europese wereld
beweegt zich naar een sfeer van HOc iaï e ö ereo c r • i t i e . w aa r c n?; c
e e r.: s
bespotte verlon/rene - ra^. door taltij ke vroegere bestrijders
ge deeld-ver\veaanlij.kt sullen w.jï-denc
Aan de öociaal-democratie
',•.'•
taak ook de^e naoorlogse
wereld
nieuwe perspectieven te openen en
ao de ontliLft-bare toort.a v&n i'de
alisme te blijven, die zxj in haar
roemrijke geschied eriia tot
h.eil
der volksgemeenschap heeft getoond
te zijn.
In net verledenbaanbrekeri
arbeid om de arbeidersmassa
haar
plaats in da. gemeenschap te verzekeren; in het heden"? v er a e t op' alle
terreinen tegen den overweldiger :
in de toek'-T. :-.r. . dfemieuw voortrekke;: naar een beter, n-r'r-"''Tidei . en
•echtvaardi °;er wereld!

tot

du

••'-,.."b; ldersper,.;,

wc

is

herrezen»

Vereer veerden uit
o.e !: :;e-.i;vadaschs Couraïi'j" de doe^l.stelliiig'en
va/i de "Sociaal Democratische Tere.aiging voer Bevrijd I-jeaerlana" overgenoiaen ; . nl, verwezenlijking
van het democratisch
sociali:'
ei" eer; iraav; schappij op de gr end-slag van het gesieönsehapsbeait der
vocrnaamate productiemiddel
met
..;,.! j f sleve/:

•van

en

geestelijke

met

en

raarbürging

staatkund.j

•vrijheid,
opdat voor allon
vaart en bes t:
l i j k wo rde }
ge113 ke
; atseba o - pelljke
voor?;aarden
tot
o.rrl
plooiing der persoonii.jklisid. v,'-.
den
geschapen
en h--• ,,
a .-r •schapsleven kan opbloeien,

In Het ertikel; '•' ,,aji de vóórave sd van een Nieuwe I;.LJC%
r/iibliceerd in ones eerste nummer „
me?i b i j p-ont ' ' .
Prijszetting door de overheid,
iioonregeling onaer
van
de overheid.verbetering
van het
levevjs; eil,
Dit moet zijr
iraiening van
\ 'xn !":eb 1 '11

