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Ni wegen

haar

s"el- Wij groeien hard. Als
°m' die de s*??6111 door

Wie is de schuldige?

.
is onze
1X6

g . opzuigt uit de vruchtbare
S üe -^s^idsvakcentrale, zo

men ku eEinS waarin allen opgeno-
€nwülen "st"'€n worden, die eensgezind

en Sjeia' ''<^en voor betere eeouomisehe
taclco-v, kvensvoorwaarden. Van con-
örgfS8~

missies uit de illegaliteit tot be-
de Is|nh ^^ van bedrijfsgroepen naar
TervyJj '̂ svekbeweging.
allen o EerLheidsvakcentrale alles en
om ge "Wat, die van goede wille zqn,
8ociaai I

ïaaSstukken op economisch . en
t>e gjTTpt'r*ul °P te lossen.
BLa„„'' '"• heeft reeds in haar kort be-

öaar recht om te z ij n bewezen.
a.s.n baar gerukt. 2.ij

^H(3 <3eze; vergeefs werd aan haar
E.V.C, boog zelfs niet. Zij

h, rekte zich uit als een
Van "^Us en gooide haar aanvallers.

Jcil af. Ijo .sta'iT.lTi;;- van >ie .Arbei-
in öe hoofdstad, diverse

ac'-'ea' zoals aan de meel-
Holland, geschillen van meer
* aard tuS3en arbeider en on-
vonden haar oplossing door de

jj Jachtige invloed van de E.V.C,
tit)k ̂ r°eP jexigdig», voortvarende en
gk.pJ'***' goed geschoolde bestuurders
D„ £ -leiding aan de strijd. Gaat bewust

*°*1 &1- l-*3-3* zicn niet ban£ ma"
Weet zich gedragen door reeds

n arbeiders in de lande.
in de Rotierdamse haven,

afgebroken, was een kracht-
de E.V.C. heeft daar in nauwe

eiet de stakingstelding

Onrechtvaardige vacantieregeiing bij de
Rijksverzekeringsbank

Ambtenaren die gedurende de oorlogsjaren

offers gebracht hebben, de dupe.

v**8d in de juiste banen geleid.
{**** staat de E.V.C. Jong, krachtig,

teïidfeg en haar leden laten sten
door d» successen en door haar

groei niet van de wijs brengen,
n pas In het beginstadium van

-. De eerste fase is afgesloten.
, —«: was deze eerste fase? Deae was:

Prti««i~> ^ ijjomen tot een ESenfeeids-
die alie werkers, onver-

godsdienstige gezind-
om-vaUen.

doel te bereikt.
We moeten verder. W^) moeten
t»t een nog hechter eenheid. De

l naar b i n n e n is bereikt. In de
Kgn reeds tienduizemdeni katlm-
diristeïijlsen, sociaal-dejnocraten,

neutralen georgania«erd
-elkaar gevonden, dank zij h«t

dat z^j zich In de afgelopen vijf
uküngsjaren verworven hebben.

wg jEijn Nverkelijkheidsmensen en
met beide benen op (Je begane
Wast ondanks de E.V.C. bestaan

altijd d r ie Vakverbonden, de
de Moderne en de

Waar blijft het door de
regering verïangde overieg?

De heren die aan het Rijk werken wor-
den Rijksambtenaren genoemd. Zij heb-
ben dus een Rijkepositie, wat nog niet
seggen wil dat zij een rijke positie heb-
'oen. In' elk geval worden ze voor vol
aangezien. Zij zgn niet alleen heren,
maar moeten zich eveneens . daarnaar
jjedragen. 2e moeten goed gekleed
350, ze lïvoeten in eea buurt van „stan-
ding" xvonen, ze moeten minstens ge-
abonneerd z^jn op een paar kranten en
vakbladen om op de hocagte te blijven.
Zij moeten het, in de eerste plaats, op
prijs steHen dat z^j aan het Rijk ver-
bonden zïjc. Zij stellen dat ook op prijs.

tenaren big verrast
officiële metede'' j

No. Secr. ii

**u kunnen we eindeloos bleven pra-
d© zwakke houding vaa een

van hun beïrttiu?dèrs gedurende

trouwens aan, dat dergelijke
wor goed de laan zijn uit-

:. Uitstekend.
Vaki'eïfooadsn zgn, hoe dan ook,
gericht. En behalve da.n. het zgn.

'epelingsiiastituut der drie is er
sen eenheid tussen hen geen
. Ze blijwzi gescheiden. Zt hand-
hun ouöa, door de practljk en de
achterhaalde, organisatievormen.

4rte de Viiukverbonden kgken met
oog naar de E.V.C. Het mo-

Vakverbomd komt m«t verdacht-
de >oon€essionele verbonda-

.& katholieke en chris-
arbeiders aHe mogelijke nnoeilg-ï-
Hx_de weg om zich te organiseren

alles ten koste van de
mach tson t plooi ing van de ar-

n̂ tocb zaï de practtjk aantonen dat ook

Stelt het Rgk ook prijs op ,
necd? \Yordti het Rij-kfjper.soü'fïel heha~ ^ •
deld zoaSs het behoort? tVcrden z<i, de
lipïstfcnolbteaa^en, ook in de gdegertheid
gesteld o«i goede kleding te Iccxoen, om
goede schoenen aan de voeten'te heb-
ben, osn een goede woning Sn te rich-
ten?

Maar dit keer willen we het niet uit-
sluitend hebben over de salariskwestie,
hoe dr ingend deze zaak ook Is.
W$ willen het hier hebben, over een
zeer actueel geval, dat zich op het
ogenblik voordoet bij de ambtenaren
van de Rgkaverzekeringsbank. Het be-
treft hier de zaak van de vacantie...!
Wat Is het geval?

Op 26 Jtmi j.l. werden de heren amfe-

van d« kast der drie nog bestaande Vaïc-
verbon-cteD., een dergelijke houding, niet
kan blijven bestaan. Zij zuilen genood-
aaakt worden, niet door ons, maar door de
harde leerschool van de practijk ong te
erksnnMi als een machtig lichaam, als
een belangrijke factor op het terrein van
de vakverenïgingspoHtiek. De E.V.C.-
Kedcï'lancl zal nationaal, maar ook in-
ternationaal, een belangrijke rol gaan
spelen. Deze machtspositie 5s historisch
gegroeid. Gegroeid in de afgelopen vijf
jaren, die wat de ontwikeïing op vak-
verenisringsg-ebied betreft zeer zeker
öubbel tellen.
En ala er nog maar een greintje wer-
kelijkheidszin in de besturen van de dr; e
Vakverbonden aanwezig is, moeten zij
ons zien op de enige manier, waarop wij
gezien willen worden: als een eventuele
machtige bondgenoot. W§ willen een
eenheid in de meest absolute zin van
het woord.
Er zijn verschillende manie-ren om tot
een dergelijke eenheid te komen. Maar
op welke manier deze eenheid ook tot
stand komt, zij moet altijd tot stand ko-
men in het b e l a n g van de meerder-
heid oer werkers in Nederland. Hier
mogen geen kringetjesbelangen ook
maar een schijn van kans krijgen.
Hoe komen wij dus tot een werkelijke
eenheid op vakverenigingagebied? Daar-
over in een volgende beschouwing.

H. D.

de volgende

AmsterC a •., 26 J- t '40
Wij delen U mede, dat. 5 niet
voorbijgaan van het b( . . üde in
artikel 25 van het A .A.ïl., resp.
artikel 23 van het A.O.B., beslo-
ten hebben het vacantie-verlof van
ambtenaren en arbeidsteoatrac-
tanten, die ^tn<st het oog op de
arbeidsinzet of krijgsgevangen-
schap ondergedoken zijn geweest
en daardoor gedurende enige tijd
geen dienst hebben gedaan, niet
te verminderen. Hetzelfde geldt
ten aanzien van hen, die aan de
uecretaris als forensen te boek
stonden.
Bfl het verlenen vaji verlof z?u

tan hen, die in £<i
CES liggende maanden regelmatig

Aheden aan de Bank
blijven vcrrfohten, vry-

;sven worden.
Zolang f. .firdagen geen
dienst vvoröt gedaan, zullen deze
djigen bij het tellea van het aan-
tal verlofdagen, buiten beschou-
wing worden gelaten. Voorts ver-
zoeken wij U de verlofstaten be-
treffende het jaar 1945 uiterlijk
op 6 Juli a.s. aan Bureau Secre-
tarie te eenden.
Wij verzoeken TT het bovenstaande
ter kennis van het onder U werk-
zaam zijnde personeel te brengen.
Voor het Bestuur der

Aaa H.H. Chefs van Aid.
en Bmreaux esis.

ï>e Secretaris Genere.».

Bovenstaande circulaire ia ta grote
trekken redelgk en voldoet aan de ge-
rechtvaardigde verlangens van de ge-
troffen ambtenaren. Al hadden we het
juister gevonden, wanneer aan hen die
ondergedoken of anderszins waren ge-
dupeerd gedurende de oorlogsjaren, de
voorkeur was gegeven. Want al hefcbe.71
ze dan niet gewerkt voor öe Eijksver-
zekeriBgsfcank, zij hebben hoe dan. ook,
oneindig1 meer geleden dan 2ij die het
twijfelachtig geïulï hadden, te kunnen
blijven werken, onder de Nazifoezetting!
De zaak was dus voor elkaar! Dat dacht
n en dat dachten de ambtenaren bii de
Rijksverzekeri-pg'Sbank ook! Maar daai
dacbten de heren in Den Haag anders,
over! Of liever we krijgen sterk de in-
druk dat ze in die kwestie helemaal
niet dachten. Want, twee weken later
krwam circulaire No. 2 die we hieronder
afdrukken.

No. secr. 1886.
Amsterdam, 11 Juli '45

Wij delen U mede, dat circulaire.
No. secr. 1670, d.d. 26 Juni 1945,
hierbij wordt jBgetrofekcr», aange-
zien de u i t v o e r i n g daarvan
te bezwaarlijk blijkt te zijn. In
plaats daarvan wordt het volgende
bepaald. Met toepassing van het
bepaalde in artikel 25 van het
A.R.A.R. resp. artikel 23 van het
A.O.B. zal de , duur van het va-
cantieverlof van • hen, die in de

jaren van 1944 en/of 1945 gedu-
rende enige tijd geen werkelijke
dienst beibben gedaan, naar even
redigheid verminderd worden, met

" dien verstande evenwel, dat een
ieder dit jaar ten minste de helft,
toegestaan krijgt van het verlof,
waarop men. aanspraak zou ma-
ken, tadien men het gehele jaar
werkelijke dienst zou hebben ge-
•aan.

5Hj, die tijdens de afgelopen win-
teMïiaanden van het jaar 1945
verlofdagen hebben gebruikt om
te fourageeren, kunnen desge-
wenst de helft van het aar.ta!
öaarvoo-r gebruikte verlofdagen
toegekend loggen als extra ver-
lof, evenwel zonder behoud vati
salaris.
Wij verzoeken TJ het bovenstaand^
met spoed ter kennis te brengen
van het onder U werkzaam zijnde
personeel.
Voor het bestuur der

Rijksverzekeringsbank
De Secretaris Generaal.

Aan H.H. C3w,fs van Afd.
en Bureaux enz.

: van de
red.)

Hier wordt gegoocheld met artikelen
en De; de ene week
iets tc*gestgd en de ajidere >vefik de-
sielfde zaak weer ing-ëti-okkeji. 2k>nder
nog- te spreken van de onrechtvaardig-
heid van deze kwestie. Het komt dus
hier op new:
Dat de atafoteaaren die ruggegrafflt hab-
ben getooad ea de afgelopen jaren dooi
onderduiken, gevangenschap en wat
dies meer zrj grote offers gebracht
hebben, afgescheept worden met een
verminderde vacantie.
Dat te de danfe van het vaderland.
Pardon, we vergissen ons, dat Is d«
dank van de regering. Wast deze zaak
is nu e«ns een kwestie die de regerings-
instanties aangaat en geen particuliere
ondernamer. We hetotiea de laatste we-
ken veel gehoord en gelezen over de
onrust die er in arbeidersferingen aan-
wezig bleek te zfln. De schuld van sta-
kingen en acties is de arbeiders en dt
werkers in de schoenen geschoven. Meii
heeft de Eenheldsvakcentrate aangeval-
len omdat ztj de organisatie is geweest
die de strijd op alle fronten in juiste
banen heeft geleid. Maar 1»rat gebeurt
hier dan?
Wie zaait hisr onrust? Wie maakt
hier de we.-. "OO1" grote

. edeiihesd? Wie trapt er hier de be-
langen van cie asïilitenareR? Wie voeri
hier besluiten doof, z o n d e r ^le amb-
tenaren erin te kermen? W"ut rle^e bc
sltesing over de vacaotie was voor de
amibteaaren eea volkomen verrassing.
Wij vragen: is er overleg geploegd met
d© Vakcentraien in deze kwestie? ï,^.
elk geval, zelfs wanneer er overleg
gepleegd ia met de Vakcentralen fian
zijn nog de leden er niet ia. gekend. Ió
het wontïer dat de werkers in het land,
de arbeiders ia de haven, de mijnwer-
kers in het ZwVden alleen vertrouwen
heb-ben in ,de Benheiflsvakcentrale, die
op het standpunt staat dat er ge«n
b e s l u i t mag genomen wor-
den zonder de a r b e i d e r s en*
gekend te hebben?
Denkende mensen.
Wij vragen de heren ambtenaren van de
Rijksverzekeringsbaak, waarom wenrt*
ge V niet tot de Eenheidsvakcentralf:.

(Z«e Vervolg pag, 2, laatste kolon><



Een stem uit het
Overheidsbedrijf

tegenwoordigers van de ruim. 1200 leden
der Eenheidsvakbeweglng in onze be-
drijven .niet slechts in gehoor ontvangen,
maar ook raadplegen, daar waar be,t
geldt maatregelen te nemen voor hét
volledig herstel van onze bedreven.
Wij vragen: Moet f • •-. jtnst alles afge-
dwongen worden? Ia het particuliere
bedrijf zal dit misschien vaak niet an-
ders kunnen.. De belangentegenstellin-
gen verhinderen doar somwijlen een ge-
meensciliappeïiJk optreden. Maar wij.

moeten verstaan. Dat w i l l en w? j werkers'In de overheidsbedrijven hebben
ook! toch een gemeenschappelijke taak, een

Nu de oorlog in ons land ten einde Is j ^yy ^aiea m Onze bedrijven tot een S^eenschapstaak.
hebben wij het als onze plicht te be- j goecje en gezonde verstandhouding ko- i Wij vorderen snel. De strijd voor onze
schouwen, dat wfj een opbouwende i men en z i j n b e r e i d d a a r v o o r

o n d e r

De bureaucratie het raam uit

Moge het begrepen worden

dat wfj een
taak aanvaarden. Vooral het overheids-
bedrijf moet in deze opbouwcampagne
een belangrijke rol gaan vervullen.
Wil men — wat toch ons aller wens Is
— Nederland laten herrijzen, dan is dit
alléén mogelijk, wanneer het gehele volk
daarvoor wordt ingeschakeld en er niet
uitsluitend maar van boven af wordt ge-
dirigeerd.
En deze stelregel geldt niet alleen voor
het regeringsbeleid in den lande, maar
ook voor het beleid in de bedrijven.
Wie vertegenwoordigen — om ons tot
één bedrijfstak te bepalen — de Ge-
meentelijke Energie-bedrijven ?

: Worden deze bedrijven vertegenwoor-
1 digd door het kleine groepje, dat zich
, de Directie noemt of door ons de circa
! 3000 arbeiders uit deze bedrijven ?
f Juist, Ik hoor het u al zeggen: De belde
; groepen te zamen!
^De Energie-bedrijven zfln grote vitale
Jfoedrijven van en v<5ór de gemeenschap.
i Eerste vereiste Is dus dat men bg de op.
inbouw het personeel inschakelt en dat
j men aan dit personeel het recht toekent
-. als mede-vertegeavsnoordiger dier ge=
(meenschap het opbouwsehema mede te

i bepalen.
' En dit zij geen gunst, maar het worde
f afe NOODZAAK erkent!
j Zeker, wij arbeiders in deze bedreven
; willen steeds een open oor en oog hou-
den voor de grote administratieve en
technische kermis en ervaring van de

; bedrijfsleiders, aan de spits. Capacitei-
1 ten ot> dit gabied zullen v/i1 .srafimc
•iwaarderen. Maar haar knapheid, haar
capaciteiten, haar wil om de best mo-
g-elijke prestaties In het belang der ge-

; meenschap te leveren, demonstreert de
'• spUsleidiag het best, door het personeel
In het bedrijfsbeleid te betrekken.

f Geen goede verstandhouding
; Zouden de heeren van de Directie dit
,wel eens hebben overwogen? Br wordt
In de laatste tijd zoveel gesproken over
samenwerking', die de vrucht zou zijn
van eea harmonie des geestes. Zouden
de lieren van de Directie der Gemeen-
telijke Energiebedrijven 'wel eens ge-
tracht hebben te peilen hoe het met die
„harmonie" bij deze bedrijven gesteld
is? En hebben zij dan nog niet ontdekt,
dat daaraan het een en ander ont-
breekt?
Wij weten wel, dat er zullen zijn, die,
voorzover zij die ontdekking inderdaad
reeds hebben gedaan, de schuld voor
össa disharmonie zonder meer aan de
arbeiders zullen geven, die nog maar
eteeds niet in de onfeilbaarheid van de
heren bedrijfsleiders en directeuren wli-
len geloven.
Maar goed, heren van de Dlrectla: Gij
wilt saneren, wij ook! Het is een ver-
heu,<rerid verec.h'j-'Sel, dat wij daarvooj

e e n s t r e e p t e z e t t e n
a l l e s w a t g e w e e s t i s . Onder goede
en gezonde bedrijfsverhoudingen zal het
niet meer mogen en kunnen voorkomen,
dat men een ambtenaar zijn promotie
ontzegt, op grond van het feit dat hij —
schrik niet — zich te voel in laat met
het lagere personeel.
Dan zonen wij niet de bureaucratische
maatregel moeten beleven, dat «Ie ar-
beiders en ambtenaren, dio op 25 Fe-
bruari 1941 tegen de Jodenvervolgingen
en de druh der Duitsers gestaald; heb-
ben, die toen zijn ontslagen, m«ar in
Me! 1945 na de bevrijding weer in ge-
meentedienst traden, slechts aanspraak
mogen maliën op zeven twaalfde van
hun vacantic In ] 945, omdat zy immers
pas fai Mei weer bon werfe konden her-
vatten en das in 1945 slechts zeven
van de twaalf maanden van dit Jaar
kunnen werken.
Men zal zijn ogen niet geloven als men
zo iets leest. De arbeiders, die voor hun
karaktervol optrelert tegen den bezet-
ter door ontslag de t-Vaak met erger
werden gestraft, rsassqen door bureau-
cratische letterkiiëShten nu nog eens zó
beloond. De heren, die gedurende de be-

erkenning is bijna volstreden. Dit is
gp.en vraagstuk meer. Elite lastercam-
pagne ten spijt.
De bewering dat wtj „eerst staken en
dan pas onderhandelen" is eea d e e l
v a n d e z e l a s t e r c a m p a g n e .
Maar als men zoals d« directeur der Ge-
meentelijke Energiebedrijven, de faeei
Haiting, met ons-niet' te maken, wfl heb-
ben, omdat wij niet „erkend'" zfjn, dan
drtjft men ons op de weg van staking
voor het recht van erkenning.

De pers houde er rekening mee, dat
wtj niet meer terug te dringen zijn; ook
piet door leugenachtige beweringen aan-

I gaande onze doelstellingen en onze han-
delingen. Wij hebben het vertrouwen der i

j arbeiders in steeds sterker mate. Als uit |
de negatie van onze massale beweging '
conflicten voortkomen dan kunnen de

! ware schuldigen worden aangewezen en
|?vlj beschikken over dé middelen om dit
j te doen.

Nooit meer terug naar vóór 1940
WjJ strijden voor het volksherstel, wt)
willen ons aandeel in de opbouw! Vijf
jaren hebben wij als volk geleden. Vijf

j jaren zijn wii getrapt door de gehate
zetting bereid waren om ledere wet te j moffenlaars. De plekken zijn nog pijn-
breken, zörlra de overheerser dit eiste, j lijk. Het personeel in overheidsdienst
grijpen nu plotseling1 weer naar hun
reglementen en dienstvoorwaarden en
komen daarbfl tot conclusies, die
sehien naar de letter niat onjuist mogen
heten, maar die indruisen tegen iedere
geest van vernieuwing.

' laat zi«h ru niet nog eens natrar>pev.
| door de laars der bureaucratie. Wil men

rnis- • werkelijk sanering, wil men herstel,

Geen slaafse uitlegging
Wtj wagen het te zeggen dat onzo ml-
nlster-president zo'n slaafse uitlegging
van de woorden van de reglementen,
stellig tot de bureaucratische rosrip-
slcmp stempelt, die het raam uit moet
Laat de directeur van de Gemeentelijke
Energie-bedrijven, de h«er Halten <* cok
in deze het voetspoor volgen van den
minister-president en laat hfj de ver-

wil men opbouw en wil men de volle
medewerking1 van de arbeiders, dan doet.
nien verstandig om deze h.
te staken. Ook vdj willen het goede.
Wij weten ook wel, dat men gsen ijzer
met hsncTen ';:•• . O->k riiat in f*.-:
spitsleiding. Wij zijn bereid om voor de
gemeenschap onze offers te breng-en.
M a a r g e e n e n k e l o f f e r aat i d e
b u r e a u c r a t i e ! ! Wij willen over het
nut dezer offers medebeslissen, a!s ge-
l'jkwaardlge, jrel.jjkberechtig-da mensen.
Ons terug laten trappen tot de toestan-
den van voor 1940:. ., d a t ' noo i t!!!!

y. E.

Umuider Federatie van
Arbeiders in het Visserij-

bedrijf bij de E.V.C
Een belangrijke gebeurtenis v,-as «M
aansluiting van de IJmuider FederatM/
van arbeiders In het Visserijbedrijf bjjj
de EeoJieidsvakcentrale. De UrmüdöT.'
federatie heeft zieii zeer terecht of
het standpunt gesteld, dat slechts eea ,
zo groot mogelijke eenheid tot lotsver-
betering van de betrokken arbeiders Ifll
het visBSrijbedrÖf kan Mden. Zfj gaa*
van het standp-ont utt: aHe vlsserö^
arbeiders in een organisatie. Geen af-*i
zonderlijk N.V.V. Gc-si afzondei-lilk*
Christelijke en Katnolieke vakorganisa'
ties. AJa verder strekkend doel heeft
zfJ zich gesteld om te komen tot eett
Landelijke Organisatie van alle arbei-
ders in het visserij'beïïrijf en de nevea*
bedrijven, zee-, kust-, en rtvlervlaserg*
De Umutder Federatie wfl daarin <W
stuwende kraoht zïjn.
In een tótstekend gedocjnmeiiteewï mtk*
nifest heeft zij ziöh gericht tot d*
UmuJ-der vissers, die ook reeds In het
verleden getoond hebben, dat Bij de
eenheid kunnen hanteeren als een mach-
tig- wapen. V/lj herinneren slechts aan
cte stakingen -van 1933 en 1936, waai«
van de laatste eea. volledig succea ge*
worden Is!
So groeit de ëenheM ta <Jea lande alom, ,
De EenheJdsvaïccentrale is een madto»,
tJge organisatie geworden, waarmea
zowsl regering, als ondernemers refce» >
ning zullen moeten honden.

C. &

Afkorttngeii
Kranten en ttjd-scfirïften sfln ffikwSW
moeilijk te lezen door de vele afkap*
tingen, die er In voorkomen. D«
schaarste aan papier zal daar ntet
vreemd aac zijn.
Om na teffen?.oet te komen aan «Bt
euvel plaatsen we h:eronr!er enlgre zeer
veel voorkomende p.f leerlingen van In-
stellingen, die c!e laatffle maanden het
levenslicht aanech-ouv/d hebben:
E.V.C. (S-nhel'ïsTakceui'.rale).
N.K.S. (Nederlandse Ehirionis.niaS

SU"' ^a).
C.P. fOiv-11 Defenee; Wnn^rilanétee ver»

Honderd gulden en nog wat...
We geloven niet, dat de maatregel fot
intrekking van de bankbiljetten van
honderd gulden, afdoende ia. Zeer zeker,
er zullen ongetwijfeld vele elementen,
ciïB op ongeoorloofde v.'Jize hun geld hpi>.
ben verdiend, gedupeerd zijn. De bank-
biljetten van ƒ 100 waren de laatste
jaren zeer gangbare betalingsmiddelen.

Er worden ook nog andere-maatregelen
aangekondigd op monetair gebied (op
het gebied van het geldwezen). Jïis-
schien worden straks de briefjes van
v.'ffti.c gulden, in r>:-'-:'."7 geuoi
Met de eerste en met deze laatste maat-
regelen worden in < • -si's cte

„~~v, „^v«^ö ~..~^. < kleintjes gedupeerd, die hun salarissen
die zwart verkochten, de j en lonen in dergelijke betaalmiddelen
•en van de straat, hebben i incasseren,

m.issctilen enige duizenden guldens
schade geleden.
Maar hoe staat het 'met de grote winst-
makers, de groot-industriëlen, die tn de

dezer dagen in^de^pers een^ buitenga- j öóri<^"'milllooaen hebbën"vërdlend"aan | tie

R.V.V. (Raad van Verzet)'. <
N.V.H. (Wederlandg VoUtshergtel). ;

H.A.R. fïlavèn Arbdclera Reserve)"
S.H.B (Stichting Havec.be örij ven)
L.O. (Landelijke Organisatie)".
P.B.C. (Persoonsbewijs Centrale).
G.EB. (Gemeentelijk Energiebedrijf^ -
O-.A.B. (Gev^esteliik Arbeidsbureau
D.U.W. (Dienst Uitvoering WerfcsröV'
H.-A.n.K. (Kuip Actie Rode Krui'?) .'
P.O.D. (Politieke Opspprinp?«licnst/)V, "'
D.P.M. (Dienst Politieke Misdrijven)'.
N.V.V. (Nederlands Vakverbond).
R.K.W.V. (Roc-ms-Kaüioliek Werhlie-

denverbond).
C.N. V. (Christelijk Nationaal Vrtkver-

bontl).
SJH.A.E.F. (Benaming voor hét ge-

1 allieerd opperbevel). •

wocn g'oed recept mochten vinden. Het
recept 13' samengesteld en gratis ver-
strekt door den rntaister-presldent prof.
Schermerhorn en het luidt:
5MUT ALLE BUREAUCRATISCHE

BEPALING-EN HET RAAM XIIT!

Waarom bijv. geen n i e u w bankpapler
in omloop gebracht?
We bedoelen dit: na enige tijd van voor-

iding en na de ondernemingen,' via J
De Nederlandsche Ba.nk voorzien te '
hebben van nieuw geld, worden op een
door de regering1 bepaalde dag, de lonen
en salarissen uitbetaald in nieuw g'old.

ken!

j wijze hebben belegd. Zij kochten juwe-
j len, zq lieten hun zaken verbouwen, zij

kochten

Zeer duidelijk en gsen potjeslatijn.
Vooral voor de GenK-^iteüike Energie- | Maar bovendien, we wetsn allen dat de
bedrijven ondersteunen wij dit rege- j profiteurs op alle gebied, in de afgelo-
ringsparool van ganser harte. Want door j pea jarea hun j,sld oo^ nog Op anclerc
het opvolger advies van den
mlnister-preMJwif, krijgen onze bedrij-
ven weer kleur u:x frisheid, worden zij
weer levendig en sterk.
En men mag ons geloven, dat deze za
ken ons ter harte gaan. Wij strijder
voor de materiële belangen van alle
werïters in onze bedi-ijven, doch met
deio ideële ondergrond, dat door onze
strijd voor die belangen, de beste waar-
borgen worden gegeven voor een ge-
zond en ten volle aan zijn doel beant-
v/oorclend gemeanschapEbedrijf.
Zo'n bedrijf krijg-en wij niet a l l e e n
c'.oor het te zuiveren van N.S.B.ers en
dergelijke „Ec!el-s;e"manen". Wanneer
v.:ij, nu -wij over ile vi'öheidsdrempel zijn

ons ivs mst'ietj vaa v;
roeste systemen, dan worden wij pas

jvcn in de waro : ••
des woords. •

als personeel zullen wtj onze plicht

de Duitse weermacht? Die kunnen im-
mers toch, verscholen achter hun wet-
tige ondernemingen, nog alle kanten
uit ? Zfl h»e b b e n reeds grote bankrcko- ,
nlngen en zijn heus .v/«l in staat de | Darmee is tsvcivs paal en p«rk gasteld
zwarte winsten op een of andere manier j ana de zwarte handel. Want zij. ciie zich
in hun „normale inkomsten" te verwer- • daar uitsluitend mee bezig, houden, Ima-1 nen cl&n on dat gegeven ogeiiblik niet

niet in

" T""}: eeraaf Kte'' "\ tr'f ^ ' nen niet "alleen, maar het loon moet z,z»yart' Imnengoed, schoeisel kleding, | . behooi-Wlï vr
meubels, tapijten en wat al met meer. i Vom

 fc,.„t„'„ ,,r„„ ^„„^ ,„ ,„,„ f
Met het uit de circxilatie-nemen van de
bankbiljetten, van ƒ 100 wordt dat niet
ongedaan gemaakt.
Afdoende maatregelen zijn ojn.: het in
beslag neunen van het onrechtmatig
verkregen onroerende goederen, het in
beslag nemen van alle bezittingen, die
op eea ongeooiioofc'.e i.iauier zija \ •
V-.regen, het nationaliseren van gv-
Tiodrnven, die daarvoor in aanimfi-3dr
!tomen, maar vooral: het in hechtenis
nonen van de bekende collaborateurs,
die ook op economisch terrein met de
Duitsers hebben samengewerkt

meer inkopen. Iranxora, zij zijn
looD.cÜenst, z:j lopen niet in v/achtg'j'd,
en zodoeiida worden ze ge-a\*oïi;^en obi
naar andere Inkomsten om te zien.
Niet uit het 005 mag worcien vei-ic-rei)
de vo'srende noTfVcns.k: het.-o-.r.^t o

handelaren uio^oKiïz
in. C-.
te verdic-

30-

jn
kan kosnen. Men moet in zake de
zwarte harsdcl opvoedend te Work gaan.
En ... er moet wat Ie koop e!jn voor de
kleine man in het aïg'ir.nsen.
En in zoverre het normale handelsver-
keer nog niet is geregeld, cl ten t <V-
-ing- door aankoop in het bui'.
^ meest. zaken te voorzien.
\ankoop op grote schp.al tn liet buiten-
land Is dus een eerste vereiste. Het
geven va-i -ork ean '
belangrijk oji/'errleel van het herstel

i van het. normale leven in Nederland.
•r

(Vervolg van pag. 1)
die Uw zaak ter hand zal naaien en
zal strijden voor vw i-ecöntaru Maar
waarom kent gij dan niet UW plichten ïi
Vvraarom niet een, 'bedrijfscomdté opge-
richt, waai'om geen spreker aange-
vraagd van de E.V.C. ctie TJ deze zaak
ert nog vele andere dingen uiteen zal
ïatton ?
Ambtenaren van de Rijiksverzekci
bank, gij werkt met Uw hooM, Jnaover
het uw v/crit betreft! Gij ztït denkende
mensen, gij ztjt ervan overttJlgd dat u
rar,5it höbt op vacantie, op een betere

. .vooraïealng, op betere sociale
i'len! Gfl h e b t er recfrt op!
ook voor ' ambtenaren^ geldt ïie).

ware v/oord: Z o n d e r s t T f l d berellot
g-ij niets!

;aren behoren oc>k tofl-ons! Naast
h-et OverheicTspersoneel, dïi.t zich reeds
met ei; en ^wssr^.rn hoeft opge-
geven als lid van de E.V.C,

vragen noi'-n^rfn: Wie heeft Jn
deze' aaak do lisnd Is hel dfc
secretarw-sroncraal v&n j&p, R.V.B., dib
deze oekase op ei^cn bontje heeft ult-
R'cvaarflipfl? Handelt ïa5j ia opdracht
van z^n departeaevt? Ka imr.jMt het

'B tr>l»
nieter? Wie is flo schul/SJg-e? De amb-
tenaren van Öe ÏÏ.VJB. e i sen npt-
\voowT. In e!k jvsvnj Is cteac naak nSt-

:; csin rejreerlnpfïrweatle, öie fn
;> de hoekte liatl moeten z«jn.

van cleae irteer dau
••iUge vacar/ttc reax45ng: «»•
-. ;5-n <lc rorstc •• rlaflr-

("itrciit ia een vo3I«5t»cu recht vaa rdïge
cis.

een



De taak van de Eenheidsvak-
eentra!c in de nabije toekomst

Voorzitter Blokzijl: „Wij moeten komen tot
een nog groter eenheid, wij moeten komen tot
één grote vakcentrale".

17 Juli belegde de leiding van
e Eenheidsvakcentrale een persconfe-

rentie. Op deze persconferentie zette het
bestuur het standpunt van de Eenhelds-
^akeenteale ten opzichte van de Over-
fceid uiteen. IMt standpunt was gefor-
tnuleerd to vijf stellingen, die uitvoerig
Besproken wwrden en welke wij onder

dit arfcikttl afdrukken.
heer Koenen leidde deze vergadering
gaf na een kort openingswoord het

aan de voorzitter van de E.V.C.,
Be heer B. Bio.kzijl, die in een uitstekend
gedocumenteerd betoog, de doelstellin-
gen van de Eenheidsvakcentrale uiteen-
«ette.

Verwarring
heer Biofceiyi l>ej*on mét de verkla-

dat er veel verwarring rondom de
. C , Jjestaat. Verwarring, die haar
. /feoogteptmt vond bij de staking in de
ifcotterdaamse haven. Nadat de staking

opg^eheven, heeft de regeering ons
-enodigtl voor een bespreking. Wij

fjtebben uitvoerig en ronduit met den
'.toUnlster-president van gedachten gewis-
seld over al de vraagstukken met be-
'trekking tot de E.V.C, en de Rotter-
Baznse staking.
t*e regering is bereid om ons te erken-
nen, mits wij de spelregels in acht wil-
len nemen.
£>e E. v.C: is natuurlijk bereid om te
onderhandelen bij eventuele conflicten.
Zij ia zelfs bereid otri te oadcruano
ivoordat öe staking geproclameerd
Hvowlt. Maar wanneer do ondei'iiande-
..Hngen falen, doen moeten wij niet ge-
,tx>nden maar vrij zijn om naar andere
(middelen om te zien. Wij willen zeer
zeker de spelregels in acht nemer», maar
öan moeten wij de spelregels kennen.
Hoe komt het overigens <iat er zoveel
^ .kea. Dat komt
omdat' er een regeling: tceg-estajm is,
Waarin de werkgevers een loonavf
ging van 25% k u n n e n g-oren. .'-'
regeling is niet bindend. Vo'gens üe
heer Drces, minister van Sociale Zaken,

'.Is' door het Militair Gezag in het r
fbevrijde Zuiden. De kwestie
'ïoo a is dus zuiver één van
ttnaciitsyerhoudingeri. Wanneer er
.wettelijke bepaling1 komt, die den v.

er verplicht de : ^ u-
en, dan verminderen vanzelf de

stakingen in het land.

Pe Rottetdanise staking
iWat de staking in de Rctterdamse ha-
Ifen betreft: weken lang wegerden öe
Werkgevers om de rechtvaardige ver-
langens van de arbeiders aan te horen,
laat staan ze in overweging te ;
Nu de regering, bij monde van r/üaleter-
president Schermerhorn, dé -ve'rkg-evers
öa les heeft gelezen, nu staan de zaken
zo, dat er w é l onderhandeld kan wor-
den. dat w e i d eeisen van de arbeiders
voor een groot deel ingewilligd zuilen
borden.
Ataar eerst moest (?e boel In het hon-
üerd lopen, eerst moest de Ednikter-
jpresident een beroep doen op het Neder-
landse volk, eerst moesten de arbeiders
öaar het laatate middel grijpen om
*oor hun réchten op te komen. Want
?oik dat heeft de min.-pres. gezeg-d: dat
Ie staking eon van de wc- ! fiolen

K&n die do 3 kunnen hanteren...

Welke moet de houding van de pers
«nn ia de , D2 pors, öe vrjlo
pers heeft
£>.v.u een i
laag de ;-,
pers bewijst het ]
goede dienst, \v:, de J1V' '

8;
rde

voor een
ek! -Uten

< r die zij- - .

is vercier de taak van de E.V C t-
ibije toelicmst?

B.V.C, heeft in zeer korte igd er--,
aantal lede vd i?

Kij heeft een zo groot mog-e-
eenliedd naar binnen bereikt. Maar

we hebben nu eenmaal met de werke-
lijkheid rekening-te hoialcr. en die wer-
kelijkheid is; dat er nog altijd naast de
E.V.C., drie Vakcentraaen bestaan. Het
is ia het geheel niet van belang, wie de
ee r s t e of wie de laatste Vakcentrale
is. In elk geval werken drie Vakcen-
tralen in een overkoepelingsinctituut
samen. De E.V.C. neemt daar niet aan
deel. Het ligt dan ook In de bedoeling
van de E.V.C, om tot een nog grotere
eenheid te komen. Wij hebben niet al-
leen strijd gevoerd om de E.V.C, grool
te maken, maar wij moeien verder. De
B.V.C, is groot genoeg, er komt gelu
genoeg binnen. We zouden dus op onze
lauweren kunnen gaan rusten. Maar
wij hebben een grotere taak.
W$ willen komen tot één grote vak-
centrale!

telt pogingen heeft aangewend om met
de confessionele bonden tot één vak-
centrale te komen. Dat schijnt op de
onwil van de confessionele vakbonds-
bestuurders te zijn afgeketst. Het komt
ons voor dat die wil om te komen toi
een Eenheidsvakcentrale bij de N.V.V.
leiding nog aanwezig k:,

Het offer
Hoe kunnen wij daartoe komen ?
De E.V.C, is bereid op de basis van een
gemeenschappelijk sociaal-economisch
prog-ramma, het offer van eigen organi-
satie te brengen. Hiervoor is echter
nodig, dat ook de andere centraltn dit
offer weten te blengen.
Wanneer er voldoende begrip la, Is dit
mogelijk!
De E.V.C, is geen doel op zichzelf. Nog-
maals, het doel is om te komen tot een
grote vakcentrale. Dus g-een overkoe-
peltog van N.V.V., R.ÏI.W.V. en C.N.V.
en E.V.C., maar de samensmelting van
deze vier.
Na deze inleiding van den heer Blokzijl
ontstond er een levendige discussie,
waaraan verscheidene persvertegen-
woordigers deelnamen. De voorzitter
van deze bijeenkomst, de heer Koenen,
kreeg daarbij de gelegenheid om enige
g-cstelde vragen te beantwoorden.
Wij hopen dat deze bijeenkomst verhel-
derend gewerkt heeft in het belang van
het Nederlandse volk, In het belang van

i de eenheid op vakverenigingsgebied, in
We weten dat het N.V.V. In de nieg-c' , ; 'iet belang van de E.V.C. H. D.

Eenheidsvakcentrale en overheid
OfïS Standpunt ïfï 5 SteüSnqen I en richtend' niet aJs bg voorbaat bin-

dend orgaan. Zou de arbeider bij on-
1. De Eenheidsvakoentrale stelt zich | derhandelingen niet meer het recht heb-
geheel in overeenstemming- met de óoor j ben neen te zeggen, dan zou er van een
den minister-president uitgesproken i werkelijke democratie- geen sprake meer
radio--ede op het standpunt, dat de j zijn. De E.V.C, blijft echter ten volle

arbeider het recht heeft ( bereid voorstellen van de regering die
om zich fs organiseren zoals hij dat en voor de werkgevers en voor den
zelf wenst. j arbeider een bindend karakter zouden
De E.V.C, als, vakorganisatie tracht öe | da-agen, in overweging te nemen; gedu-

rende de onderhandelingen zal zij zich
echter nog alle vrijheid moeten voor-
behouden.

verlangens, die M de Nederlandse ar-
beiders leven, te owndelen en deze ver-
langens met alle zuiver democratische
midctele» die haar ter beschikking
staan, in, Jackan om te zetten.
2. De E.V.C. erkent de noodzakeujMn ld ,

| de strijd van haar doelstellingen j De E.V.C, zoekt ook de steun van ds re-
ide spelregels in acht te nemen j gering en wil uiteraard elke redelijke

'"

voedselvoorziening

en met de Overheid een zo levend mo-
gelijk contact te onderhouden,
Dit betekent dat bij gerezen moeilijk-
heden het overleg- steeds voorop zal
staan en slechts naar andere middelen
zal worden gegrepen, wanneer elk over-
leg faalt. De minister-president keurt
in zijn radio-rede »tn.ï:.k;g, gevolgd door
overleg, af en wenst de omgekeerde
volgorde. Dit betekent niet en kan op
grond van de democratische opbouw
van onze maatschappij niet betekenen,
dat de leiding der E.V.C, zich bij voor-
baat ztf2 moeten neerlsjrgcn , bij iedere
beslissing van hogerhand. Het vertrou-
wen van plus minus 150.000 lijden in hun
leiding zou dan wel op diepe wijze wor-
den beschaamd.
De minister-president geeft trouwens
toe, dat de arbeiders met staking een
van de weinige middelen hanteren, die
hun in de strijd om-het bestaan zijn ge-
geven.
3. De staking te Rotterdam, die op
voorstel van de E.V.C, en de sïaldngs-
leidJng is opgeheven, was niet een ge-
baar tegen de regering, doch tegen een
groep onverantwoordelijke werkgevers,
die geheel in de iyn van de oude metho-,
den, gebruik makend van een beroep op

^nds voedselvoorziening, de een-
heid der arbeiders probeerden te door-
breken, om daarna hun eigen belangen
dwingend te kunnen opleggen.
Ook de E.V.C, beschouwt het uitlokken
van een staking door reactionaire eJe-

i en niet de staking die er uit
voortvloeit als een misdaad tegen de
volksg-emeenschap.
Staking-en, zonder dwingende noocteaaüc,

i olge van -; van de zijde
der w; en zullsn in de toe- ï

door de E.V.C, filet worden ge-
lameerd.

4. De E.V.C, constateert, dat er van
•liriften aan de werkgevers door

tle regering ncv-; • ie; de fco-
vosgdheld om Ieren te verhogen met

i als zodanig niet \vorJen be-
itwd.

Ecrsrt wanneer aan werkgevers er>
nemers beiden v:
worden gesteld, zou er van regel,
over!

moeten
af te wijzen.
5. De E.V.C. ziet de regering als leidend

oplossing van geschillen helpen bevor-
deren, echter steeds slechts als volledig
vrije partij. Dientengevolge is de E.V.C,
bereid in Rotterdam van het stakings-
middel af te zien, mits de ̂ regering de
zekerheid kan geven, dat bepaalde eisen
der arbeiders als feitelijke maatregelen
door de werkgevers te Rotterdam zullen
z|jn geaccepteerd,

De verantwoording voor de voedselvoor-
ziening ligt niét alleen bij de arbeiders,
'doch tevens bij de werkgevers.
De E.V.C. is zich ten volle bewust van
haar verantwoordelijkheid voor de voed-
selvoorziening van ons volk. Juist daar-
om steunt zij de gerechtvaardigde eisen
der havenarbeiders, daar een goede
regeling van de arbeidstijd en bestaans-
zekerheid door garantieloon het werk
dezer zo nuttige bevolkingsgroep voor
de voedselvoorziening ten goede komt.
Een beroep op noodtoestand mag er
nooit toe leiden gerechtvaardigde eisen
van een bevolkingsgroep te verdoezelen,
temeer niet wanneer de andere partij het
in eigen hand heeft aan deze eisen te-
gemoet te komen.
De E.V.C. is bereid mede te werken om
de bestaande geschillen uit de weg te
ruimen, doch v/ijst bij voorbaat elke
verantwoordelijkheid van de bekende,
tot nu toe door de werkgevers gevolgde
tactiek af.

Voor de Landelijke Leiding der E.V.C,
is. BLOKZIJL, Voorzitter.
A. C. KOENEN, Secretaris.

AFD. METAAL AMSTEHDAM

In de Hemonylaan 27, het gebouw van
de plaatselijke E.V.C., hadden wy en

:illende andere bediijfs-afdelingen
een lokaaltot onze beschikking. Reeds
thans is het, door de snelle groei van de
organisatie, nodig .geworden een ander,
groter kantoor te betrekken.

Tiet nJeuv;e kantoor is gevestigd N. Kei-
.zersgracht 61, waar de werkers uit de

• van 's morgens 9 uur
'.nl 's middags 5 uur. Zaterdag O u

Stemmen en stemmingen

De herrijzenis der steden
Rotterdam, Den Haag, Arnhem, Nij-
meg'eii en nog meer Nederlandse si
zijn zodanig gehavend in de strijd, dat
er sprake moet zijn van wederopbouw
van gehele stadsgedeelten.
Nu komt het er op aan, de leuze ,,ve:-
nieuwing" In toepassing te brengen.
Juist in deze 5 jaar hebben wij geleerd,
te breken met oude sleur en hebben wij
een open oog en een warm hart gekre-
gen voor veel, wat vroeger verv/orpon
werd, omdat het „anders dan anders'-
was. Wij leerden, dat wat vroeger „ge-
woon", dus ( ?!) goed was, critisch be-
kijken.
Beschouwen wg' nu onze woningbouw,
dan zijn wij in eerste Ristanüe geneigd,
trots te zijn op de vele heldere woon-
wijken, waarvan vele door woningbouw-
verenigingen verzorgd zijn. Ala wij
achter nagaan, of aan alle eisen vol-
daan wordt, blijkt dit geenszins het ge-
val te zijn.
Twee belangrijke problemen dienen
door de vernieuwing opg'elost te wor-
den. Ten eerste de opvoeding van de
kinderen buiten de schocltöd. Het c •
groeien op straat heeft - vaak ec;i
slechte en nooit een goede invloed.
Initiatief en energie der kinderen moet
in goede banen geleid worden. De klein-
tjes moeten onttrokken worden aan de
gevaren van het verkeer en in gezon-
dere lucht opgroeien, dan die van de
stoffige straat.
Ten tweede moeten de moeders en la de
eerste plaats die vrouwen, die nog een
taak hebben buiten het huishouden, hun
werk kunnen doen zonder zorg om de
kinderen ea met een minimum aan
huiswerk, dat hen na de dagtaak wacht.
Huisvrouwen krflgen dan ook meer
vrijheid xan beweging en de mogelijk-
heid deel te nemen aan het maatschap-
pelijke leven.
Hiertoe moet leder huizenblok voorzien
zijn van:
a, een crèclic, waar de kleintjes van
werkende moeders gehele dagen kun-
nen blijven .en waar andere moeders,
hun niet-schoolgaande kinderen wan-
neer nodig kunnen brengen. Efl de
crèche een behoorlijk stuk van de inge-
sloten tuin. De lokalen licht en frte.
6. een wasserij.
c. een centrale keuken, die dagelijks
een behoorlijk menu verzorgt voor de
gezinnen der werkende vrouwen en in-
dien gewenst ook voor de andere.
d. -een speeltuin in de ingesloten tuin, tö
organiseren in overleg met de be-
staande verenigingen.
e. lokalen voor ontspanning en ontwik- t
keling van de kinderen, waar zij htj '
slecht weer na schooltijd kunnen ver-,
toeven. Hier kan door samenwerking -
voor een prima inventaris gezorgd v/or-
den: mecanodoozen, werkbanken, mu-
z iekanstrumenten enz, enz. Toezicht
bgv. door vrijwilligers uit jeugdorgani-
saties.
f. een conciërge, die de trappenhuizen
schoon houdt, boodschappen aanneemt
e.d. en centrale telefoon bedient, die
verbonden is met huistelefoor.net.
Ongetwijfeld zou er nog wel het een ea
ander aan toe te voegen zijn, doch dit
lijkt mij het belangrijkste. Als
arme vernielde steden met der,!
blokken weer aangevuld -worden, zal de
vernieling niet uitsluitend negati'
weest zijn en zal hHken^ dat Inde
in alle. slechts nog wel iets
schuilt.

P. BOLMAJT.

STAKING ARBETOSBESEBVE
LANDSMEER TOT EEN GOE9

ETNDE GEBRACHT.'

Het conflict op het werkobjcct Twflskc
is door de Eenheidsvakcentrale en <?.a
stakingsleiding tot een goed eicde ge-
bracht.
Het loon dat daar oorspronkelijk op
72 ets per uur stond is op 76 ets ge-
bracht.
fünkele andere kwesties worden <!oo):

::• der E.V.C. en de staktogslrf-
- nog onderzocht.

Tijdens de*e stakin:- r1s arbei-
ders zich bijna aan" blok tij (Je E.V.C,
georganiseerd.

f!. G.

E. V, O.-AFB. NOOBU-HOLL.
BOVKN HET W.

Het secretariaat van de Ei
-;le 'afcl. Noord-Hol'- 'i h«t

IJ is :
, laan hoek WiJgenfeade. Kaatoorurea van

HET BESTUUR. ; 9—12i en van li—6 uur.



Met grof geschut., .er naast
L>& groei en ue ontwikkeling der Een-
j.eidsvakeeütra:e baart sommige lieüea
zorgen. Het feit bijvoorbeeld, dat in hcc
Zuiden van het land een eenhsidava.».-
Dond van mijnwerkers beslaat, die
reeds lïieer üaia twaalf duizend
telt, bezorgt enkele leiders cler vroegere
katholieke vakbeweging hoofdpijn. Eü
als een mens zorgen en hoofdpijn heeft,
wordt hij vaak kregel en zegt hij wei
sens rare dingen. Wij willen met Oi..
Ledere slak zout leggen en niet iedei
woord diergenen, die zich door de groei
iar Eenïieidsvaiecentraie bedreigd voe-
tan op een goudschaaltje wegen. Wan-
neer evenwel Pastoor P. M. J. van
Leeuwen het bestaat om op een stud:.e-
dag van de Katholieke Werkliedenbond
te zeggen:
„Maar evenmin als de katholieke ar-
beiders aansloten bij de Eenhewls-
beweg'ing die N.A.F, heette, evenmin
zullen zij zich laten vangen door den
communist! s chen. vogelaar op het vin-
ketouw E.V.3 "
ea wanneer de Katholieke „Volkskrant
boven een versiag van des Pastoor,
rede met grote letters zet: „E.V.B,
evenzeer afgewezen als N.A.F." dan
moeten wjj daarop da vinger leggen,
omdat het noemen in één adem van
eerlijke en cordate strijders van de
E.VJ3. met het fascistisch gespuis van
het N.A.F. een grove en in ieder op-
zicht onverdiende belediging is. Wij
willen het nu niet hebben over de
platte onzin betreffende dien „COIIHÏLU-
nisüsehen vogelaar". Dit reactionaire
verzinsel sterft zijn eigen dood wel. Wij
willen ook niet spreken over het feit,
dat Pastoor Van Leeuwen kans ziet OK,
het N.A.F., dat fascistische bastaard-
jong, ook al een eenheidBvakfoeweging te
noemen. Nota bene het N.A.F. dat grote
groepen eenvoudig van het lidmaat-
schap uitsloot en verder in ieder op-
zicht het instrument van den bezetter
was. Wij zwijgen voor het ogeniblik-,over
de buiging die hiermede deze katholieke
leWer voor de fascistische organisa-
tie van het verleden maakt.
Wij wHlen. op dit moment slechts opko-
men teigen de belediging die men ona
aandoet.
Die katholieken, die met de mannen
van de EenheJdsVakbeweging1 in de ille-
galiteit hebben samengewerkt en ge-
streden, ondanks alle meningsverschil-
len, zullen zich schamen, wanneer hun
voormannen en hun Volkskrant den
strijders van de E.V.E. deze oneer aan-
doen en zij die zich in de dagen der
bezetting afzijdig hielden en dus van
de strijd der E.V.B. tegen het N.A.F,
ala insti-ument Ier moffenheerschappij

'niets weten, moeten zich dubbel scha-
men, omdat deze buitenstaanders, deze
afzijdigen allerminst het recht hebben,
om hen die in ds dagen van het gevaar
hun plaats wisten en innamen, te be-
ledigen, door holle frases, die de indruk
moeten wekken alsof onze Een-heids-
vakcentrale ook maar in de verste verte
te vergelijken zoti zijn met het N.A.S1.
onzaliger nagedachtenis.
W5 zullen hier niet in den brede tóteen-
zetten wie w*i zijn en wat het N.A.w.
geweest Is. Wij willen antwoorden op
iedere aanval, wij willen strijden roe'
open vizier, maar wf) eJsen van osze
tegenstanders, dat zij ons in onze
waarde laten en nimmer meer met het
fascistische tuig Ju één adem noemen

A. w!

Masse-ontslag bij Fokker
Maandag 16 Juli werden wig verrast
met de me-ïerteliri^ c"!at de Fokker-Si-:-if>
tle het nodig heeft geoordeeld aan 3000
man personeel ontslag aan te zeggen,
Ingaande 21 Juli. Op de schriftelijke
ontslagaanseggingsn stond, dat dit ont-
slag was aangevraagd en verleend. Br
waren bij de ontslagenen aelfs mensen
met een dien»t™» -band van 10 tot 25
jaar.
Over dit ontslag heeft de E.V.C., afd.
Metaal, zich in verbinding gesteld met
de betreffende instantie voor ontslag-
aanvrage en tot onze niet geringe ver-
bazing kwamen wij tot cie conclusie,
cteit niet één van dei betrokken gemach-
tigden, noch de directeur zelf, vergun-
ning voor dit ontslag verleend had, ja
op de afd., waar dit onslag thuis hoorde,
waa zelfs van een ontslag-aanvrage
•.iets bekend. Wie zegt daar iets van
rureaueratie ?

Hst spreekt vanzelf, dat dot ontslag,
•Uthans op deze datum, niet doorgaat,
•naar tevens waarschuwen wij allen, om
v.j ontslag inzage te verl?,ns;-;n. van de
•ergunnlng tot ontslag, opdat riet de
beiders de dupe worden van r1 v. i s i er e

^tijken on» ontslag doorgedrukt te

Verpleegsters,
waar zijt gij?

Het secretariaat van de groep verple-
gienden, aangesloten bij de E.V.C.,
i=i.'.iuït <iöa het volgorde schrijven:
Verpleegsters, leerling-verpleegsters van
Nederland, waar zijt gij ?
Meer dan ooit hebben wij uw hulp nodig!
In de grote stteden zijn voor de aieken
toestanden ontstaan, welke dringend
verandering behoeven. De patiënten
kunnen niet opgenomen worden, terwijl
in de ziekenhuizen honderden bedden
leeg staan. De volksgezondheid dreigt
ernstig geschaad te zullen worden, (men
denke alleen maar aan de zuigelingen-
sterfte), waaneer hier niet spoedig en
doeltreffend wordt ingegrepen.
Wij doen als collega's een beroep op U
allen om uw tegenzin in het werk in de
ziekenhuizen, met de slechte sociale
positie voor de verplegenden te. over-
winnen en om eerst de grote nood te
hielpen lenigen. Voor all-es moeten ei-
meer zalen geopend worden.
Wij weten, dat enkele voorwaarden zo
spoedig mogelijk vervuld dienen te wor-

•jon kunnen
blijven werken en denken daarbij aan:
a. verkorting van de arbeidsdag;
b. reorganisatie van het werk der ver-
pleegsters door: 1. uitbi'eiding van het
huishoudelijk personeel, 2. medezeggen-
schap der verplegenden in de reorgani-
satie.
Voor de doorvoering hiervan zullen w$
dan eensgezind moeten opkomen.
Collega's, asp. collega's, denkt hierover
ernstig na.
De volksgezondheid is in groot gevaar!
Wij hopen, dat u de verantwoordelijk-
heid voelt en de noodzakelijkheid inziet
hier onmiddellijk te moeten helpen. Uw
hulp is dringend nodig! Helpt ons bij ons
mooie doch zware taak," die wij geza-
menlijk zoveel lichter kunnen maken.
Verpleegsters, leerling-verpleegsters,
Rode Kruishelpsters en Huishoudperso-
neel. Meldt u bij de directies van de zie-
kenhuizen.
Wjj rekenen op n.

Namens de Alg. Groep van Verple-
genden, aangesloten bij de E.V.C., afd.
Amsterdam, secr. Valeriusstr. 103 IL

Het Medisch Contact, overtuigd dat
elke dag die de verpleegstersnood duurt,
mensenlevens kost, ondersteunt deze op-
roep van ganser harte.

Het Medisch Contact.

De jeugd aan het woord

jSNIEUWS
DE ACTIE BIJ HECK'S LUNCHROOM

Dinsdagmorgen brak plotseling een
staking uit van het gehele personeel van
Heck's Lunchroom op het Rsmbrandts-

Ic.a. De oorzaak van deze staking
waa: de directie eiste van het personeel
een 10-urige werkdag' eti 25 % loonsveiv
la.ging met terugwerkende kracht.
Alhoewel nog niemand van het
personeel lid van het E. V. B. was,
heeft het personeel zich direct tot
onze organisatie gewend. Bij be-

ing van het personeel m*-1
onzer bestuurders bleek ook de hoer
v. Hilst van de Centrale Bond zich
plotseling te interesseren voor deze
zaak. Doch op verzoek van het gehele
personeel moest hij zich verwijderen. Op
advies van het E.V.B, werd na bespre-
king besloten om het werk te hervatten,
om het bestuur de gelegenheid te geven
zich met de Directie van Heck's Lunch-
room te verstaan. Tevens besloot het
personeel en bloc toe te treden tot het
Eenheidsvakverbond.

vactUiUe met ƒ 30.- - va-

| b, Peiisiüiiv-i. Lag op 55-jarige iecïüjd.
6. Voorschot van ƒ 100. — iwant er zijn
nu reeds arbeidersgezinnen die vaa hun
weekloon hun voetiseïpakket niet kun-
nen betalen).
,'.'. Kpeciïicatie van het loon op het

Bestuur E.V.C.
Afd Publieke Werken

HET OPGEMAAKTE BED.
Voor de oorlog werd, er, ons jongeren,
door de leiders der toen bestaande vak-
organisaties dikwijls op gewezen, dat
wfl in een opgemaakt beo waren ge-
stapt. Inderdaaad, het was zo.
De voorwaarden, waaronder w$ onze
arbeid verrichten, waren, hoewel nog
verre van Ideaal, belangrijk gunstiger
als die van d« arbeiders vaa omstreeks
1906. Dit jaartal is niet toevallig, maar
aangehaald naar aanleiding van een in-
gebonden jaargang van het destijds uit-
komende Zondagsblad van „Het Volk",
wat mij ter inzage werd gegeven.
Daarin heb Ik kennis genomen van de.
felle str$d, di« de arbeidersbeweging
dier jaren moest voeren om tot verbe-
tering der sociale toestanden te komen.
Ik zou de heren tegenstanders der
E.V.C, willen aanraden deze oude en
vergeelde lectuur op te diepen. Zij zul-
len er onze strijd in terugvinden.
Nu echter is, door niet tijdig verwisse-
len van lakens, het bed vervuild. Door
niet behoorlijk opschudden van de ma-
tras onbeslaapbaar geworden. Is zelfs
tijdens de bezetting niet vrij van onge-
dierte gebleven. Om eindelijk door da
moffen geheel en al in elkaar getrapt
te worden.
Nu willen wjj het bed opmaken, de
!akens verwisselen, de dekens luchten,
het ongedierte vernietigen.
Wij zullen het bed in een behoorlijke
slaapkamer plaatsen, waar zonlicht en
frisse lucht vrij spel hebben. Nooit meer
in een bedstede. Gij. ̂ pioniers der oude
vakbekweging, maakten ook het bed op
zoals gij dacht, dat het goed vas, tot
heil der arbeiders.
Geeft nu ons de kans. Geen afbraak
meer,, maar eerlijke critiek!
Datgene wat wij willen, zult TJ wel o p
kunnen houden, maar tegen .houden
nooit.
Hoort het, mijne heren, de arbeiders
willen niet terug. Wel vooruit!
M e t U, als het niet anders kan ion-
d e r U en als het moet te g e n "U.

U Z,

Op de vergadering van Publieke Wer-
ken van 2 Juli jL in geb. Frascati werd

] het volgende bestuur met algemene
; stemmen -geïnstalleerd: :
j W. G, Hendriks, voorzitter, Gihraltar-
i straat 64IH; W. K. de Jong, penning-

meester, Torrestraat 26 H; P. Bos, se-
cretaris, F. van Almondestraat 23 Hl;
J. Stoopendaal, 2e voorzitter; A. de Bok,
2e secretaris.
W. H. de Munnik en J. P. B. Briard wer-
den op voorstel van de voorzitter der
vergadering aan het bestuur toege-
voegd!.

P. B.

Bedrijfvergadertng Publieke
Werken

j Op 2 Juli j.l. hield de Bedrijfsgroep Pu-
j blieke Werken een uitstekend geslaagde
! propaganda-vergadering in gebouw
S „Frascati".

Een indrukwekkend moment bij de ope-
ning was de herdenking van de tijdens
de oorlog gevallen kameraden, speciaal
van diegenen uit de dienst van Publieke
Werken.
De heer Jaques, bestuurslid van do
E».V.C. zet daarna als eerste spreker op
duidelijke en gloedvolle wijze de doel-
stellingen van de E.V.B. uiteen. Na enige
diBcussie, waarbij spreker de gelegen-
heid kreeg om op enige vraagstukken
nog nader in te gaan, getuigde een
langdurig applaus van de instentmlng
der bezoekers.
Nadat enige bvdshoudeljpce punten be-
handeld werden, voerde de heer Trap-
man het woord over de „ZuivericgBactie
in de Bedreven". Spr. wees er op dat het
van groot belaeg is. dat deae zfjlvering
tot hi cte uUserste cosequentle wordt
doorgevoerd. Ieder moet hieraan mede
werteen en dit wel zo spoedig mogolijk,
daar de termijn op 11 Juli a.s. slutt.
De zaal toonde ook met hetgeen deze
spreker naar voren bracht, haar grote
Instemming.

P. B.

REINIGING EN VTJffi-
VERBBANBING

De eerste huishoudelijke vergadering
van de afdeling Reiniging en Vuilver-
branding vond voor eea volle zaal In
gebouw Frascati op 5 Juli j.l. plaats.
De voornaamste punten op deze verga-
dering besproken -waren: de loonkwes-
ties en de vacantieregeling.
I>e vergadering protesteerde tegen het
besluit van B. & W., een besluit, zon-
der voorkennis van de gemeentewerk-
lieden genomen, zonder de E.V.C, erin
te kennen, een besluit dat dus niet ge-
tuigt van een democratische geest, een
besluit in volle tegenspraak met de uitr
spraak van min. president Schermer-
horn, die zei-de dat sociale gerechtlg-
5ieid geen holle frase zou zijn.
Het is \aan het g-ezond ver-
s t a n d van de arbeiders te danken,
dat een staking vermeden is.
De volgende verlangens van de arbei-
ders en werkers bij de Reiniging, en
Vullverbanding werden na*r voren ge-
bracht:
ï. Loonhers. olng (alle reeds doorge-
voerde looni. erlagingen moeten rage-
trokken worden).
2. 40-urige werkweek.
3. Pretmievrrj pensioen.

Er waa een uitstekende discussie, die
getuigde van het juiste begrip van de
arbekiers voor de sociale en economischt
eisen,

G. F. M,

Bedrijf svergadering
Centrale Voedselvoorziening
Op Vrijdag 6 Juli werd er in De Brakke
Grond een tweede bedrijfsvergadering
gehouden, waar een uitstekende strijd-
.stemming aanwezig was. De zaal v/a»
Vjvervol, zodat velen met een staan-
plaats genoegen moesten nemenT Deze
grote belangstelling en de levendige dis-
dussie bewijzen dat de Eenheicisgedachte
ook bij het personeel van de C.V.V. zeer
sterk aanwezig is.
Trouwens ons zich nog dagelijks uitbrei-
dende ledental van ruim 800 menschep
spreekt in dit opzicht een duidelijfto
taal. Opmerkelijk ia echter het verschü
bij de diverse keukens en uitreikings-
lokalen. Vooraan gaan de Haarlemmer-
weg, , Magelhaenplein, Uafs de Boeit,
BeUamyplein, Hoogte Kadrjk, Beuken-
weg, Karperweg, Poort van Cleve,
Paimstraat ea de uitreUdugslokalen
Nova Zemblastraat, Balboastraai en
Paimstraat.
Slecht of helemaal niet aangesloten zgn
Gras w eg, Linnaeusstraat en de uitrei-
kingslokalen Zonneplein, Hoeksewaard-
weg en enige anderen.
De personeelsleden van die keukens en
uitreikingslokalen kunnen zich dagelijks
melden bij het secretariaat Lodewgfc
Boisotstraat 7/2 of bq een van de an-
dere bestuursleden.
Nadat de vergadering op verzoek van
de voorzitter onze gevallen illegale strjj-
rters Poters «jh v er leun Herdacht naA,
volgde de discussie over de loonbvernoo-
ging weitee kwestie ook bij de C. V. V-
urg-ent is.
Als spreker van het Overheidspersoneel
was de heer Stoopendaal aanwezig die
er op wees dat hiervoor natuurlijk een
gezamenlijke actie van het Overheids-
personeel gewenst is. Spr. wekte de ver-
gadering op om op de a^s. protestverga-
dering van het Overheidspersoneel op
Woensdag 18 Juli tn het Concertgebouw
aanwezig te zgn.
Een motie werd aangenomen waarin et
bij B. en W. op aangedrongen wordt
een andere houding inzake de arbeids-
ttjdverlenging aan te^nemea.
A t t e n t i e !
Voorzover hierin nog niet voorzien l»
moeten er nog in de verschillende kea-
kens en uitreikingslokalen, vertrouwens-
mensen gekozen worden!

Spoormannen vergaderen
Afd. Amsterdam tewam to een goed be-
zochte vergadering böeen, Br werden
verschillende besluiten genomen. De be-
stuuraverklezlng had het volgende ver-
loop. Van het voorlopige bestuur steW«
alleen J. A, Janssen en G. Tjallerna
zich herkiesbaar, zodat een/ nieuwe
voorzitter en secretaris gekozen moesten
worden. Het nieuwe bestuur is nu al»
volgt samengesteld: voorzitter: O. Belle,
Celebfisstraat 123hs.; secretaris: P. Go-
defroy, Bankastraat 60hs., tel. . 538S7;
penningmeester: J. A. Jansen, VroBk-
straat 260/3. Tot overige bestuurder»
werden gekozen: Gh. de Boorder, P-
Kraan, G. Nagetg-aal, G. TjaHema, v. d.
Broek en Bruins. De functies zulten zo
spoedig mogelifk onderling worden ge-
regeld.
Als redactie-commissie is benoemd: I*
ter Laare, J. Oudewetering en G. Jan-
sen die als secretaris hiervan zal optre-
den. Alle stukken voor de redactie van
ons orgaan en alle te drukken of te
verspreiden beseheiden, dienen bij het*
te worden ingeleverd. Dus Vrolfk-
straat 260/3.
Het adres nodig voor het kontact ia h«t
land blijft voorlopig P. G. v. d. Plan*
van Speijkstraat 48/1 A'nsterdam West.

v

RECTIFICATIE
In het artikel „De zuivering van <"
spoorwegen" in ons nummer van 16 J""'
staat de naam P. Brouwer .Dit moet zo*
W. J. C Brouwer.


