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De Troonrede
DEHEERSING van de. ontwikkeling van
"̂  prijzen en lonen en het scheppen
van verhoudingen, waarbij het levens-
onderhoud voor allen gewaarborgd is,
is een van de doeleinden, waarop de
economische en sociale politiek wordt
gericht. Voorwaarde voor een verrui-
ming van het levenspeil is daarbij op-
voering der productie, zowel door voller
bezetting der bedrijven als door ver-
hoging der arbeidsproductiviteit,

Op de grondslag van een reeds in Lon-
den tot stand gekomen rapport wordt
een herziening der sociale verzekering
uitgewerkt, die deze van Arbeidersver-
zekering zal doen uitgroeien tot een al-
gemene Volksverzekering, in de eerste
plaats teneinde te komen tot een betere
•verzorging voor de oude 'dag.

Deze paragrafen ntt de Troonrede heb-
ben onze volle belangstelling, niet al-
leen omdat de daarin genoemde maat-
regelen op het terrein liggen der Vak-
vereniging, maar omdat, wil deze sociale
en economische taken op de juiste wqze
worden doorgevoerd, dit een algehele
verandering in ons sociaal-economisch
bestel nodig maakt.
De Bedrijfsorganisatie heeft dan alleen
nut voor de werkers, wanneer deze de
volledige medezeggingschap in het Ne-
derlandse bedrijfsleven voor hen met zich

De economische democratie is een eer-
ste voorwaarde hiervoor.

BEHEERSING
VAN LONEN EN PRIJZEN

Tot nu toe hebben we nog alleen maar
de resultaten gezien van een loonstop!
Maar de controle op de prijzen laat
nogal iets te wensen over. De prijzen
staan in verhouding tot de lonen zo-
danig, dat deze een aanfluiting zijn
voor de thans gevoerde prijzenpolitiek.
Wil men een gezonde verhouding tussen
beiden krijgen is het nodig, dat de lonen
in overeenstemming gebracht worden
met de gestegen kosten van hel levens-
onderhoud en zal men daarnaast de
pensioenen en wachtgelden moeten ver-
hogen — en om niet in de vicieuse cir-
kel te geraken, n.l. dat de loonsverho-
ging prijsstijging van de producten ten
gevolge heeft — zal de prijsbepaling
»p een geheel andere dan tot nu toe
gevoerde methode dienen te geschieden.
Daarvoor zullen de sleutelindustrieën in
het Nederlandse bedrijfsleven genatio-
naliseerd dienen te worden — zodat
teder winstmotief uitgeschakeld wordt
*n er geproduceerd- wordt naar behoefte
en niet om de winst.
Het verwondert ons dan ook, dat er in
de Troonrede niet gesproken wordt over
ïationalisaüe van de industrie — en

uit te meer, omdat de minister-president
»n znn m jf^ ^ gehouden rede _

^kend maken van het rege-ringsprogram daar wel over ^^
ï regermg de consequentie niet

aan van de door haar toen uitgestip-
pelde politiek?
Wanneer er niet radicaal wordt inge-
grepen, betekent het . - dat al deze
aangekondigde veranderingen lapmidde-
len zijn, die Nederland niet uit de
chaos zullen helpen.
Net zo is het gesteld, met de aangekon-
digde sociale verzekering. Hierbij wordt
o.m. gesproken over de Arbeidersver-
zekering, die uit zou moeten groeien
tot een Algemene Volksverzekering „ten
einde te komen tot een betere verzor-
ging van de oude dag".
Waarom geen radicale ommekeer in de
eociale wetgeving gebracht?
Waarom niet die maatregelen aangekon-
digd, welke een menswaardig bestaan
verzekeren voor hen, die door ouder-
dom of invaliditeit niet meer in staat

VERDERE ACTIE
van het Overheidspersoneel

Wij zijn er ons, als Overheidspersoneel,
volkomen van bewust, dat onder de
huidige omstandigheden, waarin de re-
actie de kop weer begint op te steken,
de meeting en demonstratie van' 17 No-
vember j J. niet voldoende zijn om de
inwilliging van de redelijke eisen van
het gemeente-, P.T.T.- en spoorweg-
personeel van de regering af te kunnen
dwingen. De regering reageerde op ge-
nerlei wijze op de duidelijke uitspraak
van enkele massa-vergaderingen in het
Amsterdamse Concertgebouw, noch op
moties en adressen. Zo zal zij ook de.
meeting en demonstratie negeren, over-
tuigd als zij denkt te zijn van haar
reactionaire macht De vergaderingen en
demonstratie hebben echter blijk gege-
ven van de strijdwil onder het Over-
heidspersoneel.

BELOFTEN EN STEEDS BELOFTEN

Deze massa-bijeenkomsten kunnen be-
schouwd worden als de voorbereidende
maatregelen, nodig om tot scherpere ac-
ties over te gaan. En deze zullen en
moeten komen, wil de werkende klasse
niet terug gedreven worden in de toe-
stand van de voor-oorlogse reactionaire
periode. Velerlei beloften omtrent ver-
hoging van lonen en salarissen van het
Overheidspersoneel zijn via de pers
reeds gedaan; men sprak van verbete-
ringen in de verhouding tot de kosten
van het levensonderhoud; van uitkerin-
gen m eens tot een bepaald bedrag,
enz., doch nagekomen is er niets!
In de krant van 22 November lezen
we van een commissie, die de minister
van Binnenlandse Zaken van advies ge-
diend heeft omtrent het vaststellen van
nieuwe loonnormen voor het Overheids-
personeel. Nemen we aan, dat de rege-
ring het advies dier commissie aan-
vaardt, dus de geadviseerde loonsher-
zienirig uitvoert, dan nog zal deze ver-
betering lang niet overeenstemmen met
de juiste verhouding tussen lonen en
kosten van het levensonderhoud.
Om dit te bereiken moet de strijd
krachtig blijven gevoerd, zodat de ge-
stelde eisen kunnen worden ingewil-
ligd. Daarnaast moet een goed georga-
niseerde actie van alle bedrijfsgroepen,
zowel van Overheids- als particuliere
bedrijven worden ingezet, om de leu-
zen, meegedragen in de verschillende

zijn in hun onderhoud voor zich of
hun gezin te voorzien.
Staatspensioenering is de enige oplos-
sing, daar moet het heen!
De werkers moeten een bestaanszeker-
heid hebben van de wieg tot aan het
graf — dan zal de productie verhoogd
kunnen worden en zullen de werkers
mede bouwen in het belang van het
gehele volk.

A. C. K.

der bedrijfsgroepen, tot
werkelijkheid te kunnen maken. Deze
gezamenlijke actie moet als voorwaarde
worden gesteld, omdat bij de algemene
eisen tot verbetering der soc. econ.
positie, de gehele werkende klasse is
betrokken. Door zo'n gezamenlijke actie
behoeven de speciale belangen der wer-
kers, georganiseerd in de verschillende
bedrijfsgroepen der E.V.C., niet te wor-
den geschaad. Willen wij als werkers
niet vervallen in dezelfde fouten, ge-
maakt door de oude vakorganisaties van
vóór 1940, in welke periode het slechts
bij leuzen bleef, dan is het een onaf-
wijsbare noodzakelijkheid de strijd op
krachtige wijze te gaan voeren. In ko-
mende gecombineerde massa-vergade-
ringen zullen de te voeren acties moe-
ten worden besproken.
Als ooit de kans tot mogelijke doorvoe-
ring der gesteld' algemene eisen aan-
wezig was, dan Is het nn!
De Eenheidsvakcentrale zal het leidende
en richting gevende orgaan zqn, om de
ernstige wil der werkende massa: naar
een hoger levensplan, tot werkelijkheid
te maken.

L. H. L.

De Volkskrant levert
commentaar!

Naar aanleiding van een artikel ta „Vrfl
Nederland", van de hand van onzen
voorzitter B. Blokzijl,' handelende over
het ontstaan, doel en streven van de
Eenheidsvakcentrale, heeft de Volks-
krant gemeend, commentaar te moeten
leveren.
Het journalistiek pefl van dit commen-
taar is echter van dien aard, dat men
als eerBjk journalist, geen behoefte ge-
voelt daarop in te gaan.
Alleen voor de Officier van Justitie,
dus voor de Rechtbank, zal deze zaak
met den verantwoordelijken redacteur
afgehandeld worden.

Geen polemiek meer
Wij brengen nogmaals onder de aan-
dacht van de lezers van Wferkend Ne-
derland, dat wjj van heden af geen
plaatsruimte meer af kunnen staan voor
polemiserende artikelen. Wjj hebben mr
geen plaats meer voor. Het artikel van
de Arb-3idi=v"'serve tegen het Vrije Volk
is het laatste van dien aard. Slechte
in de s'Iernoodzakelijkste gevallen kan
daarvan afgeweken worden.

Redactie Werkend Nederland

De Landelijk
op 27, 28 en

P R wordt hard gewerkt aan de voor-
*-* bereiding van deze conferentie. De
districtsvergaderingen rijn nu achter de
riig. De meeste Landelijke Bedrijfsgroe-
pen zijn geformeerd. Op l Decjember
vindt de laatste plaats in Maastricht en
wel die van de Fabriekmatige be-lrijven.
De conferentie van de streekredacties
eveneens op die datum. En dan met
volle kracht naar de grote Landelijke
Conferentie, waar drie dagen lang, afge-
vaardigden het woord zullen krijgen,
waar de amendementen op de richt-
lijnen behandeld zullen worden, waar
de grondslag gejegd zal worden voor
het Congres, dat in begin 1946 gehouden
zal worden.
En nu, het logies. De adressen beginnen
binnen te komen, maar nog lang niet
genoeg. Kom, Amsterdammers, waar
blijven jullie. Zijn jullie van plan de
gasten op straat te laten bivakkeren. Dat
gaat niet, hoor! Vrienden, het is letter-
lijk en figuurlijk kort dag.
Laat. ons niet 'in de steek, want het
Carlton Hotel is tegen eind December
nog niet klaar.
Allen aan de slag om onze kameraden
uit het land een prettig thuis voor drie
dagen te bezorgen. Het moet zo zijn,
dat de afgevaardigden na afloop van de
conferentie niet meer naar huis wil-
len....!

e Conferentie
29 December
Doe je best. De organiserende eommls-
sies doen het ook. Alleen een oproep
in Werkend Nederland is niet voldoende,
er moet ook gevolg aan gegeven worden.
450 gasten van buiten moeten we kun-
nen herbergen. Wanneer het niet bij J«
thuis kan, zoekt dan andere adressen,
waar het wel mogelijk is. Niet langer
getalmd. Begraaft de huisvestingscom-
missie onder adressen....
Schrijft een brief of briefkaart of komt
zelf even langs.
Adres is: secr. hubvestingaeonimtMte,
C. A.ê Molleman, Hemonylasn 27. Op
kaart en enveloppe vermelden ta de
linker bovenhoek: Huisvestingscommissie,
Vooruit, jongens. Zet 'm op. Helpt mee
de Conferentie te doen slagen....l

T.T.

'Enschede

VINGERWIJZING
voor de metaalunie... en vele anderen

Een uitspraak van het
personeel der Ned. DokMij.

Voor het personeel van de Ned. Dok
Mij. is het vraagstuk van de erkenning
der E.V.C. geen vraagstuk meer. Zij
hebban op ondubbelzinnige wijze de
E.V.C, als hun organisatie erkend. Bij
de verkiezing van de bedrijfskern, die
uit 26 leden bestaat, bleek dat niet

minder dan 25 leden van deze bedrijfs-
kern lid zijn van de E.V.C.
De 26ste is lid van het N.V.V.

Deze uitspraak, op een der belangrijkste
Amsterdamse Scheepsbouwbedrijven, mo-
ge de directies, de samenwerkende or-
ganisaties en de autoriteiten tot na-
denken stemmen. De conclusie kan geen
andere zijn dan: Alleen door inschake-
ling der E.V.C, kan van vruchtdragende
opbouw en herstel sprake, zjjnl

De jonge gehuwde D.D.W.-
arbeiders schrijven aan

den minister
Er zijn de laatste, tijd bij de D.U.W,
verschillende gevallen voorgekomen van
jonge, gehuwde arbeiders (waarvan som-
migen niet kinderen), die aanvankelijk
het volle loon konden verdienen en
thans worden teruggezet op het jeugd-
loon.
De doorvoering van deze maatregel
schijnt tot reden te hebben, dat men
bij deze categorie arbeiders een prikkel
wil laten om de D.U.W. te mijden en
zoveel mogelijk werk te zoeken in de
normale bedrijven.
Naar aanleiding hiervan heeft de afde-
ling Enschede van de E.V.C, een schrij-
ven tot den minister van Sociale Zaken
gericht, waarin zij erop wijst, dat de
D.U.W.-arbeiders waarlijk geen extra
prikkel nodig hebben om deze voort-
zetting van de werkverschaffing de rug
toe te keren. Zij verzoekt daarom de
loonregeling voor de jonge D.U.W.-ar-
beiders in dien zin te herzien, dat den
gehuwden en kostwinners het volle
loon wordt toegekend, althans dat zij
— in accoord werkende — in staat woe-
den gesteld het volk loon te verdienen.



Onze Conferenties
„Voeding en Genof

f\P Vjrfjdag 28 Nov, JJ. werd te Am-
^*' sterdam de landelijk* conferentie
van de bedrijfsgroep „Voeding- en Ge-
notsmiddelen" gehouden.
Deze conferentie, op welke volgens de
opgave van den beer Jaburg de voorL
•eer, 26 afdelingen waren vertegen-
woordigd, werd geopend door den heer
Fleming, voorzitter der afd. Amsterdam,
waarbij ny o.a. zeide, dat op deze dag

/ het Landelijk verband moest worden ge-
legd. Hierna kreeg de heer B. Blokzijl,

i die gedurende het eerste gedeelte der
l conferentie als voorzitter fungeerde, het

woord.
Deze gaf een overzicht ran de ontwik-
keling en de groei der K.V.C. en toonde

/ in een uitvoerige beschouwing haar be-
' «taansnoodzakelijkheid aan. Na er op
1 gewezen te hebben dat wij de eenheid
: Biet ala doel zien, maar als middel om
•• tot het doel, verbetering m de positie
'•der werken, te geraken wees spr. op de
«trijd die moest worden gevoerd, niet
tegen de andersdenkende arbeiders maar
tegen de machten van het verleden,
welke ons weer in hokjes willen indelen
cm daardoor hun bevoordeelde positie
weer te kunen innemen. Verder be-

''handelde »pr. het vraagstuk van een
••ventuele fusie met het N.V.V. en zeide
dat bet hier niet ging om een eenheid
der leidingen maar om de eenheid der
leden en dat deze eenheid alleen tot
«tand kon komen op een gemeenschap-
pelijk «trijdprogram, waarbij nationali-
Batie van de sleutelindustrieën voorop
«taat. Verder een rechtspositie en mede-
Beggingsschap voor de werkers opdat
inderdaad kan worden gesproken van
-bestaanszekerheid van de wieg tot aan
Let graf. .Verder zal met het instituut
„Stichting van de Arbeid" moeten wor-
den gebroken. Er schijnt in de „drie-
eenheid" der samenwerkende organisaties
reeds verdeeldheid te zgri, gezien de
polemiek tussen de „Volkskrant" en
„Het Vrije Volk" over de fusie N.V.V.-
E.V.C.
Met een opwekking, de discussie op
kameraadschappelijke wjjze tot een goed
einde te brengen, besloot Blokzijl zijn
rede.
Na uitvoerige discussie werd het dage-
UJks bestuur als volgt samengesteld:
Wiepjes, voorzitter, (Zaanstr.); Jaburg,
«ecretaris; Sijbrants, penningmeester,
beiden te Amtserdam. Verder werd een
landelijke raad samengesteld waarvoor
werden gekozen de heren Vallinga, Ham
en Richter van het Oostelijk district;
Venema, Hinkema , en Lulofs van het
Noordelijk district; Bouw, Bruggeling en
Van Diejen van het Westen, terwijl als
vertegenwoordigers uit het Zuiden de
leden nog zullen worden aangewezen.
Nadat nog was besloten een propagan-
dist aan te' stellen en een program van
actie uit te; werken werd deze vrucht-
bare conferentie besloten.

A. v. R.

„Verplegenden"
*T*B Amsterdam is Zaterdag 24 Nov. JJ.
* de eerste landelijke bespreking ge-

houden van de groep verplegende» der
E.V.C.
Zr. Barneveld, de conferentie openend,
deelde mede, dat aanwezig waren afge-
vaardigden uit: Rotterdam, Amster*
dam, Enschede, Voorburg, Den Haag,
Zaanstreek en Den Dolder.
De Land. secretaris der E.V.C, de heer
Koenen, hierna het woord nemend zeide
o.a.: dat het verheugend is, dat ook bij
het verplegend personeel de drang naar
eenheid aanwezig blijkt te zijn.
Hij gaf verder een overzicht van de
Structuur der E.V.C, en het -principe:
bedrijfsorganisatie. Het ziekenhuisperso-
neel en de verplegen d en hebben een zeer
verantwoordelijke positie in de gemeen-
schap. De problemen zijn velen en deze
kunnen alleen tot oplossing worden ge-
bracht Indien de personelen medezeg-
gingsehap krijgen.
Na op de noodzakelijkheid van herzie-
ning der soc. wetgeving en het zieken-
fondswezen te hebben gewezen, bepleitte
Koenen de nationplisatte óók van de ge-
neesmiddelenfabrieken, omdat ook daar de
winstfactor bij de productie primair is
en daardoor de zieken de nodige ge-
Y»ee«mi3rW»r> vpMal niet kunnen krijgen
Verder behandelde spr. de directe ver-
lanfrens van 't ziekenhuispersoneel en dp
verplesenden, al?: werktijden, vrije dagen,
pensionnering, ook voor particuliere ver-

•ndf>n. arbeidsvoorwaarden enz.
Er staan ons drie wegen open, besloot
Koenen: Terug naar de toestanden van
vóór 1940; de neo-fascistische corpora-
tieve maatschappij, hetgeen betekent de
dictatuur v*n het kapitaal, el de weg

vmn vernieuwing op aociaai «a economisch
terrein naar bestaanszekerheid, en me-
dezeggingschap der werkers, de weg die
de E.V.C. wil.
In de discussie bleek nog enige misvat-
ting te bestaan over het begrip bedrijfs-
organisatie. Dit is ook de reden dat op
deze conferentie uitsluitend verplegenden
aanwezig waren. Besloten werd opnieuw
een conferentie t» beleggen met afge-
vaardigden van het gehele ziekenhuis-
wezen en de verplegenden.
Hierna gaf Zr. Barneveld een ultvnei ige
toelichting op het program ran eisen.
Dit program werd, met enige wijzigin-
gen goedgekeurd.
Wij zullen dit program m een van de
volgende nummers afdrukken.
Verder werd besloten het orgaan tot de
vervolgeonferentie in haar huidige vorm
te laten blijven verschijnen.
Het tijdelijk bestuur werd als volgt sa-
mengesteld:
Br. Bottenberg (Den Dolder) /oorz.; Zr.
Barneveld (Amsterdam) secr.; verder Zr.
v. d. Berg en Br. de Jong beiden te Am-
sterdam; Br. Mulder, Rotterdam; Zr.
Brand, Zaanstreek; Zr. Alma, Enschede
en Br. Hïlgeman, Santpoort.
Rest ons nog te vermelden dat door Rot-
terdam werd medegedeeld, dat aldaar de
8-urendag in de ziekenhuizen een feit
is, echter m een dienstverband van 11
uur en door Den Dolder, dat de di-
rectie aldaar de E.V.C, erksnd heeft.
Een nuttige conferentie, welke ongetwij-
feld nut zal afwerpen. A. v. R.

Conferentie Amsterdam
Deze conferentie, die onder leiding stond
van de kam. Kiburg en de Wit, was
een voortzetting van 22 Sept. j J. en had
vooral ten doel om de gewijzigde richt-
lijneri nader te bespreken.
De meeste punten werden 'zonder dis-
cussie goedgekeurd.
In zijn openingswoord gaf kam, Kiburg
een overzicht over de gang van zaken
na de oprichting der E.V.C. Door de
drang naar eenheid, meldden zich di-
rect na de bevrijding duizenden leden
aan. Deze toeloop was zo groot, dat er
letterlijk dag en nacht gewerkt moest
worden om deze te administreren. Met
de meeste moeite gelukte het tenslotte
een kantoor te bemachtigen. Vaak werd
er gewerkt met jonge en ongeschoolde
krachten. Het kon dan ook niet anders
dat we leemten in onze jonge organisatie
ontdekten. Maar gezien onze bereikte
resultaten kunnen we zeggen, dat we
op de goede weg zijn. En die moeilijk-
heden, die er nog zijn, zullen we ge-
zamenljjk overwinnen. Kamcraadschap-
pelijk en tezamen rullen we ons doel
bereiken.
De richtlijnen, in tal van vergaderingen
van de plaatselijke raad besproken, zul-
len we vandaag nader onder de loupe
nemen.
Op voorstel van deze raad werd be-
sloten, om de punten 6 (individueel
lidmaatschap), punt 10 (contributie-re-
geling) en de begroting het eerst ter
discussie te stellen. Op advies van de
vergadering werd besloten ooV puit 2
hierbij volgen, daar dit een principiële
kwestie vormt.
„Overheid", die geen voldoende gele-
genheid had, om de richtlijnen met de
besturen te bespreken, ging in afzonder-
lijke bespreking, om alsnog een stand-
punt te te nemen.
Kam. Wins merkte op, dat het de ver-
gadering altijd mogelijk was, over de
verschillende punten te stemmen.
Als eerste punt van bespreking kwam
aan de orde punt 6 (individueel lid-
maatcshap), voor- en nadeel door re-
ferent (kam. Meijer) en co-referent
(kam. Wiegman) uiteengezet werd.
Na enige discussie werd dit punt in
stemming gebracht, met als resultaat dat
241 stemmen voor, 90 tegen e:. 21 blanco
besloten werd, om dit punt te hand-
haven zoals dit luidde: Elke werknemer
in de zin van artikel 5 is individueel
lid van fle E.V.C.
Het voorstel van kam. Hendriks (Over-
heid) om punt 2 te doen. luiden: „De
E.V.C, is een zelfstandige organisatie,
los van enige politieke partij, organisatie
of beweging. Alle mannelijke en vrouwe-
lijke werknemers kunnen lid zijn van de
E.V.C., ongeacht hun godsdienstige of
politieke overtuiging" werd aangenomen
met 204 voor. 121 tegen en 15 stemmen..
Op voorstel van de .plaatselijke raad
wordt besloten, met de volgende punten:
„De contributie-inning en wijze van
afdracht" t.w. 3 en 5 en de „Begroting"
af te wachten, totdat door het Sociaal
Economisch Bureau der E.V.C, een vol-
ledig plan uitgewerkt is. Er komen nog
voorstellen betreffende de contributie,

van mening dbit
deze te laag is, anderen vinden haar te
hoog.
„Bestuursvorm1" — Enkelen op de con-
ferentie i^jn van oordeel, dat ook niet-
leden mede de bédrrjfsbesturen kiezen.
Aan punt SA wordt toegevoegd „en
Werkliedenbesluit Overheidspersoneel"
Nadat de voorzitter medegedeeld heeft,
dat het aantal leden van het Gewest
Amsterdam 42266 bedraagt (per l Sept.
35189) wordt overgegaan tot verkiezing
van het bestuur van de plaatselijke
raad, dat als volgt vastgesteld wordt:
Meyer, voorzitter; Molleman, secretaris;
Kiburg, penn.; Kleinsma, Louwinger,
Wins en De Wit, leden.

A.B.

Conferentie Rotterdam
^ATERDAG 24 November jj. vond er
*~* te Rotterdam de dlstrictsconferentle
plaats, ter bespreking van de richtlijnen
tot aan het Congres. De conferentie had
een vlot verloop.
De voorzitter Van d«r Berg sprak een
kort openingswoord- en liet daarin uit-
komen dat het districtsbestuur Rotter-
dam ten opzichte van de Landelijke
richtlijnen geen principiële verschillen
zag.
Dit vergemakkeliikt de discussie-. Wan-
neer er amendementen of voorstellen
komen, dan rullen deze slechts aanvul-
lingen of bepaalde punten zijn.

Na hem nam de secretaris Smid het
woord voor het doen van enige mede-
delingen. Vervolgens stipte spr. even
aan de vele moeilijkheden, die het sec-
retariaat bij het juiste vaststellen van
het ledental te overwinnen had. Een
kwestie van goede administratie. Deze
administratie is er nu!

GESTADIGE GROEI
Op 28 October telde district PMterdam
op de kop af 10.965 betalende leden. De
groei zette zich echter gestadig voort.
Van 29 October tot 10 November werden
werden er 580 nieuwe leden ingeschre-
ven. Van 11 November tot 24 November
werden 938 leden ingeboekt. \
Totaal 12.483 leden.
Vervolgens deelde de secretaris mede.
dat er een schrijven binnen gekomen
was van de afdeling Transport, waarin
werd medegedeeld, dat zij de voorbe-
reiding voor deze conferentie te kort
achtte, wa;v !rs <ie discussie, die
daarop volïde, de vertegenwoordiger?
van de Overheid- en Metaalgroepen
aansloten.
Zowel de landelijke bestuurder Van
Wijngaarden als Van der Berg, voor-
zitter van district Rotterdam meenden.
dat hoewel de voorbereiding kort was.
men genoodzaakt was snel te handelen
Van Wijngaarden zeide nog, dat deze
critiek overal op de conferenties te
horen was.
Van der Berg zeide. dat hij toch niet
peloofde, dat alle 170.000 leden van do
E.V.C, de richtlijnen besproken hadden.
In elk geval hebben de leden hinr in
Rotterdam 't l i juen persoonlijk
onder de ogen gehad.
Daarna stelt de Bouwvak voor een nieuw
presidium voor deze conferentie te kie-
zen, hetgeen na eni^e dhcuasie in stem-
ming wordt gebracht. Met 38 stommen
tegen en 19 voor en twee blanco, wordt

beatoten het dagetijki bartutu ais preta-
dium te laten optreden, waarna de be-
handeling van de richtlijnen een aan-
vang neemt.

KOENEN SPREEKT
Bij d* behandeling van de rtchfEfjnen
krijgt d« seci. van da Landelijke Lei-
ding Koenen, die de richtlijnen, zoal» M
door de Landelijke Leiding ajn voorge-
steld, verdedigde, woord.
Spr. merkte op dat deze richtlenen door
de organisatie gemaakt zjjn in haar
consolidatie. Deze richtlijnen moeten wij
zien «is «en rustpunt, een oaa* in de
woestijn, waar wij krachten verzamelen
om tot landelijke bedrijfsorganisaties te
komen. Er rijn tekortkomingen, natuur-
lijk, maar «en werkeiqke opp >sitw tarfcn
de richtlijnen was in het land niet
aanwezig.
Punt l van de richtlenen was orend
het cardinale punt, nl. het individuele
lidmaatschap. Maar hiermee b niet be-
doeld, dat de autonomie van de bedrijfs-
groepen te niet wordt gedaan. Wrj zfln
niet uitsluitend lid van de Bedrijfs-
organisatie, maar ook lid van de E.V.C.
Wij hebben een andere organisatievorm
dan voor de oorlog bfl de andere vak-
bonden, maar ook de strijdmethoden
zijn andera geworden.

DE ZIENSWIJZE VAN ROTTERDAM
Smid, secr. van district Rotterdam, ver-
dedigt de zienswijze van het D_B. Deae
zienswijze verschilde slechts in kleine
onderdelen met die van de T.T, Ook
spr. is sterk voor centralisatie en m
Rotterdam heeft zich geen enkele af-
deling uitgesproken tegen punt 7, be-
treffende het individuele lidmaatschap,
in tegenstelling met het land.
De afdeling Transport Haven diende na
Je pauze verschillende amendementen
in, die echter geen ingrijpende ver-
anderingen inhielden.
Evenmin als de amendementen en aan-
vullingen van Bouwvakken, Chemische
'ndustrie, Overheid en P.T.T.
Belangrijk op deze conferentie was, dat
daar een lans werd gebroken voor de
Chinese en Indonesische havenarbeiders,
die hi een uitzonderingspositie staan,'
aangezien ze slechts een bedrag ver-
dienen, dat nauwelijks voldoende is om
de voornaamste boodschappen te doen.
Van der Berg stelde bij de beantwoor-
ding van de discussie voor om de amen-
dementen als een geheel op de komende
Landelijke Conferentie ter sprake te
brengen en deze besprekingen als in-
formatief te beschouwen. Dit werd met
algemene stemmen aangenomen.

N.V.V.-E.V.C.

Tn het verloop van de conferentie kreeg
Koenen ook hier de gelegenheid om,
nadat hij verschillende discussianten be-
antwoord had. de kwestie van de be-
sprekingen N.V.V.-E.V.C. rXig nader
uiteen te zetten, hetgeen met grote in-
stemming door de afgevaardigden werd
onderstreept. Zoals gezegd, een vlotte
conferentie, met korte, zakelijke dis-
cussie.
Deze conferentie was de laatste van de
zes en nu koersen wü met grote snel-
heid aan op de Landelijke Conferentie,
waarvoor de voorbereidingen aan de
gang zijn en waar alle amendementen
van de zes districtsconferenties samen-
gevat aan de ord« zullen komen.

v.T.

Stemmen en stemmingen

Een kapitalistisch probleem:
OVERPRODUCTIE

Een afg. uit één der Zaansè levensmld-
ven deelde ons bestuur mee,

dat de magazijnen bij een bekende firma
weer stikvol levensmiddelen zitten en er
dreigt een ontslag voor de daar wer-
kende arbeiders.
Dit wekt de verontwaardiging van de
desbetreffende werkers en terecht.
Maai'.... een kapitalistische productie-
wijze brengt dit niet zich mee. Ieder
weldenkend mens weet, dat deze thans
•bestaande prod ij d om de
winst) onredelijk, onrechtvaardig; en
oneconomisch is, en nirt anders kan
zijn. Dit productiestelsel leiitt de~ gehele
mensheid naar de ondergang, onher-
roeppelijk. De werkgever rnoet handelen
zoals hij handelt. Als zijn magazijnen
vol zitten is hij v^ipl i i -hl sijn arbeiders
te ontslaan ;t -at hij failliet,
Daarvoor is hij docidrbep.auwd — banger
nog dan de arbeider voor ontslag met de
daaraan verbonden ellende. Hij, de
werkgever nl. wordt dus onafwendbaar

dwongen tot zulk <>™n handelswijze.
Dit is z'n bezittcrsnoodzaak, niet meer
en niet minder! De rechtmatige veront-
waardiging van den werker moet zich
dus niet in de eerste plaats richten

tegen den werkgever maar tegen het
systeem, waaraan deze werkgever aan
verknocht is. Het is een bewijs, dat dit
stelsel verouderd is en <jp mens in de
weg staat, en zeer zeker de mens ten
vorderve voert.
Weg dus met dit kapitalistische stelsel
De werkers, die in de meerderheid zijn
moeten zich verenigen, om dit zieke
stelsel te vervangen door een stelsel
waarin eri waartoe de mens zich kan
vrijwaren van gebrek, ontslag en ar-
moede. Een nieuw gezond stelsel waarin
de mens z'n geluk, z'n vreugde, z'n wel-
vaart en z'n levensdoel' vindt. •
Dit is het, vrienden, waarvoor wij moe-
ten vechten, strijden en streven — dit
is het grote en grootste doel. van onze
organisatie.
De historische taak om dit te volbrengen
ligt op de schouders van alle werker.-
in de wereld. Kent dus uw taak en uw
picht. De roeping van den mens is maat-
schappelijk te leven!
De \veg is lang — de taak is zwaar, maar
het einddoel is alle offers waard.

J. KAAT
Voorz. streekrbestuur
Zaanstreek
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De Stichting van de Arbeid adviseert:

Grootste beperkingen bij
vermeerderen van

rantsoenen!
Wat zeggen de leden van
H,V.V„ R.K.W.V. en C.N.V,
hierover ?

FR blykt nog. steeds onvoldoende be-
" grip te bestaan bij de werkers in
stad «n land, over datgene wat de Stich-
ting van de Arbeid precies is en wat
rij wiL

Wat ia de Stichting vant

de Arbeid T

*7^ is één van d« meest reactionaire
^* instituten op het terrein van de
arbeid. In de Stichtingsacte U vermeld,
dat er aan werkgeverszijde 16 en aan
werknemerszijde eveneens 16 bestuurs-
plaatsen worden ingeruimd.
Deze 32 wederzijdse vrienden hebben
zich bij de oprichting uitgeroepen als
de uitsluitende vertegenwoordigers van
de werkgevers en werknemers.
Bij de vertegenwoordigers van de 'arbei-
dersorganisaties ia het nog sterker uit-
gedrukt:
„zij beschouwen zich op grond van hun
verleden en vroegere functie in de ar-
beidswereld als dragers van de wil der
werknemers en hun organisaties".
Het was in 1942, toen deze Stichtings-
acte werd opgemaakt. En.... sjndsdien
is dat zo gebleven. Zonder de leden er
in te kennen, hebben de vertegenwoor-
digers van 3 vakorganisaties hun bon-
den by de Stichting aangesloten.
De Stichting wil voorkomen, dat er in
het Nederlandse bedrijfsleven chaos zal
ontstaan!

De Stichting en de chaos

NIEMAND zal ontkennen, dat er sinds
de bevrijding een chaotische toestand

U ontstaan ten opzichte van ons gehele
maatschappelijk bestel. Een chaos, laten
wij ons bepalen op eigen terrein, vooral
in het sociaal-economische leven.
Met een regering, die er niet is bij de
wil van het volk, een regering die
orders en tegenorders geeft, die de ene
week loonsverhogingen afkeurt en de
andere week deze toezegt, die de ene
week zegt de prijzen *P. stoppen en de
andere week prijsverhogingen toestaat
Die nu nog moet beraadslagen over ere-
dieten aan ie arbeiders tot het kop*n

' van het allernodigste.
En het u- de Stichting, die adviseeit!
En hoe!
In de „Sociale Voorlichting" van Nov.
1945 no. 5, uitgave van de Stichting,
staat een zeer lang en uitgesponnen
artikel over het vraagstuk van de loon-
en prijsstabilisatie. Dit is een nota aan
d« regering, staat er bij vermeld.
Het artikel begint met vast te stellen
dat:
„zolang er tussen loon- en prijspeil geen
sociaal en economisch verantwoorde sta-
biele verhouding is bereikt, de sociale
fust in ons volksleven niet terug zal
keren."
Nadat dit dus vastgesteld is door den

v«r van bovenaangehadd artikel,
nen dus denken dat de Stichting er

«omen, om die stabiliteit te be-reiken.
De schrijver tornt echter tot de vol-
gende conclusie:

Nieuwe richtlijnen van* A*
looimolitiek _

Ie. dat voor de grote steden een loons-
verhoging wordt toegekend van 35% a
12% boven het peil van 1940, echter na
voorafgaande goedkeuring door het Col-
lega van Rijksbemiddelaars.
2e. lat voor het platteland als mini-
mum zal gelden een weekinkomen van
/' 29.50, echter na voorafgaande goed-
keuring van het College van Rüksbe-
middelaars.
De Stichting is dan toch eindelijk tot
de conclusie gekomen, dat de 25% loons-
verhoging niet voldoende is. Iets dat
wjj «I weken «n .weken in woord «o

geschrift hebben gezegd en geschreven
aan de hand van de practjjk.
Maar ja, men moet beslist een kapita-
listische econoom of een doorgewinterde
vakbondsbestuurder zjjn, om eerst dan
tot een dergelijke conclusie te komen,
wanneer er „sociale onrust" is ontstaan.

Met dat al b bewezen, dat de schu ld
van deze onrust ligt \>y de vertegen-
woordigers van de Stichting, zowel de
werkgevers dus, als de daarin werkzaam
zijnde vakbondsbestuurders. Dat verder
de schuld ligt bij de regering, die der-
gclgke adviezen aanvaardt.

Nog meer onrust l

|7 N er komt nog meer onrust! Want..,
*"* we lezen in hetzelfde artikel:

,.Bij het verruimen van het rantsoen
komt er een grens, waarop het dis-
tributiepakket niet langer het sociale
minimum vertegenwoordigt, maar
daarboven uitgaat. De kosten van
het distributiepakket kunnen dan
niet meer de basis zijn voor het mi-
nunnm-uurloon.

Dit laatste komt lager te liggen.
Maar het feit, dat het loon van be-
paalde groepen van arbeiders hen niet
meer in staat zou - stellen het gehele
pakket te kopen, zou tot onafwendbaar
gevolg hebben, dat zij de bonnen, die
zij niet in goederen kunnen omzetten,
verkopen". (Alsof dit nu het geval niet
is! Red. W.N.).

In dit verband adviseert de Stichting in

de eerste plaats on» bij het vermeerde-

ren van de rantsoenen voorlopig de
grootste beperkingen in acht te nemen
en bovendien een stelsel in te voeren

van distribuüebonnen met alternatieve

aanwending, zoals dit o.a. in Engeland

reeds jaren wordt toegepast.

Daarbij kan men op één en dezelfde

bon zowel goedkope als artikelen van
een meer luxueus karakter aanschaffen.

Op de vleesbonnen heeft men dus b.v.
de keus tussen de aankoop van vlees,
spek of peulvruchten, enz.

Men wrijft zich de ogen uit. „De groot-
ste beperkingen in acht te nemen bij
het vermeerderen van de rantsoenen".
Dat zegt de Stichtingl Dat advies draagt
de goedkeuring weg, ook van de be-
stuurders van het N.V.V.
De goedkeuring van Kupers, die immers
2e voorzitter van de Stichting is.
En ten tweede: vlees en spek voor hen
die geld hebben en de werkers mogen
peulvruchten kopen!
De beter gesitueerden kunnen kwaliteits-
kleding kopen, de werkers mogen het
afval aantrekken. Ditzelfde wordt dan
van toepassing op alle levensmiddelen en
verbruiksartikelen.

Wat zeggen de leden ?

WAT zeggen de leden daarvan? De
leden van het N.V.V. zeggen als

vrij: „Dat is schandelijk"! De leden van
het R.K. Werkl. Verb. zeggen: „Dat is
schandeUjk"! De leden van de C.N.V.
zeggen: „Dat is schandeigk"!
Het is schandelijk. Maar nog erger is
het feit, dat het N.V.V., dat zegt te
streden voor de belangen van de arbei-
ders in Nederland, zich zo gebonden heeft
aan de Stichting.
De Stichting, die in haar statuten een
artikel heeft opgenomen (artikel 5 f) dat
bepaalt:
De Leiding der Stichting berustende brj
het College van gecommiteerden, is on-
der meer bevoegd tot:
art. 5 f: het goedkeuren, schorsen of ver-
nietigen van voorschriften, gegeven door
direct of indirect bjj de Stichting aan-
gesloten organisaties.
De Stichting, die in artikel 13 «egt:

Controle op het financieel beleid van
de direct of indirect bij de Stichting
aangesloten organisaties te kunnen uit-
oefenen.
Waar blijven hier de „vr^je vakvereni-
gingen? Dat is hier de zuiverste corpo-
ratieve staatsgedachte.
De Vakverenigingen afhankelijk van de
werkgevers!
Dat dus de felste «rijd tegen de Stich-
ting van de Arbeid geboden i», ligt
voor de hand.
Tegen de adviezen om de rantsoenen
zo laag mogelijk te houden, omdat an-
ders de lonen nog meer (!) verhoogd
moeten worden.

Winst moet veilig gesteld

(vorden l

In het artikel in de „Sociale Voorlich-
ting" wordt ook nog gesproken over
het prijspeil. Maar de prijzen, daar mag
niet aan getornd worden. D.W.Z. die
mogen niet takken, want „wij moeten
exporteren". D.W.Z. wjj, de kapitalisten,
moeten verdienen. Verlaging van prijzen
brengt de winst in gevaar.
In gevaar! De -Stichting brengt de so-
ciaal-economische positie van de wer-
kers in Nederland in gevaar!

En uit gevaar achten wrjj belangrijker
dan de winst van de kapitalisten.
Tegen dit gevaar moeten wij bljjven
strijden.
Tegen de ongebreidelde jacht op de
winst

Nationalisatie van de sleuteQndnstrieën,
dat ia een eis, positief, (Me wij aan de
orde stellen, opdat de winst niet meer
in de zakken van de groot-bezitten
vloeit, maar opdat er geproduceerd
wordt naar behoefte.

J. » T.

Verenigde Blikfabrieken
Donderdagmiddag 22 Nov rood m werk-
tijd een vergadering plaats, uitgeschre-
ven door de bedrijfsgroep Metaal. Of-
schoon de directie met bereid was haar
medewerking te verlenen, verlieten de
arbeiders om 3 uur de fabrieken en was
de Sociëteit tot In de hoeken gevuld.
Het program van actie werd besproken
en enige wijzigingen rullen aan het
hoofdbestuur worden voorgelegd Op de
bestaande lonen werd een toeslag van.
20% geëist. De kwestie der N.S.B.'sters
in Delft zal in overleg met Hilligers-
berg verder worden uitgewerkt. Ruim
5 uur sloot de voorz. deze geanimeerde
vergadering, waann ook h«t bestuur
weer voltallig werd gemaakt en ruim
40 nieuwe leden konden worden inge-
schreven.
Het ledental loopt nu al aardig naar
de 600.

K.

Parlement en Vakbeweging
Wfl beginnen hier met de publicatie van
enige artikelen over de Vakbeweging
en de politiek en al wat daarmede in
verband staat.
Wij wijzen er met nadruk op, dat deze
artikelen in de eerste plaats de mening
weergeven van de inzenders.
In een redactioneel artikel zullen wq
laderhand op deze belangrijke kwestie

terugkomen! Hier volgt het eerste van
de hand van J. G. H. Heyer, bestuurder
Grafische Bedrijfsgroep der E.V.C.

DE E.V.C. wil zich door geen énkele
politieke partij laten beïnvloeden of

beheersen en evenmin wenst zij een
parlementaire actie van een der politieke
partyen te ondersteunen. Niettemin zal
zij de medewerking van politieke groe-
peringen nodig hebben voor het aan-
hangig maken of verdedigen van nodig
geoordeelde wettelijke maatregelen.
"teze situatie ra! d» E V C on d» duu-
in een moeilijk parket brengen. De ge-
ringste samenwerking met of verzoek
>m steun aan welke nolifi^ke partij ook

als het gaat om verdediging van ar-
beidersbelangen in het parlement, zal
door onze tegenstanders worden ge-
noemd: het meedoen aan politiek. Waar
de E.V.C, bovendien een centrum is van
arbeiders met verschillende godsdienstige

n politieke rvovatti'i ••'»•> 7~' 'ü Ti-^
om medewerking tot bjjna alle politieke

artijei. moeten wenden, terwijl reeü
u vaststaat, dat zij door de meester
'narvan gedesavoueerd zal worden.

WAT IS HET MIDDEL?

Wat is nu het middel om de beschul-
diging, dat de E.V.C, een bijwagan is
van één of meer politieke partyen, te
ontgaan? Dat middel is hoogst eenvou-
dig. Zij moet zelve haar afgevaardigden
in het parlement hebben!
Ik weet het: de eerste reactie op dit
voorstel zal een terugwijzing zijn. Want,
zo zal men zeggen, de E.V.C., die zich
niet wil laten beheersen door de poli-
tiek van een of andere partij, gaat nu
zelve aan politiek doen. Inderdaad, doch
mogen wij — of liever móéten wij —
als bedrijfsarbeiders in verband met de
komende bedrijfsorganisatie, niet de door
ons gewenste bedrijfspolitiek zelfstandig
voeren en verdedigen ter plaatse waar

t noodzakeli'V i«: ook i-> 't pn'-l-r.-.-v-,t'
Moeten wij dit aan anderen overlaten,
die over de kennis en de ervaring
dezer materie nimmer zo goed zullen
kunnen beschikken als onze ei?en af-
gevaardigden? Zullen de komende be-
drijfsoreanhatiewetten niet een groot
deel van het economisch leven beheer-
sen en is het niet a) te dwaas, dat in
bet parlement geen enkele vertegen-
woordiger zou zetelen van d« grootste
en meest belanghebbende partij: de be-
drijfsarbeiders?

DE ONTWIKKELING VAN HET
BEDRIJFSLEVEN.

De ontwikkeling van het bedrijfsleven
(en hieronder schaar Ik elke vorm van
•rbaid te land «n ter zee) heeft zodanige

vormen aangenomen, dat de behartiging
(aai-van , or aan politieke par-

tijen kan worden overgelaten welke el-
kander in het parlement, bestrijden. Daar-
door juist worden de belangen der
bedrijfsarbeiders tot politieke kwesties
gemaakt, hetgeen niet altijd in het
voordeel der werkers is. Wij wensen,
ongeacht welke politieke overtuiging men
heeft, eenheid op vakbewegingsgebied;
nu moeten wij ook verder willen en
durven gaan en alle consequenties daar-
van aanvaarden. En een der eerste
consequenties is, deze eenheid ook in
het parlement uit te draden en daar te
getuigen van de noodzakelijkheid dat de
bedrijfsarbeiders, bij het in het leven
roepen van allerlei wettelijke rriaat-
regelen Inzake arbeidverhouclingen, geen
tegengestelde belangen hebben,

BEDRIJFSPOLITTEK.

Allerwege demonstreert zich de ver-
maatschappelijkino van de arbeid; het
individuele karakter daarvan is nage-
noeg verloren gegaan. Deze vermaat-
schappelijkinE! komt reeds tot uiting in
de noodzakelijkheid vele bedrijven te
nationaliseren. De nationale economische
politiek zal in de toekomst, meer dan
vroeger het geval was, worden beheerst
door de bfedrijfspolitiek — en omge-
keerd — en daarom mag hierbü de
stem der bedrijfsarbeiders in _het parle-
ment ^niet ontbreken.
De bedri.jfcarbeiders behoren dus be-
drijfspolitiek te voeren op elk terrein
dat daartoe de pclesenhoid biedt, óók
dus in het parlement. Want daar be-
moeit de politiek van alle partijen zich
met ons, zonder dat wij ons met partij-
ooliHok willen inlaten Dat is een on-
houdbare situatie: .oordelen bij ons en
zonder ons is in strijd met iedere demo-
cratische opvatting en wij .zouden aan
•leze situatie zelf schuld dragen.

EIGEN CANDEOATEN.

Als de vakbeweging ziuh dus vobnaakt
afaijdis wil honden van elke partij-
politiek, dan stelle zij bij de komende
verkiezingen haar eii'on c-andidaten .en
dan zorge zij. dat door het voeren van
een juiste propaganda, een aantal harer
vertegenwoordigers in het parlement
zitting neemt.

J G. H. fHEIJER
Grafi.=rh bedrij tsarbaider

HtlZSN MELDT ZICH

Zaterdagmiddag 24 Nov. heeft op Initia-
tief van enkele werkers een opriehtings--
vergaderine plaats gehad voor een afd
an de E.V C.

Chr. de Boer van de afd. Hilversum
ïette op duidelijke wijze uiteen, waar-
om élke werker lid moet zijn van d^
E.V.C.
Na enkele vragen beantwoord te heb-
ben, werd besloten tot het oprichter.
van de afd. Huizen.
Het voorlopig secretariaat is J. Hoge-
toorn, Naarderstraat 19, Huizen.
Welkom, Huizen, ir OOM r^jcn.

^



GOEDKOOP SUCCES?
Een antwoord aan

Het Vrije Volk
fN „Het Vrije Volk" van Zaterdag 3
* November wordt in d* rubriek „üen
spreekt over" de E.V.C, verweten, dat
zij een. foutieve voorstelling van zaken
heeft gegeven met betrekking tot hert
invoeren van het accoordloon bij <fe
D.U.W. Bovendien krijgt zjj nog de be-
schuldiging te slikken, dat de door haar

*' geleide staking overbodig was en dat
er niets „veroverd" is, dat zij een open
deur heeft ingetrapt en hieraan de be-
langen van de arbeiders en van de
wederopbouw heeft opgeofferd.

VOORBARIG?

Vermelding der volgende feiten is vol-
doende, om deze onjuiste voorstelling
van zaken recht te zetten:
Het Vrije Volk noemt de circulaire van
de Heide Mij, waarin van een voorlopige
garantie van het uurloon van 76 cent
sprake is, voorbarig. Best mogelijk, maar
de Heide Mij. voert op verschillende
objecten het werk uit en stelt de loon--
lijsten op. En deze loonlijsten geven de
doorslag voor de arbeiders. Als ,zij op
een kwade das ƒ5.— of ƒ 10.— minder
In hun zakje vinden, dan kan Het Vrije
Volk misschien schrijven, dat zij zich
van deze „voorbarige" verlaging niets
behoeven aan te trekken; voor de dan
gedupeerde arbeiders is dit een schrale
troost.
Daar komt bij, dat ook anders HH-
voerende lichamen, zoals de Zwolse
Grontmjj., bij monde van hun leidende
functionnarbseti, mser dan eenmaal de
arbeiders medegedeeld hebben, dat ze
binnenkort uitbetaald zouden worden op
grond van de geleverde arbeidsprestatie.
Daar komt verder bij, dat reeds in begin
October door een der directeuren van de
D.U.W. in Den Haag aan ondergete^
kende, in tegenwoordigheid van de voor-
zitter der E.V.C.-Arbeklsreserve, monde-
ttag b medegedeeld, dat bij de op 22
October in te voeren accoordregellng
wel degeljjk de bedoeling voorzat, om
het loon vaxt te stellen op grond van de
geleverde prestatie. De principiële strek-
king van deze mededeling wordt niet tn
het minst ongedaan gemaakt door de
tezelfder tijd gedane toezegging, dat dit
Op menseHike wijze zou worden door-
gevoerd, d.w.z. nadat de arbeiders eerst
gedurende een periode van een week
of zes gelegenheid zou worden gegeven
zich aan het werk te gewennen en lang-
zaam tot aan de gevraagde prestatie te
Komen*

OPEN DEUREN
Het is dus de redactie van Het Vrije Volk
dia een open de'ir intrapt, wanneer zij
zegt, dat de E.V.C, op informatie had
kunnen uitgaan en overal had kunnen
horen, ook bij de D.Ü.W., dat het vast-
gestelde uurloon gehandhaafd zou blijven.
Er komt nog meer bij. Voor het geval
men deze feiten niet mocht willen aan-
vaarden als juist weergegeven, dan kan
men zeer eenvoudig even naar Delft
telefoneren. Hier ontving een' ploeg
D.U.W.-arbeiders, nadat ze een week
lang onder protest in tariéfloon ge-
werkt hadden, ƒ5.— en ƒ6.— minder
dan de week daarvoor, toen het con-
tractloon nog geldig was. En passant kan
men dan ook nog even Rotterdam op-
bellen om daar te horen, dat de D.U.W.-
arbeiders in accoord ' ƒ 22.— tot ƒ 24.—
per week verdienen.

GEEN VOORBARIGE ACTIE

Mogelijk zijn dit altegaar voorbarige
werkleidingen. Ook de directeur van de
D.U.W. zal wei voorbarig gewefrts zijn,
toen hij zijn mededelingen verstrekte.
Maar wie deze fcifsn kent zal de pro-
testactie der arbeiders bezwaarlijk meer
voorbarig kunnen noemen. Zij gingen
eerst tot de strijd over, toen alle andere,
middelen ge faal J hadden. Op geen van
de moncl^Ürige, schriftelijke en tele-
grsfbche protesten en verzoeken is de
D.U.W., noch de regering ingegaan. De
directie van de D.U.W. behoefde niet
op informatie uit te gaan, want zij was
volledig op de hoogte van de mening
«n van de stemming der arbeiders. Des-
ondanks wenste zy het accoordloon te
doen doorgaan.
Indien hier dus gesproken wordt van
het opofferen van de belangen van de
wederopbouw en van de arbeiders, dan
onderschrijven wij zulks van ganser
harte. Alleen ds schuldige is ni?t de
E.V.C., doch d« Rijksdienst of de Re-
gering!

{Bovenstaande rechtvaardiging fa aan
Hat Vrije Volk opgezonden, doch niet

geplaatst Van de redactie w Het Vrije
Volk ontvingen wfl de volgende brie!
waaruit we! duidelijk blijkt, dat men zie!
daar van de feiten niets aantrekt

Mijne Heren,
Uw brief van 6 November jl heeft ons
versterkt in onze mening, dai de siakui,
op de D.U.W.-objecten nutteloos en
overbodig is geweest. U kant zich nie
tegen de invoering van het accoordloon
ter waarborging van een redelijke ar-
beidsprestatie, doch tegen de wijze, waar-
op verschillende maatschappijen hier
daar uitvoering aan deze bepalingen
hebben gegeven. Er rijn stellig nog uit-
voerders en werkbazen, bij wie de oude
werkverschaffingsmentaliteit nog niet
verdwenen is en het is de taak van de
vakorganisaties in dergelijke gevallen
onmiddellijk te te grijpen,, opdat de
onwillige elementen gedwongen worden
zich strikt te houden aan de bepalingen
van de CA.O. water-, spoor- en wegen-
bouw, die voor alle D.U.W.-objecten van
kracht is.
De E.V.C, had naar onze • mening de
zaak der arbeiders en de wederopbouw
beter gediend door nauwkeurig op de
nakoming van de bindende arbeidsvoor-
waarden te letten dan door een staking
te proclameren, die weer werd opge-
heven, toen de D.U.W. niets anders deed
dan de .oude en bekehde bepaling uit
de C.A.O. nog eens onder de aandacht
van het publiek te brengen,

Hooeachtend,
K. VOSKUIL,
Hoofdredacteur

BEETHOOFDEN
Het Hoofd van de Arbeidsreserve te
Amsterdam neemt in „Mededelingen"
een soortgelijk standpunt in. In dit blad
wordt gesproken van beethoofden, die
per se wilden «taken en die nalieteri
zich bij de bevoegde instanties op de
hoogte te stellen. Ook dit onwaarachtig
geschrijf Is door bovenstaande feiten
voldoende weerlegd.
De schrqver m „Mededelingen" ziet ook
nog kans zich belachelijk te tnak«a door
de volgend* „berekening". HO beweert
dan, dat er een verlies Is geleden van
4000 X ƒ35.— = ƒ140.000.— In de eerste
plaats is het gemiddelde netto weeklo m
belangrijk minder dan ƒ35.—, in de
tweede plaats hebben niet alle arbeiders
'en week gestaakt; de overgrote meer-

derheid heeft minder dan een halve
week gestaakt. Dit heeft natuurlijk met
de strekking van het conflict niets te
maken, echter Is deze wijze van voor-
lichting aanvechtbaar. Vooral indien ze
komt van een • zijde, die de E.V.C, het
ïebrulk van luidruchtige woorden en
iolle frasen m de schoenen wfl schuiven.

P.W.

Nederiaitdse Ecrf^bond
van blinde @n Invalide

arbeiders
In de geschiedenis der Bïinden-organi-
saties was een grote verdeeldheid, om-
dat er talloze organisatie? bestonden,
die allen voor de belangen der blinden
zeiden op te komen.
Door de grote verdeeldheid kwamen
de belangen van deze blinden in het
gedrang.
Doordat ook onder hen de drang naar
Eenheid groeiende is en daarnaast de
ziende, invalide arbeiders, welke meestal
naast hun blinde lotgenoten in een
werkplaats werkzaam zijn. ook naar
Eenheid verlangen, is onder deze arbei-
ders de wens naar voren gekomen, om
te breken met de voor-oorlogse ver-
houdingen.
Daarom is de vereniging van tewerk-
gestelde blinden „Ons Belang" vanaf
heden 14 November 1945 gereorganiseerd
tot onderstaande organisatie, t.w.:
Nederlandse Ecnheidsboud van blinde en
invalide arbeiders,
die de volle ondersteuning zal genieten
van de E.V.C. (Ëenheids Vak Centrale).
Zij zal worden genoemd: N.EJ3.I.A.
De N.E.BJLA. wil de sociale en morele
belangen van de blinde- en invalide
arbeiders behartigen langs wettige en
organisatorische weg.
Op een binnenkort te hox :!en Congres,
zal zij met volledig urgentie-program
naar voren komen.
De N.E.B.I.A. staat op politiek, religieus
neutraal standpunt.

Het voorlopig bestuur:
O. K. Böhmermann, secretaris
Bataviastr. 73 III, Amsterdam.
Telefoon 54478

HET WEKELIJKSE ZEGELTJE
In He week van 3 tot en met 8 December
moet het zegeltje in vakje 49 worden
geplakt.

40 jaar bg de Reiniging
Op M Korcmber beeft «m* lid

de heer
3. f. H. Mantel*

Lindengracht lOöfaoves
de dag herdacht dat hg 40 jaar
geleden in dienst trad bij de Ge-
meente Reiniging.
Namens de leden en het Bestuur
wordt hij van harte gelukgewenst.

Secr. afd. Reiniging

BEDRIJFSGROEP METAALINDUSTRIE
FINANCIEEL OVERZICHT
STEUNFONDS DRAKA
Wij laten hieronder een voorlopig over-
zicht volgen van de steunactie „Draka"
Ontvangen op steunigsten.. ƒ 28.944.76
Uit weerstandskas .... ƒ 1.899.29

Aan stakiiigs-uitkering ....
Aan Koordwolda .........

ƒ 30.!J44.05

ƒ30.454.62
ƒ 389.43

ƒ 30.844.05
Volledig z^jn nog niet alle lijsten binnen.
Wij dringen er dus op aan, dat zij blan-
co, of ingetekend, zo spoedig mogelijk
op ons kantoor, Nieuwe Keizersgracht
61, binnen komen.
De bedragen der afzonderlijke lijsten
liggen op ons kantoor ter inzage. De
plaatsruimte staat niet toe, dit volledig
te publiceren.

VERANTWOORDING STEUNLUSTEN
„DRAKA"

Door de bedrijfsgroep B.N.P.T.T. werd
een bedrag van ƒ617.15 afgedragen. Alle
lijsten zijn nog niet binnen. De be-
s-effende personen worden verzocht
deze zo spoedig mogelijk in te leveren
op ons kantoor, Prinsengracht 770-772.

Verantwoording staking Hilversum.
Van de penningmeester plaatselijk be-
stuur E.V.C, te Hilversum, ontvingen wij
een geldelijke verantwoording over de
Textielstaking te Hilversum, waarvan wij
lierorder een samenvatting geven.
Ontvangsten TOOT de geldsanering:
(3 Sept. tot 7 Oct. 1945)
Van verschill. E.V.C. afd. ƒ 1174.25
Vsa bedr.groepen uit Hilversum „ 601.94
van ver. buiten E.V.C-veifeand „ 868.75
opbrengst steunUjsten „ 4651.26

Steungelden
Onkosten

ƒ 3043.—
3.70

ƒ 7294.20

ƒ 3046.70

Geblokkeerd saldo op Bank / 4247.50

Ontvangst na de geldsanering:
8 Oct. tot en met 20 Nov. 1945)

Van verschillende afd. ƒ
Van Landel. Leiding
'ollecte districtsverg. , A'dam

Van bedrijfsgr. uit Hilversum
Van ver. buiten E.V.C.-verband
Opbrengst- steunljjsten

1073.54
1512.40
112.55
222.65
229.43

5749.86

Jitgaven:
iteungelden

Onkosten

Saldo in Kas

ƒ 8037.92
„ 8.30

ƒ 8900.43

ƒ 8046.22

ƒ 854.21

A. KIBURG, landel. penn.
AFD. HILVERSUM BOUWVAK E.V.C.
Juishoudelijke vergadering op Vrijdag

7 December in het gebouw 's-Grave-
andseweg 12.

Agenda: Opening; Verslag congres Am-
sterdam; Bestuursverkiezing; Rondvraag.

Namens het voorl. bestuur.

C.E.B. AMSTERDAM
Verkersvergadering op Vrijdag 7 Decem-
3er a.s. 8 uur in „Bodeea Oporto",
Damrak. HET BESTUUR

ABARETNACHT HOTEL-. CAFÉ-,
RESTAURANT- EN LUNCHROOM-
BEDRIJVEN
Op Dinsdag 11 December a.s. des nachts
lalf twee wordt een voorstelling gege-
ten van het G.G.-Cabaret o-l.v. Jan
lusch.

Aangezien slechts een beperkt aantal
kaarten beschikbaar is, raden wij allen
an, zich zo spoedig als mogelijk van
'laatsbewijzen te voorzien.
>eze zijn verkrijgbaar a ƒ 1.50 bij de
iverse bedrijfspenningmeesters en bij
e afdeling Hemonylaan 27 en eventueel

log op de datum der voorstelling aan
het theater „Cultura", Tolstraat 160.
Iwaar de voorstelling wordt gegeven.
)ok niet-leden kunnen kaarten ver-

Een verzoek
AH Amsterdam der K.V.C.
Co&tributiebcialmg.
In de week van 24 tot 29 December
zal geen contributie worden opgehaald,
De leden worden verzocht, de contribu-
tie voor de week, aanvangende 24 De-
cember vooruit te voldoen, teneinde het
de administratie mogelijk te maken, de
werkzaamheden voor het invoeren van
de nieuwe contributieboekjes voor het
jaar 1946 goed te doen verlopen.
Achterstand in de contributiebetaling
worde zoveel mogelijk vermeden ea
vooruitbetalingen over de week, aan-
vangende 31 December — wat de eerste
betalingsweek is voor 1946 — en verder»
weken kan niet worden toegestaan.
Ieder zorge er dus voor, dat de contri-
butie tot en met de 52ste week, aan-
vangende 24 December, uiterlijk in de
week, aanvangende 17 December, is
voldaan.

De Penningmeester
DEN HAAG
BELANGRIJK!
Op de laatst gehouden bijeenkomst !s
besloten, dat ons kantoor Boekhorststr.

»22, twee avonden per week geopend zal
zijn en wel Dinsdag- en Donderdag-
avond, teneinde onze werkende leden
tn de gelegenheid té stellen, inlichtingen
betreffende de organisatie te verkrijgen
en tevens om eventuele klachten te be-
spreken. Het kantoor zal deze avonden
geopend zijn van 19 tot 22 uur. Verder
maken wij onze. groepspenningmeesters

op attent, dat de centrale penning-
meester iedere Zaterdagmiddag van 15
:ot 17 uur in ons kantoor zitting houdt
voor alle kwesties betreffende de fi-

aciën.
3 Votr de Plaatselijke Raad,

De Secretaris.

DISTRICT HAARLEMMERMEER EN
OMSTREKEN

j delen onze leden mede, dat met
ngang van l Januari a.s. benoemd te
ot bode, de heer H. Dalemans, Uweg

""97, te Hoofddorp.
Dm vertraging bij de contributie-inning
;e voorkomen, verzoeken wij allen van
jovenstaande goede nota te willen ne-

men en aan de doorvoering alle mede-
werking te verlenen.

B. Vissers, secr.

OVERDINKEL
Op een alhier gehouden verpaderlng
s de plaatselijke raad samengesteld, be-
strijkende het geoied: Overdinkel, Los-
ser en Glane.
>e samenstelling luidt als volgt:
f. Wildeboer, Losser, voorz.; J. Mebhis,

secr.; als leden A. Klaver, Overdinkel
en E. Woudenberg te Losser.

die klachten of grieven wensen in
e brengen kunnen zich bij bovenge-
noemde personen vervoegen.

J. Mebius, secr., Overdinkel O 149 A,

TRANSPOKTAFDET.TOGEN BEKEND
MAKEN

Alle secretariaten var» plaatselijke af-
delingen worden verzocht aan de afd.
Transport Rotterdam, Van den Berg,
ïuygenstraat 13b, de adressen van d*
>edrijfsgroepen Transport bekend te ma-
ten, me<t nauwkeurige opgave van
edental.
Vaar nog geen afdeling Transport op-
ericht is, toch opgeven het aantal trans»
)ortarbeiders, georganiseerd in de plaat"
elijke E.V.C.

Op 17 November j.l. overleed ons
medelid de heer

Vau Aken
Van Beüningenstraat.
Amsterdam.

Hij ruste in vi-
Bedrijfegr. Bouwvak

- srdijkermeerpolder

Hierbij geven wij kennis van het
plotselinge overlijden van ons
bondslid den heer

E. Wilmink
De Ruyterstraat 54.
IJmuiden-O.
Wij verliezen in hem een oprecht
en trouw vriend.

De afd-besturen
der E.V.C.-IJmuiden

Heden bereikte ons het bericht,
dat ons lid

Theo Boot
de' 17de November 1945 door een'
noodlottig ongeval, bij de brug-
bouw te Arnhem, is overleden.

Dat hij ruste in vrede
De Bedrüfsgr. Metaal
afd. Deventer, E.V.C.


