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NAAR DE EENHEID
Voorwaarde: overeenstemming over

program en principe
Democratie hei fundament
In ons vorig nummer brachten wij naar
voren, dat de E.V.C. de motorische kracht
wil zijn bij het tot stand komen van
één Algemeen Verbond van Bedrijfs-
organisaties. Tevens werd hierbij nadruk-
kelijk verklaard, dat geen afstand ge-
daan kan worden van de meest elemen-
taire beginselen onzer organisatie, nJ.
de Bedrijfsorganisatie en het stakings-
recht. Deze beginselen zouden echter
weer een holle frase worden, wanneer
niet de democratie zelf het fundament
vormt van de nieuwe organisatie. De
democratie, welke waarborgt, dat het de
leden zjjn, die over belangrijke vraag-
stukken beslissen. Dat het stakingswa-
pen nog een onmisbaar instrument is in
de handen der arbeidersklasse toont
het feit, dat thans ook de Centrale
Bond van Fabrieks- en Transportarbei-
ders en de Christelijke Bond van Fa-
brieks- en Transportarbeiders afdelingen
Sliedrecht met de werkstaking dreigen,
wanneer niet een reeds genomen beslis-
sing van Rijksbemiddelaars betredende
loonnormen wordt herroepen,

Hervorming van

tociaal-economisch bestel

Als beginsel zal zich de nieuwe organi-
satie moeten stellen; de behartiging van
de sociaal-economische belangen harer
leden in het bijzonder en van de gehele
arbeidersklasse in het algemeen. Dit kan
zij alleen doen. wanneer zij streelt naar
een hervorming van ons sociaal -econo-
misch bestel. Nationalisatie van de sleu-
telindustrieën L-A\ daarbij een dwingende
noodzaak zijn als een eerste stap om
de productie-middelen in handen der
gemeenschap te leggen. Hieruit voigt de
economische medezeggenschap, die ge-
richt is. op de productie volgens behoeite-
voorziening in tegenstelling van een
productie om ae winst. Dit zal een emde
maken aan de uitbuiting van de mens
doot de mens. Ln feife zal het recht
op arbeid moeten worden erkend. Bij

..•id lat de gemeenschap voor
de arbeider hebben te zorgen, zodanig.
dat hem een menswaardig bet taan blijn
gewaarborgd, alsmede bij ziekte, onge-
val, ouderdom en invaliditeit. Bij ouder.
dom zal een Stoatspensioen moeten wor-
den ingevoerd op een dusdanige leef-
tijd, dat de arbeider nog niet is versle-
ten- en van een welverdiende rust kan
genieten. De hoogte van het uit te
keren pensioen dient aangepast te wor-
den aan de kosten van het levensonder-
houd.

Urgentie-program

eerste voorwaarde

Wanneer we hierboven spraken van het
beginsel, wil zulks zeggen, dat dit de
organisatie zal moeten leiden bij al haar
handelingen. S-teads zal het volksbelang
voorop dienen te staan. Een beginsel
alleen zal echter niet voldoende zijn.
Ook een direct program van actie zal
een eerste voorwaarde vormen, om de
werkers die levensvoorwaarden te seven,
waai zij krachtens hun arbeid recht op
hebber. In de eerste plaats zullen de
ionen en de prijzen zodanig geregeld
dienen tp worden, dat ieder in rtaat is.

niet alleen zijn distributie pakket te
kopen, maar al datgene aan te vullen,
waar door 5 jaar fascistische overheer-
sing en roof ingrijpende tekorten zijn
ontstaan. De thans gevoerde loon- en
prijzenpolitiek dient daartoe radicaal ge-
wyzigd te worden. De loonstop werkt
„goed". Dé prijzenstop is echter een
aanfluiting. Er zal met kracht geijverd
dienen te worden voor het invoeren
van een 40-urige werkweek, voorzover
het op gang komen van het Nederlandse
bedrijfsleven dit toelaat. Daar echter
nog steeds tienduizenden geen werk
kunnen vinden, is het alleszins verant-
woord om nu reeds een 40-urige werk-
week in te voeren.
Verder een invoering van een bij de
wet geregelde vacantie van minstens
14 aaneenvolgende dagen per jaar met
behoud van loon en toekenning van
vacantie-toeslag. Het instellen van een
Staatsverzekeringsbarik voor de gevol-
gen van werkeloosheid, ouderdom, in-
validiteit, ziekte en ongeval en onder
controle van de Bedrijfsorganisaties. Als
principe dient aangenomen te worden,
zowel voor jongens als vrouwelijke

werknemers gelijk loon voor gelijke ar-
beid. Kortom, snel dient een dergelijk
program van actie uitgevoerd te worden,
zodat voor ieder een bestaan wordt ge-
garandeerd „van de wieg tot aan het
graf'.

Geen geheime diplomatie

In de aanhef van dit artikel spraken
wij uit, dat de democratie het fundament
moet zijn van een eventuele samensmel-
ting met enige andere organisaties. Wan-
neer Kupers in een persconferentie ver-
klaart, dat te Parijs besprekingen zijn
gevoerd tussen N.V.V. en E.V.C., is dit
juist. Dit moet echter geen geheime di-
plomatie worden. Het vraagstuk van
Eenheid in de Vakbeweging is een vraag-
stuk van de arbeidersklasse zelf. In
talrijke vergaderingen zal het aan de
orde worden gesteld.
Een eventuele samensmelting tot een
nieuwe organisatie, op basis van de Een-
heid, zal niet zo maar een fusie moeten
zijn aan de top. Het moet een wezenlijk
bestanddeel zijn van alle werkers, die
beseffen, dat alleen de Eenheid de ar-
beidersklasse kan leiden tot haar ont-
voogding.
In een volgend artikel zullen wij uiteen
zetten, hoe we in verband met boven-
staande de verdere ontwikkeling, met
het oog op de Confessionele organisa-
ties, zien.

B. BLOKZIJL

Geen IN.S.B.-ers in de bedrijven!

Amsterdamse werkers
protesteren

Duizelen namen desS aan de
demonstratie

De afdeling Amsterdam der E.V.C, .had
de Amsterdamse werkers opgeroepen
op Zaterdagmiddag 13 October j.l. voor
een grote meeting gevolgd door een
demonstratie om te protesteren tegen
het tewerkstellen .van N.S.B.'sters in
het „Draka" bedrijf en het voornemen
der regering N.S.B.'ers in het Neder-
landse bedrijfsleven op te nemen.
Dui/enden i^aven aan deze oproep ge-
vol;,', zodat toen de secretaris van de
aio-jling Amsterdam, de heer Molleman.
de meeting, die op hel Amstelveld werd
gehouden, opende, een zeer grote menigte
aanwezig was.
De heer Molleman sprak zijn voldoening
uit over het feit, dat. de Amsterdamse
werkers in zo grote getale aanwezig wa-
ren, waarbij hij er op wees. dat de gehele
voorbereiding in nauwelijks, drie dager»
Jnoe?t worden tot st.ind gebracht -.
voor oen bevolking van 800.00(1 zielen

de papiernr-od slechts 20000 ma-
ter be: > Monden.

?pr had pswe/cn op ce'.i conflict
bij de militaire bakkerijen :n de Cónrad-
straat (de bakkcripTi. waar het brood
voor de gedetineerden en de B.S bewa-
king aan de Levantkade wordt gebak-
ken), waar doo: gezamenlijk optreder
vai. het gehele personeel, een poging
om ook daar gedetineerden te werk- te
stellen, was afge;!;i"c-n rraf hij het woord
aan den heer H. J. Bartels. landelijk
hoofdbestuurder van de afd Metaal de1-
É.V.C.
Deze gaf een uitvoerig ov«T7'cht van het

verloop der actie bij de „Draka". Van
de opeenvolgende reeks van verwarren-
de en tegenstrijdige verklaringen en uit-
eenzettingen van allerlei instanties en de
directie, waarbij men het blijkbaar met
de waarheid niet zo nauw nam.
Nadat spr, er op had gewezen, dat o.a.
de verklaring der directie, dat het werk
waar het om ging alleen door vrouwe-
lijke krachten kan worden verricht, per-
tinent onjuist was, deelde hij nog mede,
dat zich ongeveer 70 meisjes hadden ge-
meld, maar dat de directie van hen
een.... politieke betrouwbaarheidsver-
klaring eist, hetgeen grote hilariteit on-
der de toehoorders verwekte.

„RECERINGSVOORLICHTrNG"

Sprekende over de rede die namens de
regeringsvoorlichtingsdienst voor de radio
over het „Draka"-conflict is gehouden,
vergeleek Bartels deze voorlichting met
die van een jaar geleden. Toen sprak
Max Blokzijl van dezelfde plaats de
bekende woorden „zonder Mussert geen
Nederland", thans is de regeringsleuze
„zonder N.S.B.'ers geen opbouw van Ne-
derland'''
Op deze wijze doorgaand dreigt een vol-
komen lamleggen van de gehele Neder-
landse industrie. Reeds thans moeten
alle zeilen worden bijgezet om de wer-
kers in de bedrijven te houden, de
E.V.C.-bestuurders blijken groter ver-
antwoordelijkheid voor de gang van za-
ken ie bezitten dan de autoriteiten en
de directies en zeggen tot de arbeiders:
wacht nog even af, wij zullen dit var-
kentje wel wassen en hebben nog meer
pijlen op de boog. „De arbeiders zijn be-
reid tot grote offers om ons land weer
op te bouwen, desnoods door meer en
langer te werken", roept spr uit, „maar
nimmer tezamen met N.S.B.-gespuis"
De „voorlichter" van de regering noerrde
het weigeren met landverraders tn wer-
ken ..een kwestie van gevoel". Bij de
vermoorde slachtoffers van de nazi-ter-

reur, ene flezer oagen te Amsterdam op-
nieuw zullen worden ter aarde besteld,
is echter ook een lid van het „Draka"-
peisoneel. Begrijpt zo'n „voorlichter''
niet, dat hier heel andere overwegingen
gelden als die van enkel maar gevoel
„waar je spoedig overheen bent" zoals
deze heer het voorstelde?
Tenslotte wees spr. nog op de pertinent
onjuiste voorstelling van zaken door de
Regeringsvoorlichtingsdienst, waar 233
meende de land, secr. der E.V.C. Koe-
nen in de schoenen te moeten schuiven,
dat hij het „Draka"-personeel zou heb-
ben aangeraden de verklaring, waar-
mede zij zich zouden binden een uit-
spraak van de minister te aanvaarden,
te ondertekenen. Koenen heeft catago-
risch ontkent in het „Draka"-conflic1
welke raad dan ook te hebben gegeven
en ziet in de onjuiste voorlichting dooi
de regering dan ook een poging At
E.V.C.-leHing te compromiteren.
Nadat spr. een beroep had gedaan oj
alle werkers, de strijd der „Draka"-
werkers zoveel als mogelijk te onder-
steunen, riep de heer Molleman alli
aanwezigen op aan de te volgen demon-
stratie deel te nemen.

DE DEMONSTRATIE

Een lange kleurige stoet stelde zich »,
waarbij allerlei leuzen werden meege
dragen. „Geen N.S.B.'ers in het bedrijf
„N.S.B.'ers in de bedrijven, betekefc
sabotage van de opbouw", „Steunt bc
„Draka"-per soneel".
Dit sijr) eni^c uit de tientallen slagzin
nen, die aan het Amsterdamse publiek
dat langs de weg grote belangstelling om
de dag legde en grote instemming be
tuigde, duidelijk maakte waar het on
ging.
Na een tocht door de stad (om een beel<
van de deelname te kragen, zij hier ver-
meld, dat de kop van de demonstratk
zich reeds op de Ceintuurbaan bevond,
terwijl het einde nog niet van het Am-
stelveld was vertrokken), werd de de-
monstratie door der. heer Molleman op
het Beursplein met een kort woord,
waarbij hij vooral de vrouwen opwekte
steeds hun mannen in de strijd terzjjd*
te staan, ontbonden.
Rest ons nog te vermelden, dat van d«
chef der begeleidende politie een woord
van waardering was binnengekomen vooj
de voorbeeldige en correcte wijze waar-
op meeting en demonstratie waren ver-
lopen. Laat ons hopen dat dit in de
toekomst steeds zo zal gaan.

A. v. R

Nog erger
EEN NIEUW BUITENGEWOON
BESLUIT ARBEIDSVERHOUDINGEN
Volgens een A.N.P. bericht van 13 Oct„
is het destijds in Londen vastgestelde
buitengewoon besluit arbeidsverhoudin-
gen met ingang van 15 October vervan-
gen door het „Buitengewoon beslui*
Arbeidsverhoudingen 1945.
Wij zullen dit nieuwe besluit, dat ze
mogelijk nog minder democratisch f
d;m het oude en dat de autoritaire be-
voegdheden van bepaalde instanties o.a
van het college van Rijksbemiddelaars
nog groter maakt, in ons volgend num-
mer nader bespreken,

RECTIFICATIE
FOKKER
In ons artikeltje „Fokkerpersbneel spreek*
vertrouwen uit in de E.V.C." noemder
we o.a. de naarn Jansen. Dit moet zvjr
H. Janze, die voorzitter is van de fa-
briekskern en lid van de zuiverings-
commissie. Zijn adres is: CMympiakadt
35 III. Amsterdam.

HET WEKELIJKSE ZEGELTJE
In de week van 22 tot en met 27 Octoba
moet hei zegeltje in vakje 43 geplat
worden.



Het internationaal vak-
verenigingscongres

te Parijs
De voornaamste inlei-

dingen en discussie
Het was Dinsdag 25 September, enige
minuten over tienen, toen Leon Jou-
haux, secretaris-generaal van de C.G.T
(Algemeen Frans Vakverbond), in de
voorzitterszetel van deze tweede zitting
van het Wereldcongres van Vakvereni-
gingen plaats nam!
Naast hem waren gezeten Sir Walter
Citrine (Groot-Brittannië), Hillman (Ver
Staten), Lombardo Toledano (Zuid-
Amerika), Kuznetzow (Sowjet Rusland)
en Chu (China;, die geroepen waren
om beurten de debatten te leiden met
nog een zevende strijder: Lindberg (Zwe-
den), die door de Conferentie met 113
tegen 83 stemmen aan het presidium was
toegevoegd in zijn kwaliteit als vertegen,
woordiger van de kleine landen.
Het was Leon Jouhaux, die de ope-
ningsrede uitsprak, waarvan wij hier-
onder enige van de belangrijkste passa-
ges laten volgen:
Kameraden,
Qt ben gelukkig en trots om u allen
uit naam van de Franse Vakbeweging
met meer dan 5 millioen leden, in Parys
te kunnen begroeten.
De werkers van Frankrijk en die van
Parijs in het bijzonder zijn altijd over-
tuigde internationalisten geweest. Zij zijn
altijd van mening geweest, dat de vrij-
heid van hun land en ook van hun
vrijheid nauw verbonden was met de
vrqheid van de rest van de wereld en
dat er geen gelukkige volkeren bestaan
dan slechts ia een bevrijde mensheid.
De idee van de belangengemeenschap
inet alle werkers van alle landen is al-
tijd de onze geweest. En het is deze
idee, die u zal moeten leiden en uw dis-
cussies moet inspireren, om tot een door
allen gewenst resultaat te komen: de
Federatie van Wereldvakverenigingen.

Jouhaiix over oorlog en vrede

Sprekende over oorlog en vrede zeide
Jouhaux:
Het is niet voldoende de oorlog te ver-
doemen. Dat is geen garantie voor de
vrede. De werkers moeten verklaren,
dat een veroordeling van de oorlog al-
leen niet voldoende is om de nog aan-
wezige imperialistische tendenzen, het
economische nationalisme en de dicta-
turen, die de vrede, het leven en de
vrijheid van de volkeren bedreigen, te
bestrijden.
Opdat de vrede kan blijven bestaan,
moet er een einde komen aan de ellende
en .armoede der volkeren.
De oorlog heeft de wereld achtergelaten
in een staat van desorganisatie. Zij heeft
de voorraden van de eerste levensbe-
nodigdheden uitgeput, de transportmid-
delen verwoest, de handel bloedarm ge-
maakt en de productie ingekort.
Er moet een einde komen aan de theo-
rie, die wil dat het economische libera-
lisme de bron is van alle welvaart,
dat de maatschappij zich zou moeten
buigen voor zijn onverbiddelijke wet-

Bouwvak Maastricht voor
Landelijke organisatie

Op 22 September heeft de afdeling Bouw-
Wikken te Maastricht een goed geslaagde
ledenvergadering gehouden, er werd een
definitief bestuur gekozen.
De vergadering betoonde haar instem-
ming met het besluit van Amsterdam
om tot het stichten van een Landelijke
Organisatie van Bouwvakarbeiders te ko-
men, en besloot om dit streven zo veel
mogelijk te steunen en te bespoedigen,
terwijl zij in de te nemen besluiten
steeds rekening hiermede zal houden.
Voor de stakende rietbewerkers te Noord-
Volde werd f 150 uit' de kas getrokken.
Jammer is, dat de geldsanering onze
inzameling heeft verhinderd.
De afdeling is thans 213 leden sterk,

P. H. NARINGS, secr.,
Oude Wolderweg 2, Maastricht.

ten. De steun van de krachten van de
arbeid is nodig zowel voor de opbouw
van de vrede als voor het herstel van
de wereld.
Dat zijn al die vraagstukken, die zich
aan u voordoen, kameraden, op het ogen-
blik dat ge u in discussie begeeft om
definitief en stevig het werktuig van onze
actie te scheppen voor de bevrijding van
de arbeid en voor herstel van de wereld
in een rechtvaardige, zekere en duurzame
vrede.
Zeker, de democratiën hebben hun onwe-
derlegbare meerderheid op de dictaturen
bewezen, in de vrede zowel als in de oor-
log, omdat zij ze overwonnen hebben.
Maar zij hebben ze niet overwonnen dan
door de kracht van hun eenheid en de
vrede, die de wereld verwacht, eist dat
die eenheid van de democratiën blijft
voortbestaan steeds samenhangender en
onverwoestbaarder.
Het nazi-isme, het fascisme is militair
verslagen, maar zedelijk is het nog niet
definitief overwonnen.

Verenigd en waakzaam

dat moet ons wachtwoord zijn.
Wij moeten dus in de opbouw van onze
nieuwe Internationale Vakbeweging be-
wijzen afleggen van onze bewustheid,
van ons begrip van menschelijke pro-
blemen en van onze wil om ze te hel-
pen oplossen.
Als de internationale geest bij ons niet
meer aanwezig zou zijn, als wij neigden
te denken dat de internationale principes
waarop onze Internationale rust, moeten
wijken voor de nationale belangen, dan
zouden we bewijzen ongeschikt te zijn
om onze zending te vervullen.
Ik geloof toch wel dat de ervaring van
twee verschrikkelijke oorlogen en van
politieke en economische crises tussen
de twee oorlogen in, ons de ogen hebben
geopend en dat we niet meer zullen wil-
len, dat de reactie gebruik maakt van
onze verschillen en onenigheden.
De eenheid van onze Internationale is
onze bescherming, daar zij de voorwaar-
de is tot de vrijheid van ons leven,
Laten wg de band steeds nauwer toe-
halen. Patriotten, dat zijn we!
Wij hebben weten te lijden en te ster-
ven voor de onafhankelijkheid van onze
vaderlanden. Internationalisten, laten we
het zijn, omdat in de internationale sa-
menwerking de onafhankelijkheid van
de volkeren huist, de volkeren die in
vrijheid zelf besluiten en omdat de vrij-
heid moet zijn de garantie voor de men-
selijke vrede!

Daarna volgde de bespreking van de
statuten, waarvoor vele afgevaardigden
amendementen
diend hadden.

en toevoegingen tnge-

De tweede zitting, onder leiding van Sir
Walter Citrine, stond in het teken van
de algemene discussie over de gang van
zaken sinds het eerste Congres te Lon-
den.

Rede Kusnetsow (S.U.)

Kusnetsow, voorzitter van de Centrale

Raad van de Sowjet Vakverenigingen,
brak in zijn rede een lans voor de kleine
landen, wat betreft hun vertegenwoor-
diging in de nieuwe Federatie.
Wij laten hier een gedeelte van »"jn
rede volgen:
De oorlog is ten einde! Het fascisme
is verpletterd. Wt) hebben nu aan de
vrede te werken en de werkende klasse
de levensvoorwaarden te verzekeren en
de vrijheid, waarvoor zij gestreden heeft!
De overwinning en de vrede moeten de
toestand van de werkers verbeteren.
Daarvoor is de internationale eenheid
der Vakverenigingen nodig!
Deze eenheid is bezegeld door de over-
winning op de fascistische barbarg.
Spreker verdedigde vervolgens het recht
van de kleine organisaties betreffende
hun vertegenwoordiging (zelfs onder de
125.000 leden) en wat de toetreding be-
treft, zelfs onder de 25.000 leden.
Kusnetsow toonde vervolgens aan, dat
dt Sowjet Russische vakbonden gereed
zijn om de statuten van de Federatie
van Wereldvakverenigingen met disci-
pline toe te passen.

Sir Walter Citrine

aan het woord

Sir Walter Citrine (Groot-Brittannië),
was van mening, dat de Federatie slechts
bona fide vakverenigingen moest omvat-
ten. De Conferentie heeft een zeker aan-
tal tot nu toe onbekende organismen
opgenomen, die de dag na de oorlog,
midden in de desorganisatie, de vernie-
lingen of ruïnes verklaren honderd-
duizenden aanhangers te hebben, terwijl
ze voor de oorlog slechts enige honder-
den leden telden.
„Wij moeten ons doordrenken met hun
voorbeeld, zeide humoristisch de ver-
tegenwoordiger van de Trade Unions
(Engeland), wij die zoveel leden verloren
hebben!"
Citrine adviseerde tenslotte om aan het
Uitvoerend Comité volmachten te ver-
strekken om een nauwkeurig onderzoek
naar al de gedragingen, rapporten, be-
grotingen van deze organisaties in te
stellen. Het Uitvoerend Comité moet in
de gelegenheid gesteld worden om vooral
hun activiteit te bestuderen. Deze orga-
nisaties zullen dus onder voorbehoud
toegelaten kunnen worden.
Kupers sprak namens het N.V.V. en
stelde voor, dat de zetel van de Fede-
ratie in een klein land zou gevestigd
worden. Op die manier zal zijn leiding
aan de altijd mogelijke invloed van een
machtige nationale Vakvereniging ont-
snappen.
Hij noemde als mogelijke zetels Zurich,
Brussel of Kopenhagen.
In de beantwoording van de discussie
door Saillant, secietaris van het admi-
nistratief comité van het Congres, gaat
spreker in op de opmerkingen die vooral
door Citrine gemaakt zijn ten aanzien
van de kleine organisaties.
Spr. verheugt zich dat er zoveel orga-
nisaties met meer of minder leden uit
de kleine landen vertegenwoordigd zijn.
Spr. geeft er zich rekenschap van, dat
de massa-adhaesie van de werkers hl
de vrije vakverenigingen een eerbetoon
is, uitgedrukt door het werkende volk
voor de prestatie van de geallieerde le-
gers, die de dictaturen bestreden heb-
ben, opdat de volkeren zich in vrijheid
konden organiseren.
Groots weerklonk zijn slotwoord bij de
beantwoording van de discussie, waar
hij zeide:

„ALS WIJ DE WERELD WILLEN MEESLEPEN NAAR EEN BESCHAVING,
WAAR MENSELIJKHEID EN RECHTVAARDIGHEID HEERSEN, LATEN WIJ
DAN SMEDEN HET MACHTIGE WAPEN VAN SOCIALE ZEKERHEID EN
VAN VREDE, DAT DE FEDERATIE VAN VAKVERENIGINGEN ZAL ZIJN.
LATEN WE DIT VOLBRENGEN, DAAR IN WERKELIJKHEID, ZIJ DIE ONS
HIER HEEN HEBBEN GESTUURD, NIET ANDERS VAN ONS VERWACHTEN."

Voorgaande besprekingen werden gehouden gedurende de eerste drie dagen van
het Congres. De vierde, vijfde, zesde en zevende dag werden besteed aan de
algemene discussie, waarop wij in een volgende krant nog uitvoerig terug komen.

Op de achtste dag van het Congres, de 3e October, ging men definitief over tot
de stichting van de nieuwe Wereldfederatie van Vakverenigingen.
Op deze dag, onvergetelijk in de historie van de werkers der wereld, werd de
grootste internationale arbeidersinacht geboren!
Hoe groot zal de teleurstelling geweest zjjn van diegenen, die geprofeteerd hadden,
dat deze Conferentie wel zou mislukken.
De afgevaardigden van de 56 organisaties, die op het Congres vertegenwoordigd
waren, hebben elkaar uitstekend begrepen. Zij waren doordrongen van de nood-
zakelijkheid om zonder uitstel de Wereldfederatie van Vakverenigingen te stich-
ten. En zo is het ook gegaan.
Staande in de grote zaal en met een laaiend enthousiasme werd per acclamatie
de Wereldfederatie van Vakverenigingen voor opgericht verklaard.
En toen Saillant, de secretaris van het administratief comité, het woord nam,
om de werkzaamheden van de Wereldfederatie te beginnen, laaide opnieuw het
enthousiasme op.

H. D.

\STSE IN tiE AMSTERDAMSE
HAVEN

Reeds maanden lang komt het voor,
dat er ongeregeldheden plaats vonden
over het ploegenstelsel. Men meende
van werkgeverszijde, dat het nu nog
precies zo ging als vóór de oorlog. Men
zal zich herinneren, dat in 1939, vooral
bij ds K.N.S.M. en A.H.B. toestanden
waren gegroeid, die onhoudbaar waren.
Met 4 man binnen en dikwijls 2 man
buiten boord, werd een prestatie gele-
verd, waarvoor we ons moeten schamen
Dit is bereikt door de crisisjaren, waar-
door vele arbeiders de moed misten om
te protesteren. Want ieder die dat deed.
werd bij het werklozenleger ingedeeld.

Niet meer terug

naar de oude tijd

't Was dus zeer begrijpehjk, dat de
arbeiders na het verjagen van de Nazi-
bende, niet meer naar die tijd terug wil-
den. Men had ons toch ook beloofd, dat
er betere toestanden zouden komen, dus
behoorlijke loon- en arbeidsvoorwaarden
en ploegstelsels, waardoor 't werk tot het
menselijke zou worden teruggebracht. De
werkgevers deden het voorkomen, als-
of nu de arbeiders wilden dicteren hoe
groot de ploegen zouden zijn. Neen,
mijne heren, de arbeiders willen niet
dicteren, maar ze wensen ook niet ge-
dicteerd te worden. We kunnen, aan de
hand van de practijk aantonen, dat
ploegen als b.g. normale ploegen zijn.
In bijzondere gevallen ia het mogelijk,
dat met minder mensen kan worden vol-
staan, doch het is ook mogeh'jk, dat
hier meerdere arbeiders voor nodig zijn.
Wij willen dit gaarne oplossen, maar
dan moeten ook de arbeiders zelf hierin
iets te zeggen hebben. Vooral is dit no-
dig, wanneer blijkt, dat de leiding be-
staat uit personen, die geen kijk hebben
op de werkzaamheden.
Zoals ik reeds zeide, was vooral bij de
K.N.S.M. het gewoonte met kleinere
ploegen te lossen. Dinsdag 9 October
weigerden de vasten van deze maat-
schappij het werk met 4 man per ploeg
uit te voeren. Dus was de, staking een
feit. Alle pogingen tot overeenstemming
te komen mislukten. Het grootste aan-
tal dezer arbeiders is ee"~^antseerrt ir>
de E.V.C., maar toch verlieten ook de
sndere kameraden, waaronder modern-,
christelijk- en katholiek georganiseerden
het werk. Hier was dus zeker sprake
van een eenheid van optreden tegen-
over den werkgever.

Een volledige overwinning

Het resultaat was dan ook, dat Woens-
dagavond de werkzaamheden werden
hervat met een volledige overwinning.
Een regeling, zoals wij die hadden voor-
gesteld. Voor baalwerk en stukgoed 6
man binnen en 4 man buitenboord. In
bijzondere gevallen meer of minder
Willen we ons nu op de borst slaan,
omdat we dit met staken hebben be-
reikt ? Neen vrienden, we betreuren
het ten zeerste, dat dit resultaat niet
bereikt is door overleg. Het moet den
werkgevers, welke nog vast willen hou-
den aan oude tradities, een les zijn, dat
de arbeiders voor behoorlijke ploegen-
stelsels en ook zo nodig voor loon- en
arbeidsvoorwaarden, de koppen bij elkaar
weten te steken. Dus kameraden, gaat
hier mee door. Blijft by en naast elkan-
der de strijd voeren voor een mens-
waardig bestaan. Versterkt de E.V.C,
welks doel het is alle arbeiders van
hoofd en hand bijeen te brengen hl één
«rote Vakcentrale. Dan zal het moge-
lijk zijn van deze wereld een bewoon-
baar oord te maken.

D. K.
Afd. Transport, A*darn.

E.V.C. VROOMSHOOP,

Propaganda- en
ontspanningsavond
op

Donderdag 25 October 1945
in de zaal KOEKKOEK
te Vroomshoop.

Medewerkenden o.a.:
THE STR1NG BETERS rrft Ommen

(muziek en zang).
Spreker: A. C. KOEWEN,
secretaris LandeHjk* Leiling.

Entree 75 cent p. persoon. Aanvat« T w»
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Kerk en Eenheidsvakbeweging
In het tweede nximtner van „De Her-
vormde Kerk" komt deze mededeling
voor:
„Er zal wel niet dikwijls in de verga-
deringen van de Kerkeraad gestemd moe-
ten worden over de vraag of de gemeen-
teleden een kerkeraadsadvies moeten ont-
vangen, in welke vakvereniging zij zich,
naar de mening des kerkeraads, het
best kunnen organiseren. D.W.Z. princi-
pieel het best. Toch is er ergens zulk
een stemming geweest. Met 7 tegen l
werd besloten te kiezen voor het N.W.,
omdat voor het N.V.V. pleit ,,dat de
christen geroepen is in de wereld te
ftaan en juist temidden van andersden-
kenden de christelijke overtuiging uit te
dragen". Toch gaf de kerkeraad dit met
grote meerderheid genomen besluit niet
als een advies door. Dat zou hij gedaan
hebben als er volstrekte eenstemmig-
heid ware geweest".

Wij mogen ons afvragen of het argument,
dat voor het N.V.V. zou pleiten: „dat
de christen geroepen is in de wereld te
staan en juist te midden van anders-
denkenden de christelijke overtuiging
uit te dragen" niet evenzo pleit voor de
Eenheidsvakcentrale, want deze staat
voor den christen evenzeer open.
Belangrijker dan het feit, dat het N.V.V.
7 stemmen kreeg, (de veronderstelling
is, dat er in genoemde kerkeraad een
aantal van ouds N.V.V.-ers zitten) is
toch, dat hier de kerkeraad van een
Nederd. Herv. Gem. niet adviseert om
zich te verenigen in een Chr. vakorga-
nisatie.
Dit, wat door velen altijd is beweerd,
dat de christen niet in zijn isolement
moet blijven, maar zijn overtuiging ook
onder andersdenkenden moet uitdragen,
ook als lid van niet speciaal als christe-
lijk geëtiketteerde verenigingen, wordt
door de mening van de kerkeraad wel
zeer sterk onderstreept.

Angst i?oor de eenheid
Het vermoeden is toch wel gewettigd.
dat in sommige christelijke kringen,
voornamelijk die, welke zich om „Trouw"
scharen het afwijzen van de E.V.C, niet
voortspruit in de eerste plaats uit chris-
telijke motieven, maar uit angst voor de
eenheid der werkers, d.w.z., dat de wind
waait uit de zeer reactionaire hoek.
Ds. Voorsteegh heeft een open brief aan
de Kerkeraad der Nederd. Herv. Gem. te
's Gravenhage gezonden, waarin hij zijn
bezwaren kenbaar maakt. Voorzover die
bezwaren liggen op zuiver theologisch en
kerkelijk gebied, behoeven ze hier niet
ter sprake te worden gebracht, indien hij
echter schrijft -"«r de afwijzende hou-
ding indien de strijd wordt aangebonden
tegen allerlei christelijke acties en or-
ganisaties op staatkundig en sociaal ter-
rein en als hij schrijft over de weg der
kleurloze neutraliteit, dan mogen wij toch
opmerken dat juist in de christelijke or-
ganisaties op sociaal terrein er een kleur-
loze neutraliteit is in de vragen van
arbeid en kapitaal en dat het deze neu-

Oprichting Landelijke
Bedrijfsorganisatie voor

de Agrarische Bedrijven
Op 29 September j.l. vond er te Gro-
ningen een conferentie van landarbeiders
uit de provincie plaats.
Op deze bijeenkomst werd besloten over
te gaan tot stichting van een landelijke
bedrijfsorganisatie. Daartoe werd een
voorlopig bestuur gevormd, teneinde de
werkzaamheden om tot dit doel te ge-
raken te leiden.
Wij verzoeken de plaatselijke bedrijfs-
groepen van de agrarische bedreven zich
per omgaande met ons ha verbinding te
steHIen, opdat er spoedig een eerste Na-
tionale Conferentie gehouden kan wor-
den. Dit is mede noodzakelijk om -over
het gehele land voor het nieuwe seizoen
tot eensluidende voorstellen voor lonen
en arbeidsvoorwaarden te komen.
In verband daarmede gelieven de plaat-
selijke bedrijfsgroepen op te geven:
1. Welke tak van landbouw of veeteelt

wordt in Uw streek beoefend? B.v.
tuinbouw, akkerbouw, enz.

2. Uit hoeveel leden bestaat Uw be-
drijfsgroep?

3. Welke zijn de namen van de leden
van het dagelijkse bestuur Uwer be-
drnfsgroep ?

Helpt allen mede het landelijk contact tot
stand te brengen. Zendt derhalve Uw
omgaand antwoord aan:
J. Koopman, Heereweg 246 ta Meeden.
provincie Groningen

traliteit is, die de kapitalistische produc-
tiewijze niet veroordeelt en door haar
slapte elke actie van de arbeiders breekt
en onmogelijk maakt.
Is het dan niet begrijpelijk, dat reactio-
naire kringen steeds de christelijke vak-
beweging aangrijpen en propageren om
de arbeiders op deze wijze onder con-
trole te houden en klein te houden
Is het dan ook niet begrijpelijk, dat vele
christelijke arbeiders dat alles doorzien
en zich niet laten brengen tot het dilem-
ma: de macht van de kerk of de kleur-
loze neutraliteit, maar vol enthousiasme
zich aansluiten bij de E.V.C., die met
en voor hen strijdt hun strijd voor sociale
rechtvaardigheid.
Dan wordt het ook begrijpelijk, dat vele,
goedwillende, kerkelijke ambtsdragers
de arbeiders de vrijheid laten zich te
organiseren in de vakvereniging van hun
keuze overtuigd als zij zijn, dat de chris-
tenen daarin de ruimte vragen voor hun
getuigenis en dat vinden zullen.

H. W. BRINKMAN,
Hulpprediker N.-Herv. Gem.,
Drachten.

OMS RECHT IS ERKENNING
In Hengelo is een vrij sterke metaal-
industrie. De directies vun de daar aan-
wezige fabrieken behoren tot de Metaal-
bond. Dit is één van Jie instituten, die
van democratisch recht van de arbei-
ders niets willen weton. In verband
daarmee wordt alleen onderhandeld met
die organisaties, die daarvoor door de
directies worden uitverkoren, maar niet
die door de arbeiders worden gesteld.
De Metaalgroep van de E.V.C, telde eind
September 1480 leden. De andere drie
organisaties met elkaar pijn. 750, dus
ongeveer de helft. Toch blijven de direc-
ties de Metaalgroep van de E.V.C, nege-
ren.
Met behulp van de drie andere organi-
saties is er een nieuwe Toonregeling door
de directies ingevoerd, die geen bevredi-
ging kan vinden bij hè' personeel, van-
daar dat onze Hengelose metaalgroep
het volgende schrijven aan de directies
zond:

• Aan de Directies de* Metaalindustrie
te Hengelo (O.).

Mijne heren,
Naar aanleiding van de loonsherziening
in de plaatselijke metaalindustrie, van
welke wij middels de pers, radio en
fabrieksaankondigingen kennis namen,
verzoeken wij U van het volgende wel
nota te willen nemen.
:Bij het tot stand komen dezer herzie-
ning is tot onze bevreemding de E.V.C.
niet geraadpleegd, terwijl deze organisa-
tie hier ter plaatse beduidend meer le-
den telt dan de drie samenwerkende
organisaties samen.
Het is o.i. noodzakelijk, dat bij iedere
bespreking, de belangen der werknemers
rakende, deze groep op zo breed mogelij-
ke basis vertegenwoordigd is.
Het erkennen van dit democratisch recht
zal zeer zeker de vrede en rust ook in
Uw bedrijf bevorderen, temeer waar onze
min.-pres., zijne exc. prof. Schermerhorn
onderhandelen met onze organisatie
aanbeveelt en dit nogmaals door zijne
exc. hier ter plaatse is geadviseerd.
Begrijpelijkerwijze nemen wij dan ook
geen enkele verantwoordelijkheid voor de
gevolgen dezer loonsherziening.
Wij willen nog toelichten dat ons doel
is, het organiseren Man alle werknemers
in één organisatie, hetwelk behalve de
sociale positie der werknemers, tevens
een spoediger herstel van ons geteisterd
Nederland zal bevorderen,

Hoogachtend,
namens het E.V.C.-bestuur
metaalgroep Hengelo,
volgt handtekening secr.

Het komt ons voor, dat deze directies
conflicten provoceren. Er is vijf jaar lang
over de gehele wereld gestreden voor
democratie, welnu als voornoemde di-
recties hi het spoor willen treden van
den verslagen vijand, dan moeten zij het
weten, maar kunnen er dan op rekenen,
alle werkers in Nederland tegenover
zich te vinden.
Onze strijd voor recht en erkenning
gaat door. H.J.B.

BEDRIJFSGROEP
HANDEL EN GELDWEZEN
Iedere Dinsdagavond vanaf 8 uur ia er
gelegenheid met het bestuur van boven-
genoemde bedrijfsgroep te spreken.
Klachten worden ia behandeling geno-
men en inlichtingen verstrekt: Hemony-
laan 27.

HET BESTUUR

W E R K E R S IN DE METAALINDUSTRIE

Massale bijeenkomsten
in hei CONCERTGEBOUW op 30 OCTOBER a,s.

te 7 uur en 9 uur

Onderwerp: HET PROGRAM VAN ACTIE
voor werkers in de Metaalindustrie
Sprekers: B. v. d. HEUL, voort voorz. Land. Leid. Metaal '

H. J. BARTELS, „ secr.
Tevens: B. BLOKZIJL, voorz. Land. Leiding E.V.C., over:

DE W E R E L D C O N F E R E N T I E TE PARIJS
Iedere werker uit de Metaalindustrie wordt verwacht

Kaarten k. f 0.35 verkrijgbaar op ons kantoor, Nieuwe Keizersgracht BI
en voor Oost: de Wilde, Balistraat 130;
West: Hoopman, v. Hallstraat 13 ;
Zuid: Puls, Saffierstraat 31;
Noord: de Roo, Orionstraat 55;

Busing, Hazelaarstraat 63.
VOORZIET U TIJDIG VAN PLAATSBEWIJZEN t

Eensgezinde actie van
textielarbeiders

Het uit 150 man bestaande personeel van
de N.V. L. van Heek & Zn. te Losser,
heeft Dinsdag 9 October j J. eensgezind
het werk neergelegd voor de tijd van
24 uur. Deze proteststaking was uitge-
roepen door de bedrij f scommissie die uit
leden van ,43e Eendracht", „St. Lamber-
tus", Unitas en de E.V.C, is samenge-
steld.
Reeds geruime tijd geleden hebben de
arbeiders hun eisen aan de directie ken-
baar gemaakt. Zij verlangen een loon
gelijk aan dat te Enschede (totnogtoe
verdienen ze gemiddeld 15% minder),
verder wensen zij een einde gemaakt te
zien aan de chaotische loonsverhoudingen
binnen het bedrijf en wel op basis „ge-
lijk werk, gelijk loon"; tenslotte zijn zij
van mening, dat een Duitsgezinde be-
drijfsleider behoort te worden verwij-
derd.
Het merkwaardige is nu, dat de directie
deze eisen niet afgewezen heeft, maar
besprekingen over deze kwestie steeds
uitstelt. Dit is de arbeiders eindelijk te
machtig geworden.
Dinsdagochtend hielden de stakers een
vergadering, waarvoor vertegenwoordi-
gers van alle organisaties waren uitge-
nodigd. Alleen een bestuurslid van de
E.V.C, was verschenen. Deze gaf te ken-
nen, geen propaganda voor zijn organi-
satie te willen maken, maar riep de ar-
beiders op, hun prachtige eenheid te
bewaren en sprak de hoop uit, dat de
bestuurders van de „oude" organisaties
zich niet — zoals in Rotterdam en
Deventer — tegen de arbeiders zou ke-
ren.

Het bestuur der
E.V.C. afd. Enschede.

Weer is bij de Twentse textielindustrie
een staking uitgebroken. Ditmaal bij de
N.V. I. I. Rozendaal's Import- en Ex-
portcomp. Het hele personeel, bestaande
uit pijn. 75 man, heeft heden het werk
neergelegd. Hiermede is een conflict, dat
reeds 5 weken loopt, tot uitbarsting ge-
komen.
De arbeiders verdienen daar slechts 60
cent per uur en eisen thans een ver-
hoging tot 68 cent per uur. Zelfs de
Ryksbemiddelaar werd erin gemoeid en
deze bleek thans plotseling bereid om
te onderhandelen, zonder dat de arbei-
ders van tevoren moesten verklaren zich
bij zijn uitspraak te zullen neerleggen.
Op zichzelf een hoopvol precedent! Hij
wilde echter niet verder gaan dan 62
cent. Hiermee konden de arbeiders geen
genoegen nemen.

De bokken van de geiten
gescheiden—

Donderdag 11 Oct. jJ. hield de nieuw-
benoemde Militaire Commissaris van de
4e Militaire afdeling (Gelderland en
Overijssel) zitting te Enschede, om klach-
ten en grieven van de verschillende vak-
organisaites aan te horen. Ook de E.V.C.
was hiertoe uitgenodigd, maar.... op
een ander uur dan de „drie samenwer-
kende organisaties". Naar de militaire
commissaris ons mededeelde, was di1
gebeurd op verzoek van de genoemde
„Kleine Drie".

VERANTWOORDING STEUNLIJSTEN
VOOR STAKERS IN NEDERLAND
VAN DE BEDRIJFSGROEP BOUW-
VAKKEN AMSTERDAM

Lijst No.
120
154
160
162
164
167
169
171
173
175
178
180
182
184
186
190
192
194
197
200
205

ƒ 1150
- 59.15

26.40
8.25

10.75
31.75
16.50
18.—
11.—
28.50
16.—

- 34.50
- 83.25
- 29.50
- 24.—
- 25.—
- 16.25
~ 24.50
- 6.50
- 22.50
- 14.35

Lijst No
127
155
161
163
165
168
170
172
174
177
179
181
183
185
189
191
193
195
198
202 **••
206 •*••
H.V. ...

f 54.-
- 24.75
- 3.50
- 30.25
- 6.—
- 20.50
- 56.—
- 11.38
.. 20.85
- 42.—
- 12.—
- 6.90
- 23.30
- 21.—
- 10.25
_ 750
- 19.25
- 20.50
- 4.—
» 19.20

Collecte ledenvergadering
Neuchatel & Kondor .. - 25.95

Totaal f 97053
Vorige opgave - 4505.29

Totaal / 5475.82

J. SPAAKWATER,
Secr.-Penningm.

WIJZIGING REGELING ARBEIDS-
VOORWAARDEN VOOR WERKNEMER
BUITEN DE WOONPLAATS

Naar aanleiding van het overleg tussen
de bedrijfsraad voor het bouwbedrijf
enerzijds en het College voor Rijksbe-
middelaars anderzijds over de regeling
van arbeidsvoorwaarden voor werkne-
mers, die buiten hun woonplaats arbeid
verrichten en gehuisvest worden, — van
welk overleg reeds melding werd ge-
maakt — zijn in de desbetreffende re-
geling de volgende wijzigingen aange-
bracht
1. Voor alle arbeiders geldt het loon,
dat voor de plaats, waar men werkt, is
vastgesteld.
2. Gehuwden zowel als ongehuwden
ontvangen een woonplaatstoeslag gelijk
aan het verschil tussen het loon, dat
geldt voor de woonplaats van den ar-
beider en de gemeente, waar hij is te-
werkgesteld.
3. Gehuwden en kostwinners behoeven
geen vergoeding voor voeding te beta-
len. Daartegenover vervalt de aanvaii-
kehjk voor hen vastgestelde vergoeding
van ƒ 3.- per week. Voor ongehuwden —
niet kostwinners blijft de verplichte ver-
goeding voor voeding ad ƒ 1.- per oag
gehandhaafd.
4. Alle noodzakelijke reisuren worden
als werkuren vergoed.
5. De reiskosten zijn voor rekening van
den werkgever.
De woonplaatstoeslag, bedoeld onder :
zal voorlopig worden uitbetaald door het
Gewestelijk Arbeidsbureau van de woon-
plaats van den arbeider. Omtrent dit
punt zal nog verder overleg worden ge-
pl«egd.



Stakingsgolf over de wereld
nog niet ten einde

HONGERSTAKING
TE BERGEN-BELSEN
Het meest treffende deze week is wel
de staking te Bergen-Belsen.
In dit onder Britse leiding staande kamp,
waar „verplaatste personen" wachten op
het zo lang uitblijvende transport naar
hun vaderland, zijn 17.000 bewoners één
dag in hongerstaking gegaan tegen de
slechte voedselvoorziening en de be-
perkte bewegingsvrijheid.

ENGELAND
ïn Huil, Glasgow en Liverpool zijn grote
stakingen. In Londen demonstreerden
40.000 stakende arbeiders tegen werktijd,
verkorting en loonsverlaging.
Ook het kantoorpersoneel der scheep-
vaartkantoren te Londen staakt.
Tevens legde de fabrieksarbeiders der
Aus+in- en Vauxchall-Motors eensgezind
de arbeid neer.

AMERIKA
Ju New York staken nog steeds 50.000
havenarbeiders. Sedert 21 Sept. 175.000
Mijnwerkers. In Hollywood wordt reeds
7 maanden gestaakt.

W NEDERLAND
Ook in Nederland zijn de botsingen tus-
sen kapitaal en arbeid nog niet ten einde.
In IJmuiden gingen de vissers in sta-

king tegen de slechte voedselvoorziening
gedurende de zeereis. E.V.C. onderhan-
delt, raadde de vissers aan, het werk
te hervatten in het belang der voedsel-
voorziening.

In Sliedrecht en op Walcheren dreigen
stakingen in het baggerbedrijf, omdat
de beslissing van de Rijksbemiddelaar
inzake gestelde loonnormen, onvoldoende
worden geacht

De proteststaking tegen NSB.'ers in
het Draka-bedrijf te Amsterdam duurt
voort. Een grote protestdemonstratie uit
vele bedrijven ondersteunde de staking
op Zaterdagmiddag jJ.

Al dit verzet is wel een bewijs, dat
de werkers overal loon naar werk eisen.
De arbeiders der kapitalistische wereld
verheffen zich en presenteren de groot-
kapitalisten de rekening voor gedane
arbeid. Zij doen dit, ongeacht hun poli-
tieke of geloofsovertuiging. Eensgezind!
Dt handen der werkers, die de machi-
nes bedienen, zonder welke handen
niets bruikbaars op aarde is, deze han-
den leggen de arbeid steeds weer op-
nieuw neer, om hun rechtvaardige eis
voor een beter loon en betere arbeids-
voorwaarden duidelijk te maken.

A, v. T.-J.

Landarbeiders er dreigt gevaar
Vgf jaar Nazi-terreur en vernietiging
der democratische rechten brachten ons
in een poel van rechteloosheid. Nu, na
de bevrijding, is voor ons de mogelijk-
heid weer aanwezig onze democratische
rechten op de ons eigen ,-ijze te her-
stellen.
Hoe men hs landbouwkringen over dit
herstellen der democratie denkt, moge
blijken uit een artikel, waarvan wij uit
ie pers kennis namen.

Volgens deze berichtgeving heeft de
beer H. D. Louwes in een persconferentie
een uiteenzetting get ,eu over de plan-
nen betreffende de „Stichting van de
Nederlandse Landbouw 1945"
Hierbij memoreerde spr. de toestand van
het organisatie-leven in de landbouw
voor de oorlog en de maatregelen van
den bezetter gedurende de oorlog en hoe
alles werd gelijkgeschakeld in de „Land-
stand".
Als gevolg van een in de illegaliteit ge-
voerde actie om tot één lichaam te ge-
raken werden de besprekingen direct na
de bevrijding voortgezet. Hierby werd
de wenselijkheid geuit om de vroegere
organisatie te doen herleven.
Het gevolg van een geconsolideerde sa-
menwerking der drie Werkgevers-organi-
saties had tot resultaat, dat de „Stich-
ting Ned. Landbouw 1945" tot stand
kwam.

Landarbeiders

verplicht georganiseerd

Deze streeft er naar een lichaam in het
leven te roepen, waarbij niet alleen de
hoeren, maar ook de landarbeiders ver-
plicht zijn aangesloten. Deze, in voorbe-
reiding zijnde organisatie fi^pft. naast
vele andere, óók tot taak ---- regeling
V u i t . de lonen en &r

Makkers, een moment nuchterheid ! Toen
de Hotterdamse havenarbeiders verlang-
den dat alle havenarbeiders zicb moesten
organiseren, in .-elke organisatie dan
ook, en dit om de goede ?ang van za-
ken in de haven te bevorderen, waarbij
de voedselvoorziening zou zijn gebaat.
•was het onze minister-president Ir.
Schermerhorn, die op de befa?rnde brus'
sprong en betoogde, dat de democratie
behouden moest blijven en de arbeiders
sielf moesten uitmaken of ze al dan niet
•-n hóe georganiseerd wilden zijn.
Nu echter in zekere landbouwkr' :<if:r
stappen worden ondernomen om een
organisatie te stichten met ver-olichte
aansluiting, óók voor de landarbeiders
wat wii als een bewuste poging zien otr
de landarbeiders een eigen organipf>ti</
welke voor hun belangen knn ootreder
ie ontfutselen, nu ---- kan de minister -
nresjd^nt blijkbaar ('m '«"k v- >^or ^e
mist ? de bny niet vinden en zwijgt hu
in aP.e talen over de democratische vrïi-
heden.
Wij echter zullen n i e t :j«on. Wij

verklaren kort en krachtig: Nooit zullen
we rnze democratische rechten afstaan•

Ook kleine boeren opgepast l

Met elke vezel van ons lichaam zullen
we ons daartegen verzetten! En samen-
gaan van grote boeren en landarbeiders
in één organisatie is alleen al op grond
van belangentegenstellingen onmogelijk.
In een van boven gedicteerde crganisaüe
zijn we gebonden aan regelingen 3ie
niet van ons uitgaan. Dit geldt eveneens
voor de kleine boeren wiens belangen
evenmin met die der groten kunnen sa-
mengaan en die zich in hun eigen be-
langenorganisaties moeten kunnen ver-
enigen en tesamen met de landarbeiders
voor een beter leven moeten strijden.
Wij verlangen die democratie, waarvoor
we geleden, gestreden en geofferd heb-
ben. Willen wij het product „Stichting
Nedderlandse Landbouw" op de juiste
waarde schatten, dan dienen we het te
zien als een uiting van de corporatieve
staatsgedachte, die een schijnsamenwer-
king beoogt, waarbij de democratische
rechten van de arbeiders en de kleine
boeren terzijde worden gesteld.
Makkers, we dienen ons tegen deze plan-
nen schouder aan schouder te verzetten
En evenals gedurende de bezetting, mag
geen religieuse of politieke overtuiging
a-in dit gezamenlijk optreden in de weg
s!.aan.
T>e mogelijkheid voor dit. 7.0 nodige «ss>-
mensaan is ons geboden in de Eenheids-
Vak-Centrale, welke in haar devies <?«>
•woorden democratie, naastenliefde, ge-
voebtigheid en solid'H'eit. niet als holle
?';isen heeft geschreven.
Wij 7rjn in Nederland met enise honderd-
^•liwnden landarbeiders. Vele duizen-
den hiervan hebben reeds de weg naar
'Ï-- oenheid gevonden. Wii roepen de
overigen toe: DrsRli niet langer. Sluit
U bij onze E.V.C, aan Aan ons de

• ••ratie ! Weg met hef tweede N.A.F
Vipuwe Pekela Mar KLOK

Op 13 October was het 40 jaar geleden
dat

S. A. DE BOER
2e Kostverlorenkade 117. Amsterdam, in

trad bij de P.T.Ï.
Onze gelukwensen.

E E N H E l D S V A K C E N T R A L E,
Afdeling Utrecht
GROTE OPENBARE VERGADERING

in de grote zaal van TIVOLI, op MAANDAG, 29 OCTOBER
1945, des avonds om half acht uur.

Sprekers: B. BLOKZIJL, Amsterdam.
H. BOETSKENS, Maastricht

TOEGANG VRIJ TOEGANG VRIJ

Openbare vergadering te
Harlingen

De Eenheids Vakcentrale Friesland
hield 4 October j.l. een openbare verga-
dering in de Schouwburg te Harlingen.
Na de opening door den voorzitter, werd
het woord gevoerd door den heer J. H.
L. Renssen uit Heerenveen en Ko Reyin-
ga uit Amsterdam. In een duidelijke uit-
eenzetting zette de heer van Renssen de
taak der E.V.C. en Ko Reyinga de
kwestie Rotterdam uiteen, een zaak die
door pers en radio aan de bevolking
van Nederland verkeerd werd voorge-
steld.
De Harlingers zullen nu wel gaan begrij-
pen, dat hun plaats in de rqen der
Eenheidsvakcentrale is.
Ongetwijfeld zal deze grote vergadering
zijn nut in Friesland afwerpen.
Werkers van hoofd en hand treedt toe.
En maakt Friesland tot het grootste
district van Nederland.
Het voorlopige bestuur schrijft TJ gaarne
in: L. Hurk, Visserstraat 3, voorzitter: C.
Heesen, Droogstraat 6, secretaris; H.
Driesten, Westerstraat, 37, penningmeester.

R.

E.V.C. BEDRIJFSGROEP METAAL-
INDUSTRIE
AAN AILE AFDELINGEN
In aansluiting op de reeds verzonden
mededeling aan de besturen willen wij
met klem. aandringen op het insturen
van de lijst der gedelegeerden voor de
Landelijke Conferentie vóór 26 Oct. a.s.
Ook die plaatsen waar nog geen afdeling
van de metaalindustrie is gevormd, kun-
nen gedelegeerden sturen. ledere afge-
vaardige dient in bezit te zijn van een
legitimatie, waaruit recht op deelname
aan de conferentie blijkt.
De conferentie zal worden gehouden op
Maandag 29 Oct., 20 uur, Dinsdag 30
Oct. 9—17 uur en eventueel Woensdag
9—11 uur in gebouw Kerkstraat 248 te
Amsterdam-C.

Het secr. voorl. Land. Leiding
N. Keizersgracht 61, A'dam C.

CORRESPONDENTIE
K. A. de KI. te Amsterdam. — Plaats-
ruimte en voorrang voor meer actuele
zaken dwongen ons uw bijdrage „Voor-
heen en Thans" tijdelijk op te schorten.
Wy hebben de rest van uw copy in een
tweetal artikelen samengevat en zullen
dezen, zodra de ruimte het toelaat,
plaatsen.

E.V.C, ARBEIDSRESERVE
BEDRIJFSGROEP BOUWVAK

OPENBARE VERCADEHIMG
Op Vrijdag 26 October

CONCERTGEBOUW. GROTE ZAAI,
Terug naar de

werkverschaffing ?
Sprekers:

P. W. RAAMSDONK. M. BOELLAARD
Zang:

BERCERETTE, Coloratuur-zangeres
Entree 40 cent — Aanvang 7.30 uur
Kaarten verkrijgbaar: HEMONYLAAN 27
en bij de vertrouwensmannen Arbeidsres.

ENSEMBLE LOTTE EN ALEX WINS
IN STUDIE DE E.V.C.-REWE:

„ W E R K E N D N E D E R L A N D TREEDT A A N !"

door ALEX WINS
met medewerking van een Iste klas -gezelschap van bij de
E.V.C, aangesloten beroeps-artisten.
Van 10 Januari tot 15 April nog vrije data.

VRAAGT S P O E D I G INLICHTINGEN.
ENSEMBLE LOTTE EN ALEX WINS. TOPAASSTRAAT 21. Amsterdam-Z

21 * 9«

Personeel Overdekte
Zwembaden

Zoals de lezers van „Werkend Neder-
land" reeds bekend is, is op 21 Juni 1945
in Amsterdam een bond opgericht voor
personeel in dienst van Overdekte Zwem-
baden genaamd: „Personeel Bond Over-
dekte Zwembaden" (P.B.O.Z.) welke II
aangesloten bij de Eenheidsvakcentrale
(E.V.C.).
De band stelt zich ten doel de belangen
van hei personeel zowel op sociaal als
op economisch gebied te behartigen ia
de meest uitgebreide zin des woords.
Onze organisatie staat open voor all»
leden van het personeel. Chef-Instruc-
teur(trice), Badjongen, Chef-machinist,
Stoker, Portier, Cassière, kortom, allen,
die in hei bedrijf werkzaam zijn, onge-
acht hun funcue en godsdienstige of po-
Uüeke overtuiging.
Op de noodzaak om u te organiseren be-
hoeven wij, gezien de vroegere toestan-
den op gebied van lonen, werktijden, va-
cantie, enz. u niet te wijzen.
U allen weet het en hebt wel eens on-
dervonden wat het betekent, alleen te
staan tegenover een werkgever, zonder
de steun van een organisatie, die uw be-
langen behartigt.
Redenen dat wij eerst nu dit schrijven
tot u richten, is gelegen in het feit, dat
wij eerst de Amsterdamse afdeling inner-
lijk zelfstandig en he<-ht wilde maken,
alvorens tot een landelijke organisatie te
komen.
Dit is voor het eerst in de geschiedenis
van de vakbeweging, dat het. bsfïpersonool
zich kan organiseren in hun eigen bond.
De kern is er. Wij kunnen nu naar bui-
ten werken.
Het voorlopig bestuur is als volgt:
H. Theuns, Chef-Instr., Spfb. Oost, voorz.
Mej. W. Rietdijk, Chef-Instr Zuiderb.,
2e voorz.
R. Sent, Instr. Spfb. West, Ie secretaris.
Mej. W. Dijkstra, Instr Splb West,' 2e sec.
J. F. Kram, Techn. arb., Zuiderb. Ie penn,
F. W. Appel, Ie Instr. Heil.wegb. 2e penn.
J. Peiiet, Ie Instr. AJVt.VJ.b. alg. comm.
F. B. Meijer, Chef-Mach. Spfb Oost,
adm. adviseur.
F. Servaas, Chef-Instr. A.M.V.J.b. alg.
raadgever.
In Amsterdam zijn alle overdekte zwem-
baden met 90% van het personeel ge-
organiseerd in onze bond.
Nu is aan u het woord en de daad.
Organiseert u allen bjj de P.B.O.Z., aan-
gesloten bij de E.V.C.
Voert propaganda bij het personeel.
Overtuigt hen van de noodzaak van een
eig^-> organisatie. Maakt onze bond sterk,
opdat wij des te beter uw belangen kun-
nen behartigen.
Alle inlichtingen omtrent onze bond. dus
ook uw bond, kunt u krijgen bjj het
secretariaat: R. Sent, Blaïius'rtraat 53 IL
Amsterdam Oost.
De eerste steen is gelegd!
Helpt allen mede bouwen aan een hechte
organisatie!
Collega's toont de daad! Meldt » als lid!

Namens het bestuur der PE.O.,71,
R. Sent, secretaris

J. R, te Airsterdam. — TJv opmerkingen
over de „Draka" directie sullen door
ons te zijner tijd worden «ebruikt. Er
is reeds zoveel over deze kwestie door
ons gebracht.

C WEELING OVERLEDEN
Vrijdag 19 October j J. werd op de be-
graafplaats ,,Vredenhof" ter aarde be-
steld ons lid C. Woeling, v. Boetselaar-
straat 69 hs, A'dam (West), die ten ge-
volge van een noodlottig ongeval is
overleden.
Hij was een goed kameraad.
Dat hij ruste in vrede.

Namens het Bestuur van de E.V.C.
afd. Gemeentelijk Vervoerbedrijf:

ü. LUKSEMBURG



BEDRIJFSORGANISATIE VAN NSD. P.T.T. PERSONEEL, AFDEEUNG AMST3RDA1.I.
(B,N.P.T.T.)

Prinsengracht 770 - 772 .Telefooni 31890,

23 October 1945.

Geachte Collega's, ,

In November a, s. zal in /imsterdam een v/erkersverga-
dering plaats vinden met gedelegeerden van alle bij de B.N.P.T.T. aan-
gesloten afdeelingen. Dezo werkersvergadering zal een mijlpaal zijn in
de geschiedenis van ons postaal vakvereeiiigiïfgsleven. Zij zal tevens een
lichtbaken zijn in de sociaal-econor.ri.sche strijd va» liet P,T,T. perso-
neel inliet algemeen; Op deze vergadering zullen vele belangrijke pun-
teh aan de orde komen. Diepgaande discussies zullen er omtrent belang-

Arijke punten ontstaan, Kortom op deze werkersvergadering zullen de lij-
nen uitgestippeld worden waarlangs wij in de toekomst hebben te marchee-
ren.

Aan de afdeeling Amsterdam valt de eer te beurt oras
als eerste afdeeling, als -gastheer op te treden voor al deze g3döleöeer-
den van onze Bedrijf s organisatie. Dit brengt echter ook verplichtingen
niet zich meao, Jen van deze verplich/fcihgen is om onze gasten onderdak te
verleenen. Wij hebban dus tot taak oui voor logies te zorgen, U moet ons
daarrbij behulpzaam zi jn . Hotelruimte is er absoluut niet_ beschikbaar.
De gedelegeerden zullen dus bij onze leden ondergebracht moeten worden.
Onze afdeeling die 1900 leden telt kan dus gemakkelijk 'aan ongeveer 100
gedelegeerden onderdak verleenen.

Vrienden9 bespreek deze kwestie me.t Uw vrouw, houd een
hartstochtelijk pleidooi voor ons, vul per omgaande onderstaand formulier
in en zend dit djLrjsurt op aan onzen administrateur. Prinsengracht 770 of
lever het in bij een der leden van de werkcommissie op Uw bureel. Wacht
in elk geval niet tot het laatste oogenblik. V/ij moeten alles nog rege-
len, Doet Uv; best,

HET BESTUUR.

(Hierlangs afknippen.)

.. .... , . wonende; , , ,
. kan SD2N/T133 gedelegeerde (n) logies verschaf-f,en voor

Ondergeteekendet ,
. No , .

twee nachten. ,
Hij verplicht zich tevens om zijn logé(s) aan defprergaderzaal af te halon
of af te doen halen op een nader bekend te maken dag en uur.

i
HANDTSEKENINGï

.* Doorhalen wat niet van-toepassing is.




