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egere.. nunsners reeds het "ben msëgëdeeld/ "weigeren de
in' Twen t e om zich ta laten gelykacïaskelen. Toen door d?

;-ureorgan'is9,.tieu van het KW? die "woudenberg—Eussert'doorvoerden
wa :de ma eh t uit handen van de hoof db e s turen-geheel, tot sioh te
trekken, de democratie in het FvY ook officeel vrerd.' vermoord, tra-
den da besturen in de Twentse textielplaatsen af-en.".de bezold:
.den "weigerden om de hen door Woudenberg aangewezen "leiders"-
plaatsen to beletten. In een t7/eet£l vergaderingen, hebben de b1
sttiurders. Woudenberg en zyn Duitsers flink de waarheid gesegd.
Het ge^rolg \vas, dat de' arbeiders "by drommen de organisaties ver-
lieten en de bestuurders ontslagen veerden. De Duitse ITSB-knechtei
vreesden, 'dat deze beweging om zich heoii zou grypen en zyn "thans
een torreur-actie begonnen, Woudenberg heeft thans de -districts-
bostuurders Kees, van Es en Tabak( Textielarbeidersbond) en Visser

door de Duitsers laten arresteren. Sn de
hqoldbeaturen, arbeiders ! zy lijven zitten. Zy laten uvr dappere
kameraden, dié voor hun overtuiging do gevangenis ever hebben ,
lafhartig'in de steek i Zy bukken voor dan vyand van het land,die ;;

ook de vyand- van de arbeidersklasse is, H3v,d,3orn en van der Hou|-
l.v,an;.de meta,albeY:erke*r3borid hebben-zich reeds maanden galedsn '

eTieigerd'T-H^y be^/in'den 'si*h üiiTt^ii^iLiBXi
,.^dat-^arenlföe- maniien, • in v;ien

lde-.Zy.,.:gingen u • voorden verlieten de "bon-J,5'
zy gro^fe^m^Wt^lEadden.-'-'Cïy :doat.. beter hun te volgen^ aan acrht;er

ïe^i/n^^v-e^rirader Landman, aan te lopen K -
Van E^f^abak en'J Visser, mierden.,niet on.yerwacii.ts gearresteerd^

Zy wis.teny :-v;at -zy--riskeerden .door hun-.verast, doch sy konden hun "
overtuiging niet? prysgeven « Arbeiders ,|"gy .̂o op t minder ris i c.c
dan: uv; dappere-rfdistrictsbestuurders en/datf^is ook goed soy "?rantf
da'.besturen dienen-voor te gaan, óók in,'het||evaar» G.y kunt son-^
der risico, hè t'- 1SB-WV verlaten. ZTult:'?gy, UT; "

.me d e v/e r Icing:

u in de gevangenis zitten, in de steek.

•-. . t*-,-*- •• ..
• • -'.. ïï-s- . H c e iêdriegen. ..-£.

raden , die voor.,
het FVT H

De:'ïïeiS:erlandse kranten .krygcn._elken \veek-van d'^I^tsers -opj-waaj
ove-r~;izy niet, mogen schry ven en T; a t zy t'cl moeten-X^ïiryven. Uit'
la^tste-lyst vernemen vry;' dat op., l li?i ^bevelen %%&: .««plaata 'zo-

•veëO: feossilvk foto Ts van den TJüÜrer^iBmidden van a^&eidsrs
y»** !S"**i "---

on

-7-̂ ^^d;:̂
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jodenjacht in%^fe«i*yakbevjreging is dus nu
nen. Eerst moeste.ri^S? joodse bestuurders
de. beurt.. De. nazificering van het KW gaat
de lafhartige zittenblyvers werken er aan mee.
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aan

Dat er voor zou., zorgen, dat onze joodse kameraden
3W verwyderd 2-0uden worden, stond voor ons vast toen
het EW' overnam. Zoals vanzelf spreekt, dat a.l Ie nationaalsocia-
listische maatregelen, die men uit Duitsland kent, in onfrl.and door-
gevoerd zullen v/orden, als het tuig er ae tyd voor krygt.*5B2e demo-
cratie ia uit het KW reeds weg, de loonacties in algemeen
zyn al verboden, de bureaux voor arbeidsrecht zyn in bureaux.V
arbeiders- o 11 recht' veranderd, de financiën zyn ge

statie-lomde
•jok nog., d
de hoofcibe
VJordt door

akken van. de ÏTSB-'lTV'V-'bstuurders
Icónvaststclling "

'de n, ~~ "prï
per bedryf" staat ons ook te

turen hebben al niets meer te vertellen en de s rc,eicUrfcs
G. van Overloop in "Arbeid" de kop suf gepraat

zy
dui-

licht-

"volksgemeenschap" en "solidariteit van'werknemor en
Daarmee bedoelen de heren echter niets anders dan de
onderwerping van de arbeiders a.an een van staatswege
uitbuiting door'het grofste kapitalisme.
Dat niet alle bestuurders dat onrniddellyk besef ten en
neergoodclbn, zoals ce katholieken en christelyken
( met volledig succes!) is een ernstige fout in hun insichf.Dat
de saak er niet .by neergooiden, toen ook voor het kleinste kind
delyk vrerd hoe het ÏÏVY tot een ïl£3-instrument werd
dan een fout. Het is een onvërgeeflyke misdaad, die
sullen vergeten» Het is medeplichtigheid aan arbeide^sio
Veel meer sullen
de "distrio-
even opmerken
niets meer te vertellen hebben. ITiet
vraagd, hoeveel j.oodge leden zy
Kussert aangewezen districtöleidlers.

Het zal. ons "benieuwen, hoeveel joden nog in het door hun dc-cds-
vyanden'beheerste BW gebleven syn - nog neer echter.syn wy benieuwd

de-^.vraag; welke afdelingsbestuurders zich lenen tot het vuile
ir.ajï het aanbrengen aan die 553 van d.e joodse leden !

Arbeiders, informeert eens, v/elke afdelingsbestuurders de namen
van. <aTa-joodse leden opgegevert hebben ? Sinds wanne ei-T: er d in -de ̂ ^
valcbej?;eging gevraagd naar cie afstamming van de .leden ?

naar

aan' dte*"*hoof d "besturen \vord t
hebben, doch aan. da' door
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lïnn.i* do arbeiders vci.. *•
Yru'r >3e ,UL>rKüg kondigden de
aan als' de 'be7:eging a^r j o^>

fK^-.v. daadkracht, durf en Irf^BjJ^S'f.ej
> -KG leef ei v/a.s
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laalsocia]

ot-3 deel niet in~s-
rertaalde programs en vai

rrneerde "Denden en sy her-
Ui s Ie . na.tionaals.acialis t_iK'jfe«ffiP^sv/eging als een ïlederlanise

>st -van het Duitse oorlogs-fasci^ne. dat geen verjonging, lis.
de felst denkbare rsactie ever heel Suropa tracht te brengen met

e kracht der Trapenen0
3ty yordore verloop van z.ake:n heeft "bev/esen, hoe juist dit in£icr<
as, ïoen eénnae.l de Duitsers hun inval in ITe de r land doden, ontpc
en 'Ie lied or land s e nattoKaalöocïEiïsten zich niet als HéderlanderoJ

nationalisten en socialisten, niaar als vuige handlangers van è.e
overrelcVigers,
Tot dese vuile handlangers taak "behoor t hei;, de IFecerlandse vakü
vJeging te naxificeren ; eer taak, die 17oudenoerg, van Kanpen en fe^a' i k
"bentgono-ten volgaarne op o;ich genoden ho"b"bcn-0 Diogeneri onder de f^-;
de vakl:ondé"bestuurdorH? die nog altyd r.aanon, dat sy op hun post ^v -
moeten ."blyven, GEI van de vakbe'vagïng to redeen, v-'at; orv~,n te rcc.
is, vergissen zich deerlyk» Gelukt hot non in:le::das.d ietf: to reC-
den; dan redden zy ho t ' instvunont in do haucon van ïHui-sert en Se.
In Qua r t o De oude \ra.lrreronigirig"b'oe't'aü'rders. heDben hun invloed in hu^"

gsr-.lei.-ien "bon'I gehoel vürlören,. Alleen do ^etbazon van de
Duitsers heVbon r. eg "iets- to tnUon, on ;as,n n.o^ s.llên ^ - < o I. a.i-a

öaurr -"broodheren' goeddunkt,,
Do oude vaLrvrer3nigingoostiiurdoi ig hoobcn over. het ve"brui!c der ijonds

e'uittingoï:. hoegonaanid geen aeggGTi^chap raeor en u,e nazi 's
thanrj ncoi v,roer r.ict Ie r;0"ittir-.;:;en clcr ar"b3idc:r3, ^y smyten aot hef; '̂ 1

iAWgüj"'"^ voor de nazi-propa-g^/nia zoscorv .cis,t .enkele vreken geleden e^n
^ro-ot "pakke t- aandelen./ v^arin het geld ;;ifr. arbeiders ~;a.o "belegd

j .,, . , .,..
-'1^ f" ' i '^ •'" f- *c\ v "̂  PM • T^- 1^0*^ "•'Vf \rcï vo «~..1 Ü U. r^ -^ ^\ Wij. .' ^-- VTJ. / ' U^-*l — -_i.t_' ï. ^f f-1 J. , ÜJ » •' O. C

k .̂ 'JL» " 'i--j*-:'. '- • • : " -, -^ "
b>li JU vï -AÏ

-diefstal ton ;kccte vart^htTSs leien selin niet ge-
iil^^^x xy hóü'Sn immers over de loohdscon^ri'cuties ook niets

"te^^eggen"! .. |. maar toch "blyven sy zi'treft en doen alsof 2y n.~|
1 P* i cstBi'fr'T1 nA-Str Öfrv '»~i >^ d >T "T£j V*' > ~> ̂  r*t *̂  ̂  ""lXi ï_> U ö**' -L J~i;K:* Uo U X u l i ei G i ^ LJ »J •—' i 11

. - *— ^~f 77 •"•*• flüf' • --•«!!

En hier .nu •T;lylc ,̂ hoe de nasi7 c -si oh cdsrekendijaeo'ben. toen sy d:
»^B ' / 'i&.'Wt
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:?t'̂ ?.t mot, do^^:j^gd~roepGn va:i de klecr:i-.kers er. èe-^. ^j
ke; .Jöug^^dd te-"Ains1>erda;-a "besloot rorvol^erio

gi', De jeugdgrcap van de "Al-
"ge p'bging;
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S»4lp hat jeu^dv.e-k ;

Jeugd in de vakbeweging
ffioordigers van d.e •• jong

jeugd l'n een sers.asiizïcceroie va
mat "behulp van op'de glyk; •••••*- *•-, T' T^ c*v- ~f n i ("n~*~^*-y.L c*ci-ti. ui-< .^AJ. j mLjb»v.'i.tî j|

"bliiiae Ycii'^b-orids'bGstuurderG e:-x .ba^tuurclert je ^7 die "hè
*£;«2 T* :Tg T*3,P J~ti

He'G syn trouwens nie c alleen de jongeren, cue de genazif^J^Irde
vakbeweging verlaten. Dui&enden van de oudste.en
gifigErmanuen'.ciaen hetsellde , si-iar het ledenverToop voru t
tegengegaan, doordat racn de cyiers geheim houdt . Indien 'de
w.istëh";j hocvelo.i van hur. öond reed';^ zyn ^eggegaan; ,« i -Kaar
afdeling 'coo't niet, hoe nat in de andere, ga.ateld i E. de eno "f̂ P*^
T"T/"i r"*- 'i' tT iO " ^ ' >*"[ i c~- '-~ Tr ~ in /~ï ri o viy "• V* • ̂vtfv_. w ii rl -» u i-L >~ d- u » tf C-uil C» ̂ J d A J. O, o L o »

T/y hohoen reeds enkele x:y.t'e.r,tj- gegeven. Bekend is Ly voorceeld T^I^" '-
de leden. ,van GG Jie taalljOTverkei-^tond "hy duizendea zynisaggelop
Eond in de IG.odlngi2:du;3t;rle heeft ar vaia nyn >'AQ3 leden - en ./d.
hond nar? luip.t in ledental toe vroe-er - nc;;-: duir,o:-rj. o"erv l
liiig ^m:-;tc;rdasi van d;c Centrale Bond van Transporta-r'beidercr

rt^^
het "begin van die Fou&eribbr.g-perioöe 5COO leden, Door de g3§;̂ .̂ ^
furiie met de neutralen^ de . syndicalisten .en het Arteicafr^f^^^K-^
dat ledental op tot 'C500; Kaar daarvan syn'e r op het ojev/^jpw^og {J'
maar. 4000 van over, Twee-en-een—half—duizend leden, alleen inT^BasIS1

dan ! , "bedankten voor de eer lia te zyn van een genasific&eiaie Cen-
trale. Bond !
De arbeiders he~bben het dóór,, t;at r:.en inet hen voor heeft
danken met tienduizenden ervoor cm hun oon.tributiegeld $SÜ
krscht 'beaehikbad^te stellen vc.o-r-.de ES3 en het Duit^
duisendsn antierasif "bleven alleen nog?:^aar .urt sleur h,
Ook syr; er nog ^jfilen^ -die uit oude Iie"£a.e niet go-:
doen van hun ouo^b /jvakccnd, die zy 'hielpeil*,,o]lb_oug^
echöor. da,t hun.'vakhund de oude vakbond
komen van de nahi-'-'s , _ ,d -3 geldan iuce ten -rechtstr _ ^
aan Snet' na^i..-SVY-"bestuur, vele hestuurders ayn "a^eH^P^ndersn zf^if

rantoor SQïiHï'neg,-deselfde afdelingsocstuurciër^ die' e-r vroeger .zat.
•̂  • - ''iWP'ilfciLriî ?''' ' • / ?• _ •" *. •Die Eag^^PKbii-'-ricfe'inaar "blyven sittcn. omdat ;̂ riv oude ^ ceirende^.:
gesich.t||p|p leJeri. de ideti raoot geven' dat alle*s%iüg hetzolfae-"'ge-uievere-iö ;:.. . - - -

i -.sj •:.. i - ; . - - - '
Ar "b e i d e^^ help t • ooi* oni d e \vaa rhe id te v c r cpr e i d e n „ .-'èeVf t d i:
door a'-gür uv/ ksme radden., -behandel het zorgvuidiG0fccpcls.it; vei^n .h.̂ t";' -

projganda 2:ee;d:e^ talen. ' ̂  ST lm&^ ^
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Er zyn een paar
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do
"blik van d£
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era he'buen. du l' tenrainfate 'g'^vvelgarC , .OP het "bo.-dskan-

de "bevelen en de censuur. Vc.n Euosert en V/ou-'Aenlierg
al erg, maar daar "bevindt men zioh tenminste nog onder ge3.jken-

met "bos tuur de r E "_ dia ^ich in de^cl v 'ue ver^aüerenle oii:?^andlg-
bevinden, D^oh naar.t oen ï73"£".-er ep het podiurr voor de -.rleider
, dat was voor öozc enkelen to^a te erg",-»' 2y -weigerden, Anderen
en sonder morren en.sy verdedigen hun optreden ^sifs, Zy zag-
dat 2y niét', anders gespreken hvYb"oen >;.ls-vroeger, Alsof dat niet

?st de felste veroordeling van .h-m optraden ia i v/s.nb ^y haddan or.
t.moaieht, -nu 'h'et EYV in handen' van d3 'iv:TiB ia- iuict and^r^ moeten

• • • l

^ ¥iG nn,.-als. vroeger, hè t "_-.y J ..vu.rl.qdi g t T ï'Ggaat ^èaro^o
".e lieden hehhen ,nü toch V-G! alle 'kans. o.p con-iieratie verspeeld l

te samen met een K3B-er op het pöciivroi komt, vüe aioh^-elf t-ot
lankburd-van'de B3B maakt, T^ic lïcü-c-i-s -•goj./ige-ihcid geeft om de ar-

idera te "bedriegen, komt nooit czt.cr?iaïa-i'.ir, soe>' r\i ons gez-elpchap
.g- ! Met sulke verraders wensen ~y nie-j meer in contact te k eiren.
Arbeid" het orgaan van \Vcucenberp. vinden T.y hun namen 'i^' oen
' olen hoekje, alsof men r.ich caar selfn voor hun laagheid schaam:

daar,-dat tezamen met de l?3IT-&rs Woudenberg on Vo^n ICampcn
getreden:

ICLoin ( TjoiicarbeiQera"b.qiid.)
S o rman i ( o r an sp o r t a r o e i dei s"b o r,d)
Du t s tërho:r ( c p s, p?r s onee !.)-•
Jc/xis tra ( spocrv;3gpei-Boneel')
De .Vries ( fa.'brisksar'beacie^) '
Sakker (^

W

F3•f<.
€

een aantal vergaderingen uitgeschreven,
tezamen rs t een jlS5-er-sprak. Veel reclame,

e.vry enz* enz. De 'Twentse arbeiders hè "b "ben
heren:; e.c^|t^rr^orïder elkaar gelaten en 2,711 •= r nie t^heangpgaan I '

In, Alrïelo7varen aamrezig 42 man, in Hengelo 7O.'man en in En-
ychede 47'r-sM,r.V.. .en daar"by is- het muniekpcselBchap^de politie,
de kelners, ' de'-.sprekers.>en de 'T*A» iirr-egrepen l ...

".^
.'., ••

"begrepen i )
,en ao kreeg men^-foen 7ü man .liyesii,. , .- s 'W* i A *—• VJ J-^J- >~J \.J £2 J.J.XW ..O. J-i. IJ VJ \_ i A T W JJ.^—'ji J- • ' - ' ( _ ƒ » ' • " J

, " De nüt.aaf"5$G\/crkoi"3bcnd in H-sngolc is so. "s oef l 'als -r%dtrenen. D*
"bond telde ee'n \iaar geleden In de-e plaats l^fe'^Loaoif en -'^ai-^svn^ai

» - • ' .. •*' J i .-.>;• -'...', '%AÉtkiMtflm^Vm
.tha.n.& nog pee&T;20CW9"an over •,
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.]£fin ouder de f ata^n-i^ke tri,ei fier

Ey maakte- een
}

c: o na r, i • 0
De verrader PiêW'ïangendyk "bezoekt thans m

'eyoünkor^stari van ö e Heiland s e of Duitse na
Vest cm loy"d :G volka'vyanden in hot g.ovly te

jvp_or Buvtsland,
"h o o l'i overheid hoeft aanoLa raetaalfa'brieken'die

idors uit die sg, mechanische "bèdryv.en naa'r
n groot aantal rüc:taa!"bev;erkers komt voor 'deze'1

Ge^apeningsindüstrie eri in aanmerking, Ke t'' zal v
te Fiürkon, dat dit in stryd is met de interna t i on

Do arlro ld er 3 kunnen zich "vrywillig" aanmeld en ,Y;anneer "• dc-
v/Glgören o:-:., sieh te laten deporteren, teneinde do 'oarlogsi
'l;s rnalran .. ':~::, ar in 3 e onze solds,tori in Engeland" en die :vaii. on
'J.ürï go t:; oi jen. sooten "v/ordGn,, te inaken_, ..dan. sullen £e Duit
rcgc2.Gn trei'fnn tegen O i < a e direütiea ! "De. d rang'-op de^arijeide
dus van d;e. directies uitgaan - de directies volgen uuk'
thooG LCU de ."-oede van de bedrogenen af te leiden op anc
jiüt loon voor de -uv;angar"beiders "bedraagt 70 pfennig per i
p.^hter^'bleven gesinnen v:ordt 24 uur loon per vreek u-i tb e taa^d;^^^Hk.-,
ar"beic.ors vrcrden in. "barakken gehuisvest, "waarvoor sy 2-rr;^Ta,^iO=crbe^S'"/;^

'betalen1-; E s n variae maaltyd sullen ^y voor l, SC raark k^g.^S^Avondrs».^ '••'•*.
na.al on ont'byyt sullen ongeveer hetselfde psr dag koatg>^__sodat alleen
ran l>uisve?ting en onderhoud ineor d^n 25 mark per v;eek'''T/eglg:aat^Iiai
oete>8;at, dat, na aftrek van die velerlei "bedragen, die de arbeider"--"""-.'-
•j.n Lu i 11; l anc: var. het loon afgetrokken v/orden; er ternauwernood iets1";-5

., • s .----
w e r schiet voor.] iets ander
loon. E..OO t zieïir-b.0. komen.,

en dat moeder-de~vrou\.' me' uur;

-ic-earoa;. "bedrog. „ ' 7*

";;aar rnen-gïijpt, vindt men "bedrog.-.In hst "blad
door den rehogaat G, van Overloop "rördt
rubriek, v/aarin deze v.'eck die lof van'Vde.^te.p teiTjal'̂ ^gt^^pg!
nasi 's v,reten: na t uu r ly k al, dat het planr-i"bes.^^t^@nE--S:^^fe
de maand jffaheél af te romen». . Tqpteinelk i'a'^lon^jiz^gSed !

%J&

zo»
&-r^7!

FStóieyi
;'ae^ v*o^

•Si§sen
betaleA

vinden^vy evenveel eiv/it als in 2 ons vlees - en rekent, u nu ra'aa":
eens,,'dat, hoeveel meer'u daaraan zou "betalen."
Dat i^ natuurlyk "bedrog^ trant vlees kochten v/y, toeri Y.̂ / liet mog ]
den fcrygen.,- ora iets "by het middageten te he"b"üen en melk kocKtea vr-f?
nieir in d,e geiiste plaats oor het eiv/it, doch om te drinken en vooral
Oïq^net ;.ve_t_* "öy.erigeris : in ach t ' cen t ei zit meer :eivi-t^"da";3>in een.
riter taptemallc , naar dié vergelyking maakt d'iö nasi liever' niet. .!

vorder Ie sc;ij| ïty: "^e^-iainderirigj» van vet .„iht? ons] voedsel inag,,-
prettig 'zyn-i'u 'e en gevaar' voo's^'"o3S^^g,o^.Q33t^.eii-*i-.lëvert .hetv-n'iat op! ! E I . !


