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Schorsing Fusiebesprekingen N.V.V.-E.V.C.
De, achtergrond van het conflict

^IA d« inleidende bespreking op 13
• * November jl. werd overeengekomen,
dat op l December een tweede bespre-
king zou plaatsvinden. Deze tweede be-
spreking zou gevoerd worde» op basis
van een door de E.V.C. opgesteld me-
morandum. In dit memorandum wordt
nogal zeer uitvoerig op het vraagstuk
van de samensmelting ingegaan. Zonder
ook nu de inhoud wereldkundig te ma-
ken (om te voorkomen, dat de verdere
besprekingen bemoeilijkt worden) dient
toch te worden vastgesteld, dat veel wat
In het memorandum voorkomt, sinds de
oprichting der E.V.C, en reeds daarvóór
tn de illegaliteit door ons in talrijke
vergaderingen en vele geschriften is ver-
kondigd.

Ook in de toekomst

En ook in de toekomst zal dit fu ^vai
zijn. Dit is echter geheel iets anders dan,
tydens de besprekingen, interne zaken
betreffende het memorandum van de

i^J E.V.C. te publiceren
• Op de bewuste l December werden de

k,r-roV-'-.jor. ,.p ; Decem-
ber te worden voortgezet. Toevallig had

• echter op l December te Rotterdam een
openbare vergadering plaats van de
E.V.C. Wanneer het. N.V.V. deze toeval-
ligheid in twijfel trekt, en het doet dit
bij monde van den heer Suurhof, dan
kunnen we dit niet anders dan betreu-
ren. Het bewijst dat de meest elemen-
taire voorwaarde voor de samensmelting
bij het N .V V. ontbreekt, n.l. het ver-
trouwen. Op de vergadering van l De-
cember te Rotterdam sprak Blokzijl,
die uitvoerig de soclaal-econornische
situatie, waarin Nederland thans ver-
keert, uiteenzette, Verder gaande, kwam
hrj op het punt van samensmelting E.V.C.
—N.V.V. Deze vergadering was bezocht
door pijn. 8000 bezoekers. Vanzelfspre-
kend was op een dergelijke belangrijke
vergadering ook dr. Pers vertegenwoor-
digd. Een deel der Pers-gaf in een kort
s;-tikel sen verslag van deze vergadering.

Me< name het artikel in Parool was
aaul.-ioing vcor het N V V om, zonder
eerst i.tihr-htingen bij de E.V.C, zeil in
tf winnen, de verdere besprekingen met
d- L.V.C, te schorsen.

Hiervan werd de E.V.C, mededeling ge-
'- miacï taand schrijven, wat

;?g' •> aan dv Pers werd gestuurd
drukken wij hierbij het ant-

woord af «...t iwat cle andere daa door ons
f (en de Pers.' werd ge-stuurd

motiveert.

iT=t Be:,tuui van de E.V.C. .
h«"~i --'-i ciam i /

Vu . :eteri
: ' üpers . N
Va -Je, L/e-.i 'J- •
J lnt- UWf tieren B;ok;.vj, er. Koener

1 reedi-
• ' fujii».

' de E.V.C en het N.V V., wer-:
o.rn hè: • •• -.steld en over-

«en
a dai het Jooi L (op om verzoen,

- • • . ! : dr -nemo;a:-;dum loor ü niet
:"l w-j c- om 11 vvorder: gepubliceerd

doch zou dienen als grondslag voor de

onderhandelingen en publicatie derhalve
niet zou geschieden;
b. dat vanwege hot N.V.V. een nota
zou worden overgelegd, waarin een uit-
eenzetting zou worden gegeven over d«
verhouding Stichting van de Arbeid —
Vakcentrale en de taak van de door het
N.V.V. voorgestane ondernemingsraden
en bedrgfsraden;
c. dat ook vanweg> \et N.V.V. een
aantal punten voor > itrijdprogramma
zou worden ingediena die in het defi-
nitief vast te stellen rapport zouden
worden verwerkt.
De conferentie werd ruim l uur ma.
op verzoek van den heer Blokzyi ver-
daagd, waarbij werd bepaald, dat een
vervolgbespreking zou plaats vinden op
5 December a.s. en, gezien het stadium
waarin de besprekingen waren gekomen,
generlei openbaarheid aan deze bespre-
kingen zou worden gegeven.
Blijkens een publicatie ift het, dagblad
„Het Parool" van Maandag, 3 Decem-
ber jl heeft Uwe voorzitter, de heer
Blokzijl, met wien mede al het boven-
staande werd vastgesteld en overeenge-
komen, op dszeïfd» dag waarop dit rs-
scliiedctfi, in de iuviera-hal te Rotterdam
een rede gehouden, waarin hij een uit-
voerig verslag gaf van de fusiebespre-
kingen en een aantal mededelingen deed
uit het memorandum, dat. volgens de
eigen verklaringen van de heren Blok-
zijl en Koen?*!, niet voor publicatie was
bestemd, doch als basis voor besprekin-
gen met ons, ten einde t.z.t. te komen
tot een gen.eenrvchappeiijk rapport.
Volgens heteelfde versla.? werd door den
heer Blokzij.1 ook nog in schampc
over den heer Kupers, airhans over het
N.V.V. gesproken, hetgeen kan blijken
uit de volgende passage:

„Spreker gaf POT 'V*v->-.-ric versla--
over o. ; di;..
hij vroeger op de n*.
had met den voorzittei ^an het
N.V.V., den heer Kupers.
Het N.V.V heeft hoofdzakelijk in-
teresse voor de technische samen-
stelling van het bestuur en de orga-
nisatie. De E.V.C "indt belangrijk
wat de houding zal zijn tegenover
de overheid"

Waaraan dan neg werd toegevoegd:
„Over de voorwaarden voor een fusie
zal echter niat in d« oonferentie-
kamer tussen Kupers en mij, maai
door d« arbeiders in de bedrijven
besloten worden"

Hier ligt de demagogie dik bovenop.
aangezien de .aer Blokzijl heel goed
weet, dat in een vorige bespreking mei
vertegenwoordigers van de E.V.C, werd
overeengekomen, dat het resultaat van
de fusiebesprekingen t.z.t. in alle in-
stanties binnen de kring vai- de vak-
beweging aou worden behandeld-
Al vorens nu over het gebeurde te Rot-
terdam een positief oordeel te vellen.
wil ons bestuur gaarne weten of het
„Parool"-verslag juist is en zo neen
wet de heer Blokzijl dan we! gezear"
heeft.
In afwachting van Uw antwoord, dal
wij gaarne vóór 10 December a.s. tege-
moet zien, delen wij U mede, dat de
besp.eking van 5 December a.s niel
doorgaat.

Voor het Bestuur van het N.V.V.
C. VAN DER LENDE, Sacrers.-b
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HET WEKELIJKSE ZEGELTJE
In de week van 17 tot ?*i mc-< 52 nRc^v.-
ber moet het zegeltje in vakje 51 wor-
den geplakt

Staking dorssrs

Goede resultaten E.V.C.
N.. tw«« weken staking, is het looa-
conflict bij.de Nieuw-Buiner Dor^veveiii-
gmg. tot een goed einde gebracht. De
eisen der arbeiders zijn volledig u.gewil-
ligd. Zo wordt nog eens bewezen, wat met

sgezind optradsn kan worden bereikt

Gasbedrijf
Stad skanaa!-Wiidarvaek

Alle stok«a van het Gera. Gasbedrijf t*
StadskanaE.:-V7iidervank jn tot de E.V.C.
toegetreden Br,- j makkers.
C,,- serste taak is h«t, om ook het kan-
toorpersoneel ij or- organisatie te bren-
g n, opdat er volledige eenheid r Uw
bedrijf heerst.
Waar blijven de andere gemeente-arbei-
Scrs?

LEDEJVV, ^GADEIÏNG BOUV'VAK
B.V.C. — AMSTERDAM
Op Zaterdag 22 December l uur in het
Concsrtgebomv Belangrijke agenda, o.a
Bes tui! rsverkiezing.
Candidaten voor voorzitter en secretaris

' kunnen rio« v>"v 19 Decenitor bij hel
•_j(v Bptnor.;-.'f?jt T', irw!v.;.erifi wo---

jdeii.
l Komt allen! Komt allen!

De staking bij Figee-HaarJein

Ds eoüaborafeur-fabslekschef
komt er niet in

Op Zate-rdaj l December j J. brak er
een -taking uit b g de Haarlemse Ma-

jok v.h Figeo.
De rede van deze staking was het. te-

ren ir> :!iensi van de fabriek van
den heer A. Wensmg, die tijdens de be-
zetting door de toenmalige N.S.B.-direc-
tie van baas tot fabrie-ksehef was bevor-
derd.
Tot aan Zaterdag heeft het pejsoneal
hst terugkeren van dezen collaborateur
weten te verhinderen Vrijdag 30 Nov.

Groot appèl in Amsterdam
Woensdag en Dondardag 19 en 20'December zal er door de E.V.C, afdeling
\msterdam een jrroot appèl gehouden worden in de Diamantbeurs, waarin
Ie voorzitter en secretaris van de Landelijke Leiding der E.V.C. B. Blokzijl

r>rt A. C. Koenen zullen spreken over: „Vakvereaigingsvraagstukken van
'i' 70 tijd" en ,JDe positie der werkers n u en in de toekomst"

AANVANG OP BEIDE AVONDEN OM 8 UUK PRECIES
Medewerking van het Muziekgezelschap „Forzando"

MA r t en verkrijgbaar aan de navolgende adressen:
E.V.C afdeling Amsterdam, Hemonylaan 2T
E.V.C Overheid. KloveniersburgwaJ 139
E V.C P T . T . Prinsengracht 770
E.V.C, Metaal. Nieuwe Keizersgracht 61 ,v

' i-rl<=r nog VPOT:
Noord: Bu»ins, Hazelaarstraat 88
'Fuindorp Oostzaan: de Roo. Oi-ionstcaat 55
West; Kiburg, WUlielminastraat 1S8 l

van Assen, Hoofdweg 167 u
v. d. Maas. van Bappardstraat 31 UI

Oost: de Wilde, Balistraat 130 I
Jaburg. Burmanstraat 11 II

Zuid: Kiburg. Olympiadekade 39 I
en bij alle incasseerders der Eeuheldsvakcentrale

een half uur voor het beëindigen van de
werktijd werd per circulaire bekend ge-
maakr dat do h?a» VVensro.j. p^ l De-

KT'. \v t ;k zou hervatten op de
ans Tua.. dyn onk

vavlie* h&t perscrieel de werk^
plaatsen, F met oen man
die gedurende dl .:•,-•! t moda-
';;;.\vc-i';ci LJTO N2J*:ri^ :".-iaers van

Duitsland te deporteren,
samenwerken
Hij bedreigde ook in de bezettingstijd
de arbeiders met de Deutsche Wehr-
macht.
Na de capitulatie is hq door h«t per-
soneel ter verantwoording geroepen «m
door de P.O.D. gearresteerd. Na vier
maanden werd Wensing weer vrijgelaten.
Alhoewel de huidige directie dus d«
tegenzin van het personeel kende, bleef
zy op haar standpunt staan en zeide:
dat zij, die geen genoegen met deze
zaak konden nemen, maar moesten ver-
dwynen.

Nader vernemen wfj over deze kwestie,
dat Wensing weer ontslagen is. De sta-
king brj Figee heeft dus wel degelijk re-

gehad.
H, J. C

AAN üü U--i--,-&LEGEERDEN NAAE DB
LANDELIJKE CONFERENTIE

Denken de gedelegeerden naar de Lan-
delijke Conferentie van 27, 28 en 29 De-
cember er aan, orn hun levensmiddelen-
bonnen mee naar Amsterdam te nemen?
Men voorkomt daarmee veel onaange-
naamheden.

HUISVESTING LAND. CONFERENTli
De adressen komen binnen, Amsterdam-
mers. Maar bet gaat nog lang niet hard
genoeg. Denkt er aan, 450 vrienden van
buiten moeten onderdak.



Schorsing Fusie-besprekingen
(Vervolg van pag. 1)
Ons antwoord

5 December 1945
Aan het Nederlands Verbond van
Vakverenigingen,

Amstel 224, Amsterdam.
Mijne Heren,
Uw schrijven, welk wfl heden van Uw
Bestuur ontvingen, bevreemdt ons ten
zeerste. Het ware boter geweest eerst
by ons te informeren, alvorens tot hwt
besluit over te gaan, da besprekingen
met de E.V.C, te •chornn.
Wij moeten helaas vaststellen, dat hier
op zeer lichtvaardige wjjae met de 20
dringend noodzakelijke Eenheid der Ne-
derlandse Vakbeweging wordt omge-
sprongen. Temeer, daar het beohut be-
rust op een artikel in de pers, waarvoor
wij geen enkel» verantwoordelijkheid
kunnen dragen. Met per» bedoelen wy
speciaal „Het Parool", daar dit bl»d in
Uw schrijven aangehaald wordt.
Dit alles bevreemdt ons des te meer,
daar we in de vaste overtuiging leven,
dat het N.V.V.-bestuur het ernst is met
de besprekingen, en deze niet als een
propagan<1a-stunt beschouwt.
En nu wat de uitlatingen van Blokzijl
betreft, geuit in de openbare vergadering
te Rotterdam op Zaterdag jJ. (l De-
cember 1945).
Deze schetste uitvoerig de situatie, waar-
in Nederland, m sociaal-economisch op-
zicht, thans verkeert. Daarop voortbou-
wende kwam hy tot de conclusie, ge-
zien de vele beroeringen op het terrein
van de arbeid (havenstaking Rotterdam,
D.U.W.-acties, staking Noury-v. d. Lan-
de, rietbewerkers Noordwold*, textiel-
arbeiders in Twente, bouwvakken, de
beroeringen in de Zuivelindustrie en bij
d« baggerwerken op Walcheren), dat de
sociaal-economische positie der werkers
nog veel te wensen overlaat. Deze posi-
te verbeteren is een noodzakelijke oor-
waarde voor een snelle wederopbouw
van ons land, aldus Blokzijl. Voortgaan-
de betoogde hij, dat dan alleen verbe-
teringen tot stand kunnen worden ge-
bracht, wanneer de Eenheid van alle
wei-kers een feit werd. Hiermede was
hij gekomen aan dat deel van zijn rede,
waarin hij de samensmelting van N.V .V.
en E.V.C. aan de orde stelde.
Dit was geen verslag van de fusie -
besprekingen, doch het aantonen van de
noodzakelijkheid om de samensmelting
tot stand te brengen, mits op de juiste
wyze doorgevoerd. Hierbij werden even-
eens geen mededelingen uit het memo-
randum gedaan!
Ook zou volgens Uw Bestuur, de heer
Blokzyi zich in schamper* zin over den
heer Kupers, althans over het N.V.V
hebben uitgelaten, hetgeen zou moeten
blijken uit de volgende passage van het
artikel, verschenen in „Parool":

„Spreker gaf een uitvoerig verslag
over de fusie-onderhandelingen, die
hij vroeger op de middag gevoerd
had met den voorzitter van het
N.V.V, den hoer Kup«rs. Het N.V.V.
heeft hoofdzakelijk interesse voor de
technische samenstelling van het be-
stuur en de organisatie. De E.V.C.
vindt belangrijk wat de houding zal
z^jn tegenover de overheid".

Dit slaat bl'ökbaar pp dat gedeelte van
zijn redo, waarin hy de samensmelting
verder behandelda. IQ dit verband kop-
pelde hij op geen enkele wijze de tech-
nische samensmelting van Bestuur en

wanneer de volgende bespreking kan
plaats vinden.

Hoogachtend,
Voor het Bestuur der E.V.C.
A. C. KOENEN, Secretaris.

Enige opmerkingen.

Wjj wfflen nu tot slot nog enige opmer-
kingen maken.
Besprekingen, van aulfc een verstrek-
kende betekenis «k tussen N.V.V. en
JLV.C. gevoerd worden, te schorsen
aan de hand van mededelingen of ver-
slagen in de pers, moet op zijn minst
lichtvaardig genoemd worden.
Wij weten allen, dat perverslagen niet
altyd even juist zijn. Dit behoeft niet
bewurt t« geschieden. Het komt dikwyls
aan op een woord, ja zelfs op het al
of niet plaatsen van een komma.
Nemen we ais voorbeeld hat zogenaamde
interview, dat Blokzijl toegestaan zou
hebben aan het Amsterdams Dagblad.
Dit was in de eerste plaats geen inter-
view, maar een telefoongesprek. In dat
gesprek deelde Blokzijl mede de schor-
sing te betreuren, en zeide verder, noch
d* inhoud van het memorandum, noch
de fusie-besprekingen ter sprake gebracht
te hebben.
Dit in tegenstelling met datgene wat
het Amsterdams Dagblad in het zgn.
interview had gepubliceerd.
Het Amsterdamse Dagblad zei later dit
„interview" te herroepen. Tot nu toe is
dit niet gebeurd.
Ons documentatie-bureau i» in het bezit
vam verscheidene redevoeringen van lei-
dende figuren van het N.V.V. Redevoe-
ringen, aan de vergetelheid ontrukt, die
zelfs uitgesproken zijn na de eerste
besprekingen op 13 Nov. j J. En daarin
werden dingen gezegd, die zeer zeker
niet in het voordeel van het N.V.V.-
bestuur pleiten en welke uitlatingen door
de E.V.C.-leiding gebruikt hadden kun-
nen worden, niet alleen om de bespre-
kingen te schorsen, maar om deze zelfs
definitief te verbreken.

overtuiging verkeert, dat ondanks die
uitlatingen, het N.V.V.-bestuur het ernst
is met de Eenheid.
Alles dient vermeden te worden om de
besprekingen te bemoeilijken.
Zij, die bewust de besprekingen tussen
N.V.V.-E.V.C. in de weg staan, belem-
meren ten zeerste de Eenheid. Tegen hen
zal onze strijd gericht zijn, waar ze zich
ook mogan bevinden.

N.V.V .-vergadering

In de jJ. Zaterdag 8 December gehouden
vergadering van de Rotterdamse Be-
stuurdersbond in de Riviera-hal, die
door 600 personen bezocht was en waar
J. G. Suurhof sprak over de besprekin-
gen tussen N.V.V. en E.V.C, en waar
ook de schorsing ter sprake kwam, werd
buiten een reeks van verdachtmakingen,
da deur voor verdere onderhandelingen
open gelaten. Wij komen, indien nodig,
nog op deze vergadering terug. Laten
wij hopen, dat het N.V.V.-beetuur in-
ziet, dat het met de schorsing van de
besprekingen op de verkeerde weg is.
De eenheid is inderdaad een te kostbaar
goed, Suurhof, om er zorgeloos mee om
te springen.

zyn zelfs bereid om door de kier
naar binnen te gaan. Ter wille van de
honderdduizenden leden, die naar het
N.V.V.-bestuur mededeelt, bij hen ge
organiseerd zijn en omdat de E. V.C
/en eenheids-organisatie is.
Het woord is thans aan het N.V.V.-
bestuur.

v. T.

KLACHTENBUREAU TE BREDA
De Bredase E.V.C.-ers kunnen zich van-
af 29 November met eventuele klachten
reclames en dergelijke, wenden tot daar-
voor speciaal aangewezen personen
welke iedere Donderdag vanaf 7.30 uur
in de bovenzaal van het gebouw „Ons
Huis" \7aterstraat-Hoek Karnemelkstraat
zitting zullen houden.

Het bestum

VERANTWOORDING
Op een vijftal lijsten, uitgezet door de
afd. Bouw te Maastricht voor de riet-
bewerkers te Noordwolde, kwam ƒ 185.19

Zij doet zulks niet, omdat zij in de vaste binnen. Goed gewerkt kameraden!

Staking bij IN.V. „Electro"
Oorzaak: instellen van

bed rijf «politie
Bij de zuurstof-, waterstof- en carbid-
fabrick „Electro" te Amsterdam is Vrij-
dagmiddag 7 December een staking uit-
gebroken, welke het gehele personeel, de
bazen inbegrepen, omvat.

De oorzaak

organisatie aan het N.V.V., noch de idlo-
logische samensmelting aan de E.V.C.,
wel vond hy de laatste belangrijker.
Dan haalt Uw B«stuur, als sluitstuk van
bedoeld schrijven, de volgende passage
uit het in „Parool" verschenen artikel
aan:

„Ov«r de voorwaarden veoc een fu
sae zal echter niet in de conferentie-
kamer russen Kupers en mij, maar
door de arbeiders in de bedreven
besloten worden".

Letterlijk luidde dit gedeelte van Blok-
rede:

„Ovar d« voorwaarden voor een fu-
sie zal echter niet alleen m de
eonferentiekamer tussen Kupers en
Blokzijl, maar tevens door de arbei-
ders in de bedrijven beslist worden".

Wat hieraan voor demagogisch aanzit, is
ons niet recht duidelijk. Het feit, dat
het N.V.V. het met deze zienswyze eens
is? Dit kan ons slechts verheugen, daar
ons dit zeer zeker een step nader brengt
bq de Eenheid in de vakbeweging.
Wq verwachten van Uw bestuur n» deze
opheldering, de mededeling waar en

De oorzaak van de staking is het in-
stellen van een bedryfspolitie, naar aan-
leiding van enige vermeende diefstallen,
welke in het bedrijf plaats gevonden
zouden hebben.
Deze bedryfspolitie of fabrieksrecherche
moet alle personeelsleden controleren
De arbeiders in de fabriek worden dus
als minderwaardig beschouwd, omdat
men ze allen van die vermeende dief-
stallen verdenkt.
Hoe het onderzoek plaat* vindt, wordt
hieronder mtt enige voorbeelden aange-
toond.
De leden van de fabrieksrecherche in-
formeren voornamelijk bij de buren van
de desbetreffende arbeiders en wel op
deze wyze:
„Goedenmorgen, ik kom namens de di-
rectie van de N.V. Electro vragen of uw
buurman die by deze firma werkt,
wal eens met een pakje of zak thuis-
komt".
„Neen, jntjnheer, maar wat. ifl er eigen-
lyk aan de hand?"
„Ja, ziet U, «r wordt aan de fabriek
kwik gestolen en daar zijn we nu naar
aan het zoeken".

De politie zit op je hielen....

zich als politie kon legitimeren, kreeg
hy het antwoord: „Dat hoef ik niet te
doen, als ik je aan het spreken wil kry-
gen, kan ik dat wel op een andere ma-
nier". (Wie zegt daar iets over S.S.-
methoden?)
In een ander gevaJ werd er gevraagd
aan de buren of de betrokken arbeider
wel eens carbid of olie verkocht. En
zo zouden we door kunnen gaan.

Algemene verontwaardiging

Toen deze feiten bij de arbeiders be-
kend werden, was de algemene veront-
waardiging groot en zy waren terecht
van mening, dat hun eer en goede naam
door de directie door het slyk was ge-
haald. Het bedrij f sbestuur van de N.V.
Elecü-o, waar 95% der arbeiders in de
E.V.C. georganiseerd zyn, vroeg een on-
derhoud met den onderdirecteur aan,
maar werd ternauwernood te woord ge-
staan. De eis werd gesteld: intrekking
van deze onwaardige „informatie-metho-
den".
De onderdirecteur moest eerst nog eens
overleg plegen met den directeur.

„Sit-down" staking

Bü een andere arbeider speelde zich het
geval als volgt af:
Deze arbeider kwam thuis en werd op-
gewacht door een buur, met de volgende
woorden: „Buurman, je mag wel uit-
kijken, want de politie zit je op de hielen
wegens diefstal".
Deze mynheer van het informatiebureau
was als volgt te werk gegaan:
„Kunt U mij ook vertellen of de per-
soon. ... wel eens met pakjes thuis-
komt? Ruikt het wel eens naar carbid
by hem?"
Op de vraag van deze buurman, of hij

De arbeiders besloten toen na onderling
beraad uit protest tegen dit uitstel in
„sit-down" staking te gaan.
De gehele Vrijdagmiddag ging heen zon-
der -dat er een antwoord kwam en de
werkers besloten, daar bleek dat men
hen in de maling nam, in proteststaking
te gaan.
De Zaterdagmorgen brak aan en een
verg. werd belegd in Café Marcanti,
Mosplein. De houder van dit café stelde
zyn zaal kosteloos ter beschikking van
de stakers. Hulde voor deze man.
F. Boom opende deze vergadering en
memoreerde de voorgeschiedenis van
deze proteststaking en las verder een
schreven voor, dat Vrydag binnenge-
komen was van de directie, waarin ge-
zegd werd, dat de E.V.C, niet erkend
werd en zy zich maar moest wenden
tot de Stichting van de Arbeid.

Staking

Daarna werd voorgesteld om van de
protestactie naar de staking over te

De zaak van Os
Tot l jaar veroordeeld,

na 4 manden weer vrij !
L. v. Os, tot aan 21 Juli functionaris
der E.V.C. afd. Rotterdam en die op
bovengenoemde datum tot l jaar gevan-
genisstraf veroordeeld werd, is weer vrij.
Op 21 November, dus 4 maanden na
zijn veroordeling werd hij in vrijheid
gesteld, volgens de Procureur-Generaal
speciaal in verband met zijn gunstige
reputatie.
Men kent het „geval van Os*l
Een van de mannen, havenarbeider, die
aan de Rotterdamse havenstaking mede
leiding gaf, die zich zelf niet spaarde
en talloze spreekbeurten vervulde en
ander belangrijk werk .verrichtte.
Waarom werd L. v. Os gearresteerd
en waarom werd hij binnen 2 maal 24
uur veroordeeld tot l jaar gevangenis-
straf, de hoogste strafmaat, welke de
politierechter kan toepassen, met de
clausule: „zonder mogelijkheid tot gra-
tieverzoek".
Dat was nog eens „snelrecht!" Als M
de oorlogsmisdadigers, collaborateurs en
alle andere landverraders eens berecht
werden 1
Het was voor ledereen duidelijk, dat
van Os niet tot zo'n hoge straf ver-
oordeeld werd, uitsluitend omdat hy
wat chocolade en meel gestolen had.

Wamt niet alleen havenarbeiders,
maar ook de voerlieden, ambtenaren
der douane en Akkerbouwcentrale, kort-
om iedereen nam wel eens wat mee.
De autoriteiten, belast met de controle,
wisten dat ook wel en lieten het oog-
luikend toe.
Het is ook logisch, dat zij na één der
vreselijkste oorlogswinters sedert eeu-
wen, de verleiding niet konden weer-
staan iets ervan mee te nemen. Logisch
en verklaarbaar, al keuren wö die dief-
stal niet goed. En de politierechter
had onverschillig wie uit de haven
kunnen veroordelen.

Maar waarom van Os? Omdat de re-
actie niet van Os zelf wilde treffen, maar
omdat zjj door van Os, de Eenheids-
vakcentrale wilde blameren en aanval-
len!

De reactie, de grote heren uit de haven,
die geen gebrek gehad hebben ook niet
tijdens de nazi-bezetting, zeiden:
„De stakingsleider van Os moet weg!"
De pers- stelde zich bijna geheel in dienst
van de reactie.
De frontpagina's werden gevuld met
de „Zaak van Os", als gold het een
wereldgebeuren van de eerste rang.
Op die manier trachtte de pers de
E.V.C, te treffen. Het is haar niet gelukt.
Maar nu — ach: thans heeft het „geval"
van Os geen „waarde" meer voor de
reactie. Daarom zijn vrijlating.
Indertijd spraken wij de schorsing uit
(Werkend Nederland 30 Juli no. 16)
omdat er geen ander standpunt moge-
lijk 'was.
v. Oa treedt thans weer voor het front
der Ned. werkers. Zij hebben thans te
beslissen of ze hem weer als bestuurder
aanvaarden. Het hoofdbestuur maakt
geen enkel bezwaar tegen het weder in
functie stellen van kameraad van Os.

Hoe TRANSPORT de Draka-
arbeiders steunde

Totaal ingebrachte steungelden voor de
jtakende „Draka"-arbeiders door Be-
drijfsgroep Transport, Amsterdam.

ƒ 1923.91
Leden, die nog een steunlijst hl hun be-
zit hebben, sturen deze zo vlug mogelijk
op aan Bedrijfsgroep Transport, Hemony-
laan 27.

TtANEKER
Oe alhier in Augustus opgerichte af-
deling telt reeds 115 leden.
Het bestuur bestaat uit: B. Draken,
vocrz,, H. Drijken," escr., Tuinen 14,
T. de Jong, penningrru

gaan. Dit voorstel werd met enthousias-
ne begroet.
5en tweetal stakers werd aan de be-

staande fabriekscommissie toegevoegd,
welke commissie als stakingsleiding
lienst doet. Verder voerde nog Molle-

man als secr. der fabriekmatige bedro-
gen het woord en spoorde aan, schou-
ler aan schouder te blijven staan tot
Ie a-sociale directie tot rede gebracht
B.
Op het ogenblik dat we dit schrijven
Dinsdag 11 Decor-h**) duurt de sta-
cing nog voort.

^ W. Kst

l

l

l
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Regering legt zwarte lijsten aan
Van arbeiders werkzaam bij de

Wederopbouw
Streng optreden aangekondigd

kwamen in het bezit van e«n
circulaire, welke gestuurd is aan

Ie aannemers van de Noodwoningbouw
en bestemd voor alle werknemers in
hetzelfde bedrijf.

k Een circulaire van een dusdanige reacti-
onaire strekking, dat men bij het lezen

K& ervan, zich de ogen uitwrijft en zich
f j moet afvragen: in welke tijd leven we?

Zijn we bevrijd van de dictatoriale
B machten, zijn we bevrijd van het juk

der bezetting, leven we werkelijk onder
ft de zegevierende vlag van de democratie?

Wij drukken hieronder de circulaire af
en dat de lezers van "Werkend Neder-
land oordelen!

Amsterdam, 26 November 1945
Betreffende optreden tegen
recalcitrante werknemers.

Aan alle Aannemers
van de Noodwoningbouw.

De minister van Openbare Werken en
Wederopbouw deelt na overleg met zijn
ambtgenoot voor Sociale Zaken, mede,
dat met alle gestrengheid zal worden
opgetreden tegen die werknemers bij
de wederopbouw, dus ook bij de Nood-
woningbouw, die van het werk wegblij-
ven, staken, saboteren, of zich op andere
wijze zodanig misdragen, dat zij van het
werk moeten worden verwijderd.
De omstandigheden dat de vraag naar
arbeidskrachten momenteel groot is • en
de werknemer dus gemakkelijker ander
werk kan vinden, schijnt er toe te lei-
den, dat door velen wordt vergeten dat
;«genover het loon een behoorlijke ar-
beidsprestatie dient te staan en dat zij
tegenover de gemeenschap de plicht
hebben naar beste kunnen te werken
aan hetgeen wordt opgedragen.

In opdracht van den Minister verzoek
ik U van die werknemers, die van het
werk wegblijven of weggezonden moe-
ten worden om bierboven genoemde re-
denen, mij o n v e r w i j l d namen, adres-
sen en eventuele andere gegevens met
een summiere vermelding van de toe-
dracht van de laakbare handeling en
datum te willen melden van de gevallen,
die reeds hebben plaats gehad en mij
onmiddellijk de, onverhoopt, in de toe-
komst zich voordoende gevallen te rap-
porteren.

In het belang van de voortgang van de
werkzaamheden bij de Noodwuningbouw
veken ik dan ook in deze, op Uwe me-
dewerking.

De gemachtigde
voor de Noodwoningbouw,
w.g. Ir. B. H. H. Zweers

Er zal dus met alle gestrengheid tegen
die werknemers opgetreden worden, die
van het werk wegblijven, staken, sabo-
teren of zich op andere wijze zodanig
misdragen, dat zij van het werk moeten
worden verwijderd....

Met welk recht"!

Het is niet toevallig, dat we bier aai
de redactie overstroomd worden me
brieven uit het land, waarin herhaalde-
lijk gewezen wordt op wantoestanden
bfl de wederopbouw....

Uit Tegelen

Uit Tegelen (Limburg) ontvingen
bericht dat bij de wederopbouwwerken
uitgevoerd door gebr. Uselstein, Gouda
Kattensingel 67 nogal het een en ander
ontbreekt bij de sociale voorzieningen
Ondanks het feit dat alle levensmidde-
len-bonnen moeten worden ingeleverd
ontvangen de arbeiders hoegenaamd geen
vlees, boter en melk. De arbeiders zijn
zelfs in de laatste week van November
ai hongerstaking gegaan. Er verschenen
soldaten met het geweer in de aanslag,
om zgn. de orde te htt'stellen.

Uit Zeeland

Dit bericht staat niet op zichzelf.
Uit Aardenburg (Zeeland) ontvingen wij
een schrijven waarin vermeld stond dat
de werkers op Zondag 3 November eten
van zodanig slechte kwaliteit ontvingen,
dat zij het uit protest teruggestuurd
hebben. Ook de kwantiteit laat veel te
wensen over.
Ook daar vond een 24-urige proteststa-
king plaats, welke actie inderdaad enige,
allioewel nog onvoldoende, verbeteringen
opleverde.
Wij zouden zo door kunnen gaan. De
werkers zelf weten het best hoe zij
er voorstaan.
Van al die werknemers, die zich mis-
dragen en bovengenoemde handelingen
plegen moeten namen, adressen en evt.
andere gegevens met een summiere
(korte en zakelijke) vermelding van
de toedracht van de laakbare hande-
lingen en datum gemeld worden, ook
van hen, die dergelijke handelingen reeds
gepleegd hebben....!
Hier wordt dus een zwarte lijst aan-
gelegd van de werkers, opdat de Over-
heiJ tegen hen kan optreden.

Fascistische methoden

Dit zijn methoden die sterk naar het
fascisme rieken. Dit zijn methoden die
onduldbaar geacht moeten worden.
Sier wordt rekening en verantwoording
;eëist van hen, die daadwerkelijk aan de

opbouw medewerken, die ver van huis
m slecht verzorgde kampen huizen, die
altijd nog tegen een onvoldoend loon
lun beste krachten geven,
rïebben de werkers daarvoor vijf jaar
ang gevochten tegen de dictatuur, om
lier in het bevrijde Nederland zich

een dergelijke handeling te laten wel-
gevallen?

Verantwoording!

Met welk recht wordt opgetreden tegen
stakende arbeiders?
Waar hebben we dergelijke geluiden

gehoord?
was onder de bezetting, toen ookDat

tegen stakers met „alle gestrengheid"
tetreden werd. Zal de Overheid be-
en. wanneer er gestaakt inag wor-

i de ondernemer? Of is het sta-
mgsrecht l»t de arbeiders eug9 over-

tegen de

De werkers zuUen zelf beslissen, wan-
neer er gestaakt wordt.
De werkers willen natuurlijk wel dege-
lijk onderhandelen, alvorens naar het
wapen van de staking te grijpen. Maar
we geloven dat onderhandelingen na
de toon beluisterd te hebben In boven-
aangehaalde circulaire wel zeer bemoei-
lijkt worden.
Een behoorlijke arbeidsprestatie tegen-
over het loon. Zeer zeker!
Maar in de circulaire heeft men dan
toch ook een woordje vergeten en dat
is een behoorlijk loon!
En behoorlijke sociale en hygiënische
maatregelen in de kampen, waar de wer-
kers gehuisvest zijn.

Wanneer eens ter verantwoording ge-
roepen werden zij, die leiding moeten
geven aan het herstelwerk in Neder-
land? Wanneer eens alle aannemers ter

verantwoording geroepen werden, di
met de moffen samengewerkt hebben
en bunkers en vliegvelden aanlegden
die mede hielpen de havens te vernielen
Wanneer zij eens ter verantwoordin;
geroepen werden, die verantwoordelij]
z\jn voor het feit, dat vele fabrieken
glazen speelgoed jeeps en asbakjes ma
ken inplaats van keukengerij? Of wan-
neer zij eens die fabrikanten ter ver-
antwoording roepen, die vlaggedoek fa-
briceren inplaats van ondergoed.
Wanneer zij diegenen eens ter verant-
woording roepen, die zorgen dat de op-
gesloten N.SB.'ers schoenen krijgen, ter-
wijl minstens 5/6 van Nederland zonder
schoeisel zit?
Wanneer zij eens die regeringsinstanties
ter verantwoording roepen, die N.S.B.-
kringleiders vrijlaten, die N-S.B.-burge-
meesters weer in functie herstellen?

Regeringbeleid

Ik geloof dat we dan een aantal laak-
bare handelingen te beoordelen krijgen
waartegen inderdaad gestreng opgetre-
den moet worden. Het spijt ons, maar
we komen weer terecht op het rege-
ringsbeleid. Immers, deze circulaire is
opgemaakt door den minister van Open-
bare Werken, Ir. J. A. Ringers, in over-
leg met den minister van Sociale Zaken,
Drees.
Wij wijzen dergelijke circulaires abso-
luut af.

Straks krijgen we dergelijke circulaires
ook voor andere bedrijven. Het ont-
breekt er nog maar aan, dat er een sta-
kingsverbod in de pen Is.

En nogmaals het wordt tijd, dat er een
regering komt, gekozen door de uit-
spraak van het volk.
Deze regering heeft al dikwijls getoond
niet de juiste koers te varen.

Het Schip van Staat

Als zij op deze \wijze doorgaat het schip
van staat, bijgestaan door ondeskundige
loodsen, op bovengenoemde wijze te be-
sturen, dan loopt het vroeg of laat op
een klip.
„Besturen is vooruitzien", zeggen de
fransen.
Laat dit het richtsnoer zijn van de re-
gering, eer het te laat is.
[n het belang van de wederopbouw,
m het belang van de werkers in Neder-
and.

J. v. T.

ROTTERDAM
BEDRIJFSGROEP „METAAL"
Iet bestuur der bedrijfsgroep „Metaal"
loudt spreekuur op haar kantoor: Breede
lilledijk 4, alle werkdagen, behalve Za-
erdag, van 10 tot 12 uur en van 2 tot

uur, Dinsdags- en Vrijdagsavonds van
tot 9 uur.

kameraden, maakt van de gelegenheid
^ r u i k , toont Uw belangstelling voor
Jw eigen organisatie door regelmatig
.aar te komen, teneinde mede te wer-
cen aan de propaganda, terwijl voor al
Jw moeilijkheden, de arbeid en het

bedrijf rakende, getracht zal worden
en oplossing daarvoor té vinden.

De Hoofdbesturenvergadering van
21 November

Op 21 November werd er een verga-
dering in Amsterdam gehouden met alle
voorlopige Hoofdbesturen der Landelijke
bedrijfsgroepen.
Het doel dezer vergadering was, het
doen instellen van een Landelijke Raad
der E.V.C., verder werd ojn. de a.s.
Landelijke Conferentie en de kwestie
Hoofdbestuur betreffende de cumulatie
der functies, speciaal in verband met
het penningmeesterschap, propaganda en
scholing, behandeld.
Het besluit dezer vergadering was:
Ie. dat er een Voorlopige Landelijke
Raad zou worden ingesteld, die gevormd
zou worden uit en door de Hoofdbestu-
ren der Landelijke Bedrijfsgroepen, be-
staande uit 2 afgevaardigden per be-
stuur.
2e. dat de voorlopige Landelijke Lei-
ding der E.V.C, tot aan het Congres in
het voorjaar als Landelijke Leiding zou
aanbleven.

3e. dat zij onderling de functies zouden
verdelen. Wat dit laatste betreft, is de
Landelijke Leiding van mening, de wij-
ziging, die zij zich nu had gedacht aan
de conferentie tevens voor te leggen.
zodat de Landelijke Leiding nu als
volgt is samengesteld:
B. Blokzijl, voorz., (Dagelijkse leiding);
A. C. Koenen, secr., „
J. v. Wijngaarden penningm. „
H. Hennink,

Scholing en propaganda „
J. Rootlieb, voor het Noorden,
E. Sip, voor het Oosten,
F. H. B. Janssen, voor het Zuiden,
Voor de gewesten Amsterdam en Rot-
terdam acht het bestuur geen verdere
afgevaardigden nodig, daar het Westen
al zeer goed in de leiding vertegenwoor-
digd is en om deze leiding niet te groot
te maken, waardoor zij moeilijk han-
teerbaar wordt.

Rechtzetting:
Uit het Wilhelmina-
Gasthuis

De in het nummer No. 33 van Werkene'
Nederland onder bovenstaand opschrift
genoemde feiten vragen enige rectificatie
of aanvulling.
Het aanvangssalaris was ƒ25.— p. maar '.,
is thans ƒ33.— per maand.
Alle interne verpleegsters ontvingen
enige weken geleden een schoenenboi..
T.a.v. de arbeidsvoorwaarden mogen wij
wijzen op de door de Alg. Bond v. Ver-
pleegsters aangesloten bij de E.V.C, vast-
gestelde eisen....

Ingezonden

De confessionele vakbonden
in de illegaliteit

In uw artikel „Discussie-materiaal voor
de Landelijke Conferentie der E.V.C."
lees ik onder „De E.V.C. in de illegali-
teit" de volgende zinsnede: De geschie-
denis is bekend; het N.V.V. werd tot
een instrument in de handen van de
nazi's, de confessionele vakverbonden
gingen roemloos ten ouder. Tegen deae
voorstellirïg van zaken meen ik te moe-
ten opkomen, daar dit niet zo roemloo»
gegaan is, als men hier voorstelt; im-
mers, uit de overtuiging dat een samen-
werking in één verband onder fascisti-
sche invloed niet te aanvaarden waa,
besloten de confessionele vakbonden een-
parig en vrij zichzelf op te heffen,
aanvaardden de risico's daaraan verbon-
den en op dat moment niet te overzien,
vrijwillig. Dit is een verdienste geweest,
welke door géén verkeerde voorlichting
gekleineerd mag worden.

NEELEN

Dankbetuiging
Ondergetekende bedankt langs deze weg,
de Directie en Personeel van de Gemeen-
telijke Woningdienst voor de belang-
stelling ondervonden bij het overlijden
van haar echtgenote.

W. H. de Vries-Schartt
Bestevaerstraat 76 L

VERZOEK
Wie helpt onzen secretaris den Heer
J. Stoopendaal aan een goede bruikbare
acte-tas. Deze is dringend nodig voor
de E.V.C.
Eventuele kosten worden vergoed.

VERANTWOORDING NOORDWOLKE
Collecte Giekerk J 15.—
E.V.C. Schiedam t 60.20
ALGEMEEN
E.V.C. Den Haag ƒ 57.08

In memoriam
W. J. Loesberg

Loesberg, 5 December, vergezelden
we je op je laatste tocht. De be-
zettingsjaren gehandicapt door na-
genoeg blindheid, bleef je toch
steeds een goed collega en oprecht
kameraad. In het diepst van de
hongerperiode, toen je het trans-
port van onze warme maaltijd be-
geleidde, stond je reeds om 7 uur
in de rij om een paar extra porties
Ie bemachtigen. Komende op het
bureau, waarschuwde je die van
je collega's, die het hardst iets
extra's nodig had.
Loesberg, we zullen je missen als

;a, meeï nog als kameraad.
E.V.C.. Gem. Bur. v. Soc. Zaken,

K.V. secr.

Te laat om hem de laatste eer te
bewijzen, ontvingen wij de droeve
:ijding van het overlijden van on-
zen trouwen kameraad

C. V. BARNEVELD.
Hij was een trouw lid van onze
jonge E.V.C., afd. Utrecht, Bedrijfs-
groep Metaal.
Rust zacht, kameraad.

Het Bedrijfsbestuur
van „Denika,
Utrecht.

Op 8 December 1945 moesten wij
onzen College en trouwen strjjd-
makker den heer

J. P. DE VISSER,
in leven schipper bij de „Gemeente
Veren" ten gravd dragen.
Wij verliezen in hem een ware
kameraad en werker voor de E.V.C.
Tevens wordt het personeel be-
dankt voor de betoonde belang-
stelling.



De staking bij de touwfabriek
„De Volharding"

Perscoirnnnnlqué E.V.C.
Groningen

Het personeel van bovengenoemde fa-
briek (75 man) is in staking gegaan.
Het volgende perscommuniqué is door
de afd. Groningen der E.V.C. over dil
conflict uitgegeven.

Ondanks het feit, dat de besprekingen
tussen de directie en het personeel sinds
14 Juli 1945 gaande zon, uiteindelijk
een laatste bespreking met den direc-
teur plaats vond op 21 October jl. m
tegenwoordigheid van vier vertrouwens-
mensen uit de fabriek nJ. van iedere
vakorganisatie een vertrouwensman,
waaronder de E.V.C., waarin men we-
derzijds tot volledige overeenstemming
kwam en wel f 30.— per week loon
voor arbeiders boven 21 jaar met te-
rugwerkende kracht, ingaande l Augus-
tus JJ.
dat voordien de lonen werden vastge-
steld op t 28.50 of ƒ 29.50 door de sa-
menwerkende organisaties en het Col-
lege van Rijksbemiddelaars;
dat reeds voordien betere arbeidsvoor-
waarden waren overeengekomen tussen
directie en personeel;
dat een verzoek aan het College van
Rrjksbemiddelaars om de lonen vast te
stellen volgens de overeenkomst van 21
October door het College is afgewezen;
dat de directeur tijdens een telefoon-
gesprek met den heer v. d. Molen,
voorzitter van het Districtsbestuur der
E.V.C., verklaarde nog gaarne bereid te
zijn de Ionen ad f 30.— te betalen, doch

Parlement en Vakbeweging
WQ vervolgen bier de discussie over: Par-
lement en Vakbeweging.
Wq geven het woord aan J. Versteeg,
Kastenjelaan 20, Groenekan, die den in-
zender J. G. H. Heyer beanlwoonit en
tevens zijn mening weergeeft over dit
vraagstuk.

Met zeer veel genoegen lees ik geregeld
Werkend Nederland en geef mijn vak-
blad na lezing aan collega's door.
Echter in het artikel van' de hand van
J. G. H. Heyer, bestuurder Grafische Be-
drijfsgroep, in Werkend Nederland van
3 December j.l., is bovengenoemde be-
stuurder m.i. op de verkeerde weg!
En wel als hij beweert, dat de E.V.C.
bij de komende verkiezingen met eigen
candidaten uit moet komen.
Dat is zeer zeker in flagrante strijd met
onze eenheidsjredaohte!
Een en ander zou andermaal een split-
sing onder de arbeiders brengen, waar
wij zeker niet aan mee mogen werken!
Bovendien ben ik ervan overtuigd, dat
de E.V.C, zeer zeker haar pleiters in
het parlement hebben en anders zullen
EO er fli-L de verkiezingen er wel in
komen. Maar niet met eigen candidsten.
wat siet'hts verbrokkeling brengt.
De arbeiders hebhen te zorgen, dat er
bestuurders van de E.V.C., welke tevens
lid zijn van een bepaalde politieke partij
een behoorlijke plaats krijgen op de can-
didatenüjst. En veel van uw leden zijn
tevens lid van een politieke partij!
In godsnaam geen aparte lijsten meer,
we zijn al verdeeld genoeg, helaas!
En al schrijft.. u in de aanhef van het
bewuste artikel, dat dit een mening is
van een der inzenders, toch meen ik
hiertegen mijn stem te moeten laten
horen.

dat zijn desbetreffende
den vertegenwoordiger van het College
van Rijksbemiddelaars van de hand wer-
den gewezen. Dit telefoongesprek vond
plaats op Donderdagmorgen 22 dezer,
toen de staking reeds een feu was.
stelt vast, dat noch de directie, noch
de arbeiders, noch de E.V.C, verant-
woordelijk is voor deze zeer betreu-
renswaardige gang van zaken.

Aan de broodbakkers te
Amsterdam

Vakgenoten,
De lonen van de werkende klasse liggen
onder een dusdanig peil, dat zelfs het
meest nodige voor het levensonderhoud
niet meer gekocht kan worden.
Het loon van de bakkersgezellen U van
dien aard, dat aan vernieuwing van de
hoogst nodige Iflfsgoederen in het geheel
niet valt te denken.
Sinds vele weken ligt er ten kantore
van het College van Rijksbemiddelaars,
een concept Arbeidsovereenkomst voor
het gehele bakkersbedryf, ter goedkeu-
ring. Tot op heden is daarover nog
geen beslissing genomen.
De daarin geëiste loonsverhogingen zijn
ondertussen alweer te laag om aan de
inmiddels gestegen kosten van het le-
vensonderhoud te voldoen.
Vele verzoeken bereikten ons om op
korte termijn loonsverhogingen bij de
werkgevers te eisen. Aan deze verzoe-
ken is door ons voldaan.
Doch dit is niet voldoende.
Ook hier is weer eenheid van handelen
geboden.
Wrj roepen U dan ook op om gezamen-
lijk met ons een actie te gaan voeren
tot verbetering van de lonen van de
bakkersgezellen te Amsterdam. Komt
dus allen zonder onderscheid naar onze
Openbare Vergadering op Woensdag-
avond 19 December, 8 uur, in gebouw
De Leeuw, Valkenburgerstraat.
De Eenheidsvakcentrale is ook voor U
de vakvereniging die strijd voert voor
Uw sociaal-economische belangen.

Voor het Bestuur der Landelrjke
Bedrijfsgroep Voeding- en Genot-
middelen:

F. JABURG, Secretaris

PLAATSELIJK BESTUUR ALKMAAR
Het PI. Bestuur der E.V.C. afd. Alkmaar
is als volgi samengesteld: W. Brugge-

i.*, voorzitter; F. Meelis, Psnningm.;
Timmerman, secretaris. Adre.s der

secretaris is v. Leeuwenhoekstraat 9a„
Alkmaar.

EEHHEÏ0SYAKCEHTRALE AFDELING A M S T E R D A M
ZATERDAG C, ZONDAG f, MAANDAG 7, DINSDAG l,
DONDERDAG M e* VRIJDAG 11 JANUARI 1946

ieder* avond 8 wtr r» Zondag S Jon. (ook '»middag* l vwr)

m het theater ,CULTURA", Tolstraat 160
DB GROTE FEESTREVUE

„ W E R K E N D N E D E R L A N D T R E E D T A A N "
door het ensemble LOTTE en ALEX WINS

Medespelenden: MAR1ON BREENS, LOTTE WINS, BERT BURGDORFFER,

• CHARLES, JO HAMILTO. J. V. MIDDELBURG, ADRI VAN
OORSCHOT, ALEX WINS e-o.

Regie: ANTON BURGDORFFER.

Muzikale leiding: JUSTUS JESAYES.
Teehn. leiding: C. MALTA.

Nieuwe decors uit. de ateliers van D. M. SCHAKEL.

Kaarten a ƒ U50 verkrijgbaar van Maandag 17 December a.s. af,
bij onderstaande adressen:

E.V.C. Afd. Amsterdam, Hemonylaan 27.
Bedrijfsgroep „Overheid", KloveniersburgwaJ 139.
Bedrijfsgroep P.T.T., Prinsengracht 770—772.
Bedrijfsgroep Metaal, Nieuwe Keizersgracht 61
en aan de cassa van het theater „Cultura".

UTRECHT

Verzilvering Vacanfiebonnen
Op 19 en 20 December a^. van 9 tot 12
en van 2 tot 5 uur in Garage Lande-
weer, Biltstraat 74, hoek Goedestraat.
Er mogen hoogstens 12 bonnen worden
ingeleverd. De bonnen moeten op de
daarvoor bestemde boekjes worden op-
geplakt.
Werklozen mogen geen bonnen inleveren.
Boekjes zijn verkrijgbaar bij de boden
en aan ons kantoor Vredenburg 10,
Utrecht.

RECTIFICATIE
In no. 34 van Werkend Nederland ver-
meldden wij als naam van den Penning-
meester van d« Landelijke Bedrijfsgroep
Voeding- en Genotmiddelen, Sijbrants.
Deze naam moet zijn:

J. P- Zijbrands.
Men neme er goede nota van!

[n no. 35 van Werkend Nederland op
sag. 4 onder het kopje: „De wüze van
afvaardiging" staat onder punt 6: 5000
leden maar l afgevaardigde extra, enz.
Dit moet zijn: 5000 leden méér enz.

OVERSCHOT
STAKINGSGELD TILBURG ƒ 159.—.

Verantwoording steun
Noordwolde

District Groningen, Friesland en Drente.
Ljjst 8 / 17.75; 9 f 10.25; 18 f 14.70; 20
f 75; 25 f 8.50; 34 f 25.50; 42 f 13.75; 53
* arjJO; 62 -f 83; 80 £ 12.25; 101 f 10.50:
121 f 52.50; 125 f 29.40; 126 f 16.25; 127
f 1750; 129 f 31.85; 147 f 20.88; 148 f 7.50;
149 f 7.2S; 150 f 38.30; 152 f 23.GO; 171
* 32; 172 f 29; 174 f 13.15; 177 f 32.80;
178 f 28.70; 182 f 23; 184 f 10.50; 186 f 2.50;
189 f 4; 201 f 8.10; 202 f 38.50; 217 f 23.95:
221 i 53.85; afd. Uithuizen f 51.65; afd.
Wedde f 13.50; Gem. Werken, Gron.
f 27.50; Gembo, Winschoten f 22.80; afd.

Protestactie bij Alphen en Jongsma

Vierhuizen f 61.75

>rige verantwoording

ƒ 1.001.28

ƒ 2.143.95

ƒ 3.145.23
P. Ettenoa, distr.-penningm

Donderdag 22 November hebben de .ar-
beiders van de firma's van Alphen en
Jongsma (classificeerbedi-yven te Am-
sterdam) 24 uur het werk neergelegd
als protest tegen de meer dan ergerlijke
wüze waarop het personeel behandeld is
door de directies van deze firma's.
5 weken vóór die datum abben de ar-
beiders van deze bedrijven voorstellen
kenbaar gemaakt over verbetering van
lonen en arbeidsvoorwaarden

De directies waren toen bereid, mits
zij hiervoor in de gelegenheid gesteld
werden door de diverse overheidsinstan-
ties, alles te doen om de lonen te ver-
beteren. Gedurende 5 weken is het be-
stuur der E.V C. de organisatie waarin
practisch alle arbeiders van deze be-
drijven georganiseerd zijn, van de ene
instantie naar de andere geweest,
Het uiteindelijke resultaat was, dat het
College van Rijksbemiddelaars mede-
deelde, dst ;.;t 'lereid was ^ijn be-
middeling te geven indien er een voor-
stel zou komen van den werkgever en
werknemer gezamenlijk. De gelegenheid
stond dus op dit moment open voor
verbeteringen, iets wat de directies al-
tijd voorgaven gewenst te hebben
Op dit moment echter, trokken de direc-
ties zich terug en wensten geen verder-
dragende voorstellen te doen dan 25%
boven 1940, iets wat reeds bestaat en
als zodanig geen voorstel tot verbetering
genoemd k&n worden.

De arbeiders hebben deze houding dei
directie sprekend beantwoord. Eens te-
meer blijkt weer, dat door de E.V.C. de
245. spelregels gehandhaafd zijn, doch

dat door het optreden der directies de
verantwoordelijkheid voor dit conflict
geheel voor rekening van deze directies
komt.

H. J. M.

EENHEIDSVAKCENTRALE
BEDRIJFSGROEP TRANSPORT
AAN ONZE LEDEN

Langs deze weg delen we U mede, dat
te beginnen met de eerste week in 194S,
de contributie voor alle led PU, per
bode aan huis zal v/orden geïnd.
Dit geldt dus ook voor diegenen, waar
tot nu toe de contributie in de bedrij-
ven werd geïnd. De inning in hel be-
drijf heeft zeker zijn nut gehad- We
spreken dan. ook hiermf-de onze harte-
lijke dank uit aan de Bedrijispenning-
meesters en de kameraden, die nierbij
hun hulp hebben verleend. Hun werk
heeft er zeker toe bijgedragen onze afd
Transport op het peil te brengen. wan r-
op ze heder staat.
We verzoeken onze leden de contr ibut : .
regelmatig te betalen. Dit is voor ht-r
zelf maar ook voor onze organisatie van
groot belang. Heeft U klachten o w r r!<
inning der contributie1 deelt L' h t; l dan
direct aan ons mede, dan kunnen wc
maatregelen nemen. U kunt dit
per briefkaart doen. Adres' Hemo
27, of per telefoon 90976-
We zijn dé 4000 leden gepasseerd, dui
ons parool voor 1946 is: naar d;

HET .BESTUUR

BEDRIJFSGROEP HOTEL-, CAFÉ-,
RESTAURANT- EN LUNCHROOM-
PERSONEEL
Om onze administratie goed te laten
functioneren, dienen onze leden daaraan
mede te werken. Zij, die nog in het
bezit zijn van steunlrjsten van de Draka
of van de D.U.W. worden verzocht dezen
al zrjn ze blanco, in te leveren bij de
afdeling. Alle lijsten zrjn op nummer
geregistreerd en de afdelingspenning-
meester is verantwoordelijk. Hrj, die
verhuisd is moet zijn nieuw adres door-
geven,

AAN DE
BEDRIJFSPENNTNGMEESTER
Zorgt er voor dat de leden op l Januari
geen achterstallige contributie hebben.
Het oude contributieboekje moet, bij
de ontvangst van het nieuwe, .worden
ingeleverd bij den bode of bedrtjfs-
penningmeester. In het eerste vakje
van het nieuwe contributieboekje moet
de zegel geplakt worden van 1946. De
bij de bedrrjfbesturen in omloop zijnde
oude zegels moeten gebruikt worden
tot 30 December 1945.
Hij, die geen Werkend Nederland ont-
vangt, of wanneer er geen bode komt,
dient dit aan de afdeling door te geven.
Diegene die ontslagen wordt of op-
gezegd en meen' dat het niet' is ge-
schied volgens de wettelijke bepalin-
gen, moeten niet wachten maar direct
aan de afdeling daarvan kennisgeven,
daar we anders op moeilijkheden stui-
ten. E.

MAASTRICHT (Bouwvakken)
Niet-leden en leden der E.V.C, afd.
Bouwvak moeten zo spoedig mogelijk
vooi a.s. Kerstmis en Nieuwjaar, 12
vacanHebo.nn.en opgeplakt en voorzien
van naam en adres, inleveren bij den
penningmeester der E.V.C. afd. Bouw-
vakken: F Frissen,. Brouwersweg S3 te
Maastricht.

EENHEIDSVAKCENTRALE
Hemonyiaan 27, Amsterdam-Zuid
Bedrijfsgroep Bakkersgezellen Amsterdam
O P R O E P
voor de
GROTE OPENBARE VF.RGAOEKING
Woensdagavond .9 December a.s.. S uur,
in gebouw De Lepu». Valkan hursrcrrtr.
Sprekers:
F Jariurg. Landelijk secretaris Bedrjjfs-

ling- PU Genotmiddelen:
Vo, lZ . 3nkU,-.,uümrrussie E.V C

HAARLEM EENHEinsVAKCENTKAI-E
l . ; in<ip!ijkr f.ViInjh.giwsp P >uwvak
f : : l f i : i ; . i ing voor bouw-
vakarbeider,* en D. V W -arbeiders op

i jdaj 21 IV.-em'x': Ifl l j . te 8 i / u r ,
in de Boven.-:,ia! \-an - s.n! Brink-
• ï i a n n . ! > ' ' j i - v > t < - M a r k t
-M.-I! open "i" ".'"i ' i u r .

•K3TUUR

OVERHEIDSPERSONEEL
AFDELING BOTïlillUAHi
Algemene U-d^

r 8 uui in het
estz'.-'.:: . u t

l Eluogweg Komt aller..

'.'O
kof l iO ais.
Pietei de


