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op de Handelskade verdienden 58% et.
per uur en het loon werd daarna verhoogd tot 61.2 et. Het los-personeel
wenst echter in vaste dienst genomen
te worden (na l jaar) en verlangt
omstandigheid met die heren mag wor- tevens gelijkgesteld te worden in het
den gesproken en dat wij onze leden loon.
telegrafisch zouden mededelen de arbeid
De vacantie-regéling
niet te onderbreken.
Inmiddels hebben wij het ministerie van De werkers wensen 14 dagen vacantie
Soc. Zaken van een en ander in kennis met behoud van loon en een vacantiegesteld en verklaarde de heer van Rijn, toesjag overeenstemmend met het ver-<secr.-generaal, zich onmiddellijk bereid dien-de loon (van iedere maand werkhet College van Rijksbemiddelaars in zaam in het bedrijf zal één dag bereDen Haag te verzoeken aandacht aan kend moeten worden). De lonen van
smeden, timmerlieden, metselaars en
deze kwestie te schenken, enz.
schilders moeten gelijk staan met de
lonen, die in de bouwbedrijven worden
Onderonsjes
betaald. Dit geldt eveneens voor bet
Ziedaar, de „oude beproefde" organisa- losse personeel.
ties, in hun volle naaktheid.
Ie. Informeren ^naar de wensen van den
directeur; 2e. in onderonsjes den heer
gepensioneerden
directeur beïnvloeden, opstoken de K.V.C. Het inkomen van
de
niet te erkennen, terwql de Rijksbemid- is van dien aard,
delaar van het district en de burgemees- rente zeker niet
penter van mening waren dat dit wel kon; en uitbetaling hiervan
3e. En dan
de E.V.C, aansprakelijk sioen.en nodig is.
heeft
stellen voor de staking die van al derge- Een arbeider met 40
een pensioen van ongeveer ƒ 3 2 in d.
lijke zaken het gevolg is.
Dat de E.V.C. t g d i g met haar eisen week.
voor de dag is gekomen, bewijs* het 0e weduwen van arbeiders die 20 frot 30
schreven van de E.V.C. op 17 Augustus dienstjaren hebben, ontvangen een penaan de directie der meelfabriek, -waarin sioen van 30 cents tot ƒ&— per week.
de eisen geformuleerd werden. De directie Wij geloven toch, dat op een fabriek met
had dus zeer zeker de gelegenheid om dergelijke toestanden, waar de hwen «S
over die eisen met de E.V.C, te praten. laag zijn en w«rar nog met flewde gedeelDat er nog wel het een en imêter aan ten van centen gerekend wordt, waar de
de lonen te verbeteren was, Wijkt wel pensioenregeTmg een aatïfnntJng' is, toen
wel Sarijó' geboden is.
uit de volgende cjjfers:
De arbeiders in de fabriek (dagdienst) Dat daarover toch wel orkteriiandeH moet
verdienen 65 cent per nur. De man- worden met de betrokkenen! En aangenen, die in ploegenstelsel werken ('dus zien die betrokkenen voor 90% 'georganicontinu) verdienen 67.7 cent per uur. seerd zijn m de E.V.C, is het toch logisch
Daarin is reeds begrepen de 25 pCt, dat de E.V.C, de aangewezen organisatie
loonsverhoging en de 2*/s cent voor is waar mee onderhandeld wordt.
En is het duidelijk dat de directie en zg
oontinu-arbeid.
De eis was een dutu-tetoeslag van 8 et. alleen verantwoordefijk is voor deze gang
per iiur en nog 2*/« een* voor het wer- van zaken, verantwoordelijk met de
„owïe getrouwe beproefde" organisaties.
ken in ploegenstelsel.
De losse arbeiders, die werkzaam zijn
A. C. KOENEN

Staking bij Noury & v.d. Lande te Deventer

De rol van de „beproefde
organisaties in het conflict
In verband met de sterke '\V.C.-vertegenwoordiging (aan de meelfabriek is
90% E.V.C, georganiseerd) heb ik de
directie weten te overtuigen, deze organisatie mede te delen, d at zij geen contact
met haar (de E.V.C.) kan onderhouden
en de directie het prefereert met de beproefde vroegere bonden te onderhandeHet oude liedje
len. Wij kunnen dus in zee. (Daarna
volgen nog enige onbelangrijke medeBet oode Bedje; terwql de E.V.C. voor delingen, die hier niet ter zake doen.
W& de werkers b§ Noury en van der Redactie W.N.)
Lande georganiseerd heeft, zjjn de overige
10% georganiseerd in de drie „oude ge- "Vertrouwen verdwijnt
trouwe erkende bonden", met uitzondering ook nog van een klein aantal onge- U riet het dus, de voorzitter kruipt naar
den directeur van de meelfabriek en
organiseerden.
De pers probeert zich meester te maken „vraagt naar de wensen" van den heer
van de staking; zjj probeert er weer van der Lande. En deze Katholieke Bond
munt nit te slaan. De E.V.C. wordt weer zegt de belangen van zijn leden te beonverantwoordelijk genoemd, de E.V.C. hartigen. Deze heer F. Brussel zegt voor
staakt om erkend te worden, zonder zijn leden op te komen. Is het wonder
meer. Zo wordt gelogen tegen de feiten dat de R.K. Bond zo weinig leden telt?
in. De feiten zullen wij U hier brengen En deze brief moet wel het laatste-"restje
en aantonen welke rol de oude vakorga- vertrouwen m de RiK. Bond doen vernisaties en de directie spelen in deze dwijnen.
"aak. Wij rullen aantonen <lat er gestaakt Uit deze brief blqkt ook wel degeüjk dat
wordt voor looneisen, voor sociale eisen de heren weten dat zij verkeerd handeen natuurlijk ook voor de erkenning. len. Zij zijn op de hoogte van de sterkte
van de E.V.C. En
de heer -vA. Lande

Er wordt gestaakt te Deventer, er wordt
gestaakt door 160 man personeel van de
meettabriek Noury en van der Lande.
Onderhandelingen die door de E.V.C,
zijn aangevraagd werden door de directie
afgewezen. Zij wilde hoogstens een bespreking met de fabriekscommissie.

Wij stellen U voor

Wjj stellen U voor; de heer F. B r u s s e l ,
voorzitter van het hoofdbestuur van de
Nederlandse RJC. Fabrieksarbeiders(sters)
Bond St. Willebrordus; dezelfde heer
F. Brussel is secretaris van de Bedrijfsuni« voor Fabriekmatige Bedrijven (waarin de Nederlandse Vereniging van Fabrieksarbeiders (N.V.V.), de Nederlandse
Bond van Christel. Fabrieks- en Transportarbeiders en de'R .KL Faibrieksarbeidersbond sömcri werken).
H o e deze bonden en met name de heer
F. Brussel de raken van de arbeiders
behandelen, zal blijken uit de volgende
brieven, die deze heer namens de Bedrijfsunie en namens de R.K. Bond verzonden heeft.
Als voorzitter van het hoofdbestuur van
de Nederlandse R.K.. Fabrieksarbeidersbond, schreeft de heer V. Brussel een
brief aan de Moderne en de Christelijke
Bonden. Deze brief laten wïj hieronder
voor het belangrijkste deel volgen:
's-Gravenhage, 5 Sept.
MJL,
Nadat de heer v.d. Lande mij tevergeefs
op kantoor had bezocht, ik was toen afwezig,, heb ik j.l. Zaterdag even gelegenheid gehad naar Deventer te gaan en
daar naar de wensen van den heer v.d.
Lande te informeren.
Dit was nog mesr nodH' omdat het schrijven hetwelk -wij d.d. 7 Ancmstus hadden
verzonden, ot> on-".--v--,,.v,a1.e wilze in
handen van de E.V.C, was tfekomen,
althans een afschrift daarvan. Wij vermoeden een lek op een of ander kantoor
te Deventer. In elk geval zullen wij de
correspondentie nu aan he+ huisadres der
heren zenden.
In deze bespreking met de directie van
de meelfabriek en van de E.C.I. (Electro
Chemische Industrie) heb ik er op gewezen, dat het gewenst zou zijn spoedig
onderhandelingen te openen over het afsluiten van een Collectieve Arbeidsovereenkomst, hetwelk __ voor de E.C!,
betekent én Deventer én Roermond én
voor de meelfabriek aansluiting op de
overige meelfabrieken.

„Wat zijn uw wensen, mijnheer
de directeur ?", vraagt de heer
F. Brussel, voorzitter van het
Hoofdbestuur van de Ned. R.K.
Bond van Fabrieksarbeiders.
was eerst bereid met de E.V.C. te onderhandelen, maar de heer Brussel wist de
directeur te overtuigen dat hij dat niet
doen motst!
Maar één woord is hier op zjjn plaats
onwaardig!
Maar zoals gezegd, deze heer F. Brussel
is tevens secretaris van de Bedrijfsunie
en heeft als zodanig een brief gestuurd
aan de hoofdbesturen van de Moderne
en de Christelijke Bonden.
Den Haag, 6 September
Mijne Heren,
Hierbij zenden wfj TI afschrift van een
telegram dat werd verzonden naar aanleiding van een bezoek van den heer
van der Lande. Deze deelde ons mede,
dat de E.V.C, ate eis gesteld had, te
worden erkend en als dat niet zoti gebeuren, Maandag aJ5. de arbeid niet Zou
worden hervat.
De directie, die besloten is met de oude
bona fide arbeidersbonden de arbeidsvoorwaarden te regelen en reeds de
vorige week daarmee een begin maakte,
weigert pertinent aan de eisen van deze
heren tegemoet te komen. Inmiddels
hebben zich de Rijksbemiddelaar in het
district Deventer en de burgemeester
ter plaatse zich met deze affaire bemoeid.
NJ3. verlangen deze, dat de directie met
de E.V.C.-mensen zou praten.
Bij de directie bestaat geen bezwaar om
met de fabriekscommissie te ^preH&n.
Door de stopzetting van dit bedrijf wordt
de voedselpositie in de betreffende provincie ernstig in gevaar gebracht.
Op de vraag van den heer v.d. Lande
hoe onze opvatting van deze zaak is,
deelden wij hem mede, dat wij op het
standpunt staan, dat er in geen enkele

Zondags niet meervergaderen!
ONDERSCHRIFT REDACTIE
De afdeling Leeuwarden der E.V.C.
de Grafische vakken stoorde on» een We kiimwn ons met de f e i t e l i j k e teschrijven, hetwelk wq ir grote trekken houd van bovengeplaartst schrgven volhieronder afdrukken:
komen verenigen.
„De afdeling Leeuwarden van de Gra- Van de beginne af beeft de Landelijke
fische Vakken tellende 140 leden m vol- Leiding het standpunt ingenomen, dat
tallige vergadering bijeen op 12 Septem- er op Zoradag niet vergaderd mag
ber '45 protesteert bij deze tegen het worden.
beleggen van vergaderingen op Zondag De L. L. heeft dit ook doorgevoerd zodoor de E.V.C.
veel het m haar vermogen lag. Wanneer
We waren van mening, gezien de sa- er in het land t o c h vergaderd is op
menstelling van de E.V.C, dat op Zon- Zondag, dan is dit gebeurd z o n d e r de
dag nimmer vergaderd zou worden. Een L. L. erin te kennen.
enkele uitzondering door „force majeu- Het is ook gebeurd, dat er een feestre" (overmacht) daargelaten.
herdenkingsocb.ten!d gehouden is op ZonUit deze overwegingen traden de Chris- dagmorgen. Toen dit ter kennis kwam
teüjke leden vol vertrouwen in de E.V.C. van de Landelijke Leiding was de orZo dit door blijft gaan, kunnen zij zich ganisatie voor die ochtend reeds zover
niet verenigen met de E.V.C, en is -oor gevorderd, dat er niets meer aan verhen de eenheidsgedachte zoek."
anderd kon worden!
Daarna volgen de eisen inzake het ver- Ons is ook een geval bekend, waar het
gaderverbod op Zondag:
onmogelijk was op een andere dag te
1. Opneming van het protestschrijven vergaderen, dat was in Rotterdam het
geval, waar plotseling een beslissing gein' Werkend Nederland;
2. Een verbod aan alle afdelingen op nomen moest worden inzake de havenZondag te vergaderen of feestelijke bij- staking. Er werd moeite gedaan om Zaterdagavond een zaal of vergaderplaats
eenkomsten te beleggen;
3. Voor 16 October '45 een bevestiging te krijgen en dit mocht niet gelukken,
zodat inderdaad door „force majeure"
dat zulks in orde is.
op Zondag vergaderd
Het protest werd met algemene stem- (overmacht)
moest worden.
men aangenomen.
De brief eindigt met de volgende be- Wij hopen nu, dat met deze verklaring
het vergaderen op Zondag een etnde
woordingen:
Vertrouwende dat deze zaak op bevre- neemt.
digende wijze wordt geregeld, zodat onze Christelijke leden in den lande lid HET WEKELIJKS ZEGELTJE
kunnen blijven van de E.V.C en uw in de komende week van 24r—30 September moet het zegeltje in vakje S'(
antwoord spoedig tei;«noet ziende,
Voor de af d. Grafische Vakken: geplakt worden.
A.. KIBURG, pennir.gm. Amsterdam
w.s. POSTMEES, secr.

Herstel en vernieuwing in
de komende tijd
„Herstel Nederlandse export betekent opoffering
van binnenlandse behoeften", aldus minister
Pos op oen persconferentie!
Minister Ir. H. Vos (Handel en Nijverheid) heeft in een onlangs gehouden
persconferentie enige belangwekkende
mededelingen gedaan over Herstel en
Vernieuwing ba de komende maanden
Dat de minister ons voorbereidde op
moeillijke maanden, behoeft ons niet te
verwonderen. Maar uit de gegevens die
de minister verstrekte bleek ook, dat
srij in de komende maanden nog maar
heel weinig kunnen verwachten van
onze eigen industrie. Bijna alles op het
gebied van Herstel en Vernieuwing
hangt voor het grootste gedeelte af van
de import, import uit Amerika, Engeland, België, Frankrijk, ens.
Maar «en ieder kan op rijn vingers narekenen dat tegenover import, export
moet bestaan. En wat moeten wij uitvoeren?
Landbouwproducten,
textiel,
loden, leer, cnivelprodocten? Wij kunnen niets van dit «Des missen! Ook de
minister wist er geen afdoend antwoord op te geven!
,JÜa tegenprestatie voor de invoer moewij goederen of dienstal plaatsen,''
de ministee.
«Zonder deze tegenprestatie zrjn we genoopt, onze import geheel op basis van
crediet-overeerxkomsten te regelen, hetffivoer ten zeerste zal beVtnmeren.

In de maand September zal met de distributie van schoenen worden begonnen.
Zoals bekend geschiedt deze distributie
districtsgewjjs, waarbij aan teder district de productie van I maand — ongeveer 34.000 paar — kan worden toegewezen. In een district wonen ongeveer 1.400.000 mensen.
Zoals men riet zullen we nog een tijdje
op een schoen en dof moeten lopen.
Rijwielbanden: behoefte — 3 mülioen
binnen- en evenzoveel buitenbanden.
Tegenwoordige productie 75.000 buitenen 60.000 blnnenbanden per maand. Wel
zijn in de Ver. Staten 500.000 binnenen buitenbanden aangekocht, maar de
zeer lang bedongen leveringstermijn
wordt ruim overschreden. In 1946 zullen

er misschien 200.000 rijwielen gereed
komen.
Vi.'ActtttttiluTB vbanfceujlc vvn Import nft
Frankrijk of Engelandl
CSU«K een eerste zending oö België
aangekomen van 60.000 vierkante meter.
Geregelde import per maand ongeveer
100.000 vlerk, meter, waarin is voorzien.
Nodig voer de winter per maand anderhalf millioen vierkante meter.
Huishoudelijke artikelen'. Product nog
maar gedeeltelijk op gang.
Zeep: Op l October een boa, voor scheerzeep. Nog geen zekerhiiJ voor regelmatige distributie. Huishoudzeep T.oidt
•tot na geïmporteerd. Vervaardiging van
zeeppoeder binnenkort te verwachten.
Papier: iets gunstiger. De bladen kunnen
iets groter verschijnen, aangezien ook
de import nog voortduurt
Voorts zeide de minister dat de regering ernaar streeft de verkoop van de
verbruiksgoederen door scherp gecalculeerde maximumprijzen mogelijk te
maken.
Zoals de fezer ziet, een weinig opwekkend beeld.
En nogmaals: de tQd dringt! En we
stellen wederom de nationalisatie van
de belangrijkste industrieën, zoals de
textiel-, de leder-, de aardewerk-industrie aan de orde om te komen tot een
democratisch geordend bedrijfsleven.

We ontvingen de volgende brief van de
matrozen van het stoomschip „De stad
Arnhem", utt CardKf (Engeland):
„Gegroet van de jongens en we hopen,
wanneer we in Amsterdam komen, C
aanwezig bent met de boekjes. Het kan
BO wat 3}^ week doren, dan rijn we er
weer/"
Ingesloten weren W ingevulde formulieren. Zestien nieuwe leden op het
schip „De Stad Arnhem".
Zij kenden htm plicht! Ze gaven niet
alleen bewijs htm nationale plicht te
weten gedurende de vijf achter ons Eggende jaren, maar ze geven ook te kennen dat ze begrijpen* OOK Nu IS
STRIJD GEBODEN!
„Onze mannen ter zee verzekerden ons
volksbestaan, is de lenze op de spandoeken in de stad!
Maar waar blijft een menselijke pensioenregeling voor de nagelaten betrekkingen?

Grondwerkers, sluit U aan
bij de E.V.C.
Nu de drang naar eenheid zich aller-

T. wege baan breekt is het vanzelfsprekend

De financiële maatregelen van de regering!\
l Verbaasd, omdat wij wel weten, dat
Gaan
«ralrf — iani ans.
fine»
in geia
de
^ het l&atssoms
^ gedeelte
loonnormen
nog in het geheel
De woorden van de bekende schlager:

„Geen geld en ook geen zorgen" gaat
in het geval van de financiële maatregelen van de regering niet op.
Heel Nederland, „zwart" en „wit", zat
Woensdagavond 12 September, gespannea de Hederlandse export nen te wachten op de radio-rede van
moet echter gepaard gaan met een ze- minister Laeftincfc. Wat zou het worden?
kere mate van opoffering van binnenlandse behoeften. Deze vrijwillige be- De „zwarten" werden wit om de neus
perking dwingt te meer, omdat het en de „witten", wij bedoelen met deze
grote gevaar bestaat, dat, indien wij er laatste categorie de bezitlozen, de werniet in dagen op korte termijn onze kers, stopten hun opschrijfboekjes weer
plaats op de internationale markt terug m hun zak, toen ze de maatregelen vert* winnen, wq in de toekomst deze namen, die rondom de geldzuivering
plaats verliezen.
uitgevoerd zouden worden.
Inderdaad, veel te berekenen is er voor
JDa ininlHtCT praat au reeds over „een de laatsten niet. Zij mogen ƒ 10.— per
•eloer» naat» van opoffering van binuen- persooa inwisselen voor nieuw geld en
tenxlse behoeften".
daarmede ia voor hen de „zuivering"
Dat betekent ondanks vele andere ge- van het geld achter de rug.
tuiden, een verlaging van het levens- En toch: de hele zaak van de geldzuipeil, dat betekent voor de komende vering is uiteindelijk van zo'n groot bewaanden een vermindering van de al- lang voor de latere gang van zaleen
lernoodzakelijkste levensbehoeften.
met betrekking tot het economische leJVij zjja er ons van bewust, dat het ven, dat wij er ons niet mee kunnen
uoeilijk, zeer moeilijk is om uit de afmaken met te zeggen: „Wij leveerfenis van het fascisme, de chaos op ren onze paar tientjes in en daarmede
llle gebied, een nieuwe geordende maat- ia voor ons de kous af."
tchappij op te bouwen.
Maar uit de mededeling van minister Op het eerste gezicht
Vos blijkt, da-t de zwaarste lasten af- Op het eerste gezicht lijkt de hele regewenteld zullen worden op de minst geling „alles omverwerpend".
draagkrachtigen.
Beginnen wij met de opheffing van het
Dat is niet de weg!
Bankgeheim, hetgeen betekent: „onderHopelijk zal de sanering van het geld- zoek naar de herkomst van de in de
wezen er het hare toe bijdragen dat laatste jaren gestorte gelden op banken
bet geld en de bezittingen aan roerende en onderzoek naar de afsluiting van
sa onroerende goederen gebruikt wor- Levensverzekeringen, het nemen van hyden voor het algemeen welzijn. Met die potheken. Wanneer deze opheffing van
vrijgekomen goederen en bezittingen, het Bankgeheim werkelijk doorgevoerd
juwelen en sieraden bestaat er een wordt, dan zal menige „grote" handelaar
mogelijkheid, dat de opofferingen een en winstmaker een benauwd uurtje
niet zo eenzijdig karakter zullen dragen. doormaken.
„Geblokkeerde bank- en girorekeningen
De persconferentie
worden geleidelijk en naar behoefte
vrijgegeven".
Minister H. Vos onthulde op de pers- Wanneer men daarbij rekening wil houconferentie, dat de stijging- van de den met de noden en behoeften van de
kolenproductie tot ongeveer 19.000 ton kleine spaarders en dezen dus het eerst
per dag en de nog in September te ver- in de gelegenheid stelt om hun spaarwachten invoer van 200.000 ton nu reeds centen te gebruiken voor het weinige
op .het gehele bedrijfsleven doojrwerkt. wat er dan te koop is. dan hebben wij
Het is evenwel nog niet mogelijk rant- geen bezwaar tegen deze manier van
verbctei-ing van gas en eleotriciteit „dé-blokkering".
v our kc nkdoelcinden op korte termijn Wij fronsen de wenkbrauwen, wanneer
te kondigen.
wij horen „van 20 a 25 milliard gulden
Voor de textiel is de kolentoewijzing staatsschuld".
staatsschuld kan prachtig betaald
verhoogd, maar een gioot deel van de Die
worden door de heren, die millioenen
hvücüge productie --S log niet gericht en
millioenen verdiend hebben aan deze
op het verbruik van den consument,
er zal verder de maatregel van
on.iat de eerste 5°00 ton kolen nodig oorlog
„herwaardering van onroerend goed",
zijn voor de productie van kaasdoeken, aanleiding kunntr zijn om deze heren
transportbanden, uitrusting van het le- eens te laten voelen, dat de democratie,
ger, enz.
mits doorgevoerd tot in haar uiterste
Wij dachten dat het beter zou zijn, de consequentie, geen holle leuze is.
productie in de eerste plaats te richten
"bijna!
cp den verbruiKer en alle andere zaken Wij juichten
op de tweede plaats te laten.
Wij juichten
bijna, toen we hoorden
Het ontbreekt den verbruiker aan alles. dat „de regering wil verhinderen, dat
-peel, geen bovengoed, niets t aar door een overmtat van geld, de
a nog eens niets. V/at ae uitrusting beheersing van het prijs, en loonpeil
an het leger betreft, wij hebben altijd uit de hand wordt geslagen."
iange nomen, dat Je uitrusting van het Wij waren verbaasd, toen we hoorden,
Nederlandse leger volledig of voor een dat „nog altijd de bestaande prijs- en
wijze
deel overgenomen zou worden van, het r mnormen op schrikbarende
overtreden -worden."

MATROZEN KENNER HUN
PLICHT I

niet verhoogd zijn en dat zeker de regering kan weten, dat b.v. ten aanzien
van het Overheidspersoneel, de lonen
en salarissen, die met 25% verhoogd
mochten worden, door andere kortingen
te niet worden gedaan.
Wat de prijzen betreft, inderdaad deze
zijn „schrikbarend" hoog en sommige
artikelen stijgen nog dagelijks in prijs.
Wij hadden gehoopt, dat de minister
alleen daarvan „geschrokken" zou zijn.

Concurrentie!
„Ook in verband met onze internationale positie moet de stijging van het
kostenpeil aan zekere grenzen worden
gebonden."
Hiermede wordt bedoeld: „wij moeten
ook in de toekomst op de internationale markt kunnen concurreren."
Als er nu maar niet mee bedoeld wordt,
dat in verband met dé binding van het
kostenpeil verder de lonen gedrukt moeten worden.
Stippen we dan nog even aan: de heffing pp de buitengewone vermogensvermeerdering en daarna nog de heffing ineens, dan hebben v/e in grote trekken
de maatregelen onder de loupe genomen.

Onze conclusie
In het geheel genomen: een bevredigende gang van zaken. In onderdelen zijn
er klippen verborgen onder de schijnbaar kalmerende maatregelen.
Een zwakke plek is al direct de inwisseling van ƒ 10.— per persoon. Een
gezin van 5 personen, dat een inkomen
geniet van gemiddeld 35 gulden, kan
geen ƒ 50.—• nieuw geld inwisselen.
Waarom de verstrekking van de voorschotten niet verplichtend gesteld. Want
na de laatste rnwisselingsdag — 26 September — zal het een dag of tien duren
eer er weer loon uitbetaald wordt.
Bevredigend echter, omdat, wanneer deze sanering van het geld in al haar
consequenties doorgevoerd wordt, inderdaad een klap wordt toegebracht aan
de groot-kapitalisten en profiteurs, die
zich meer dan verrijkt hebben in de
afgelopen vijf jaar.
Voordeel voor de werkers?
Maar waar het in deze regeling op aan
moet komen, is het volgende: De nieuwe geldregeling moet uiteindelijk in het
voordcel zijn van de werkers. Zij moeten, het geld gesaneerd zijnde, in de
.gelegenheid zijn te kunnen kopen, wat
zij nodig hebben.
En ten aanzien daaraan zijn we niet
zo optimistisch.
-'n oio eerste p'aats niet, omdat de lonen
nog te laag zijn en in de tweede plaats,
omdat er gezien de feitelijke toestand
nog weinig te koop is.
Voordeel voor de werkers en de kleine
spaarders, dat zou het resultaat moeten
zijn.
Dan zal deze sanering er het hare
toe bijgedragen hebben, het levenspeil
van de werkers omhoog te brengen.
Wij zullen in deze nog even moeten
afwachten en het verloop van deze inderdaad groots opgezette en begonnen
zuivering van het geldwezen aanzien.
H. D.

dat ook de grondwerkers hier niet onverschillig tegenover blijven. Dit temeer daar de grondwerkers, reeds voor
de oorlog, tot de slechtst betaalde arbeiders hl de bouwvakken behoorden.
Hiervoor waren verschillende oorzaken
aan te geven o.a. de mechanisering der
werkzaamheden
(Drachtbijnmachine's
enz.) en vooral ook het „overvoeren"
der arbeidsmarkt met werkkrachten
door het „kweken" van „grondwerkers"
in de diverse werkverschaffingen.
De voornaamste oorzaak was echter de
grote verdeeldheid die ook onder de
bouwvakarbeiders aanwezig was en die
de grote bouwondernemers de gelegenheid bood de ene verslechtering na de
andere in te voeren, hetgeen zijn bekroning vond in het z.g. „tweede contract" met o.a. de sterk uiteenlopende
uurlonen, enz. Mede door het niet
krachtig genoeg optreden der z.g. contracterende vakbonden moesten de
bouwvakarbeiders en in het bijzonder
de grondwerkers zich de afbraak van
hun economische en sociale positie laten welgevallen.
De vijf achter ons liggende jaren hebben echter ook de bouwvakarbeiders
een en ander geleerd. Ook zij gaan
meer en meer inzien, dat eenheid van
optreden geboden is en dat de Eenheidsvakcentrale de aangewezen organi?
is die, zonder partij-politiek of religieuze stroming maar met eerbiediging
van ieders overtuiging voor de belangen van alle arbeiders wenst op te komen.
Van groot belang hierbij is dat de
E.V.C, geheel op de bedrijfsgroepen is
opgebouwd. In deze bedrijfsgroepen zijn
allen die in het grondwerkersbedrijf
werkzaam zijn als grondwerkers, taludwerkers, machinisten, chauffeurs, enz.,
enz., samengevat, waarbij op elk werk
een college van vertrouwensmannen
wordt samengesteld. Dit alles waarborgt
de controle op de naleving der arbeidsovereenkomsten, enz.
Kameraden grondwerkers, de E.V.C. afd.
Bouwvak, schept de gelegenheid om thans,
na onze herwonnen vrijheid, onze rechten te doen gelden en uit te breiden.
Nodig is een krachtige aaneengeslotenheid m e e n vakorganisatie. Op voor de
eenheid, het machtgste wapen in de strijd
voor lotsverbetering. Geeft U nog vandaag op als lid van de E.V.C. afd. Bouwvak.
M. V.
Voorh. secr. grondw. ver.
„Nieuw Leven".

E.V.C.-BEVERWIJK
Sollicitanten worden opgeroepen voor
de functie van bezoldigd propagandist
op een salaris van ƒ 50 per week. Gegadigden zullen in stéat moeten zijn
zelfstandig al het vakbewegingswerk te
doen, dat zich in een grote afdeling
voordoet.
Sollicitaties vóór 5 October schriftelijk
inzenden bij den secr., Patersweg 35 te
Beverwijk.
INCASSEERDER GEVRAAGD
Leden der E.V.C., welke ambitie hebbeii gesalarieerd incasseerder in Beverwijk te worden, kunnen zich schriftelijk
melden vóór 5 October tot den secretaris.
Aantal leden 1000; loon ƒ 40 per week.
Secretaris A. Walet,
Afd. Beverwijk der E.V.C,

l

De E.V.C, en de warenhuizen

Zij staken nog....!
Directe financiële hulp van de
bouwvakken voor Noordwolde
en Hilversum
22ö staken nog steeds de rietbewerkers
uit Noorwolde. Al enkele weken zijn
xq in strijd. Zij xrjn tot nu toe op
enkele uitzonderingen na op zichzelf
aangewezen. De steunactie heeft zich
nagenoeg beperkt tot de dorpen rondom Heerenveen.
Maar zq houden hun strijd vol, hun
eisen zullen en moeten ingewilligd worden;
Om dat te bereiken rekenen zq op
de hulp en solidariteit van de overige
arbeiders uit het land.
De afdeling Bouwvak heeft dit begrepen en snel een steunactie georganiseerd. Op Vrijdag 14 September hadden
we een bespreking met een makker
uit Noordwolde.
In dezelfde nacht -werden nog steunlijsten klaar gemaakt, van stempel en
handtekening voorzien en Zaterdag 15
September circuleerden de hjsten in de
bedrijven en de sectielokalen, waar onze
leden contribueren.
Het resultaat was overweldigend.
Het voorlopige resultaat gevea wij hieronder.
Opgemerkt zij, dat tegelijkertijd ook lijsten m. omloop gebracht zijn voor de
stakers in Hilversum.
VERANTWOORDING STEUNLIJSTEN
HILVERSUM EN NOORDWOLDE, VAN
DE BEDRIJFSGROEP BOUWVAK
AMSTERDAM
Lijst- No. l ....}
ƒ 44.50
3
- 49.50
5
- 30.—
7
-39.—
9
- 2.25
11
- 25.—
13
- 57.50
15
-35.50
17
- 52.—
19
- 40.50
-21
23
25
27
29
30
33
35
37
39
41

- 14.—
-31.—
- 32.50
- 27.50
- 18.50
- 18.50
- 25.25
- 19.—
_ 16.90
- 25.50
-31.50

43
45
47
49
51

._
- 30.—
.—
.—
- 79.50

VAM VOORHEEN EN THANS
door
-K. A. de Klerk

!
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De S.DA.P. bestond nog riet, van communisten was geen sprake en de oude
Socialistenbond bemoeide zich niet met
de Vakbeweging. De leden van die Socialistenbond echter, die in. de verschillende
vakbonden thuishoorden, zorgden voor
het morele en geestelijke voedsel, hetgeen zeker aan de vooruitgang van de
vakbondsleden ten goede kwam.
Van het bestaan ener R.K. of Christelijke
Vakbeweging hoorde men weinig of niets,
althans niet in het openbaar. Deze werkten meer in het geheim, om hun leden
te vrijwaren voor de socialistische gevaren van die tijd.
Hiervan wil ik nog een staaltje aan de
vergetelheid ontrukken. Ik was aangewezen door de Metselaarsbond als spreker
en propagandist. Natuur] rik in mijn vrije
tijd.

Bergen op Zoom
Enkele jaren terug had ik in Bergen op
Zoom gewerkt en had daar nog enige
kennissen onder de vakgenoten. Ik trok
er dus op een Zondag op uit om eens
met hen te praten over het oprichten van
~en Metselaarsvereniging; wij spraken af,
dat zij een zaaltje zouden huren en ik
zou hen dan voorzien van een pakje
strooibiljetten en het pakje opzenden aan
een hunner.
Op de Zondag van de vergadering kwam
ik te Bergen op Zoom, maar ik trof niemand van de kennissen aan; de zaalhouder wist van niets. Zij waren wel bij

drjjf aangehaald, hetgeen de veronderstelling zou kunnen wekken, dat er in
het bedrijf op sociaal gebied wantoestanden hebreen. Dit is geenszins de bedoeling; er ia natuurlek neg wel een
en andier te verbeteren, maar wij vertrouwen, dat dit door onderling overleg
wel geregeld zal kunnen worden.
Kunnen wij dit ook zeggen van alle
andere grote warenhuizen? Wij menen
van niet. Er zijn nog vele toestanden,
welke meer dan slecht zyn. Voor die
arbeiders in die bedrijven is geen lotsverbetering te verwachten, wanneer zij
zich niet organiseren. Dit is voor han
een noodzakelijke eis.
Werknemers in deze bedrijven, treedt
toe tot de Eenheidsvakcentrale. Velen
gingen u voor. Maakt in uw bedrijf
propaganda. Meldt u als lid aan bij ons
hoofdkantoor Hemonylaan 27, Amsterdam.
Wq staan « bij uw propaganda met raad
en daad terzijde.
J. KOOLE
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J. SPAAKWATER,
Secr.-Penningm.
Woensdagmorgen begon de 24-urige proteststaking ia Deventer. Vrijwel au*
werkers uit do fabrieken m Deventer nar"""" aan deze staking deel. "e Middag»
Alle lijsten zijn nog niet binnen. Voorwas er een grote demonstratie van de Deventer bevolking naar het etadhtds,
lopig is met goedkeuring van de LanRuim 12.000 mannen en vrouwen namen daar aan deel.
delijke Leiding ƒ 850 aan de stakers m
Staking en demonstratie waren bedoeld en als protest tegen de met-erkenning
Noordwolde afgedragen.
_
van de KV .C., en als uiting van verontwaardiging tegen de directie van Noury
De lijsten l t/m 40 hebben op Schiphol
en van der Lande, die dooi? haar E.V.C.-vijandige houding, d« •voedselposföe ta
gecirculeerd!
de provincie Gelderland in gevaar brengt.
MJ3.
's Middags vond er een grote meeting plaats, waar ruim 6% duizend mensen
aanwezig waren. De heer Koenen, secr. van de Landelijke Leiding voerde bet
Enige bouwvakarbeiders in Den Haag
woord en gaf een uiteenzetting van het ontstaan en het verloop van het eonfifot.
gaven ƒ 50.57 voor de stakers in NoordDat deze stakingen en deze demonstraties zo'n grote omvang aangenomen hebben,
wolde.
duiden op het feit, dat het rechtsgevoel van de Deveitternaren is geschokt.
Bij Fraterman in dezelfde stad werd
Zij voelen het met de stakers van Noury & v. d. Lande als een groot orgecM,
ƒ 10.— opgehaald.
dat bij een conflict, waar 90% van de betrokkenen rijn georganiseerd in de
HUN STRIJD IS ONZE STRIJD!
E.V.C.,dezen niet gehoord worden bij de directie.
Daartegen moest geprotesteerd worden. Want wat heden bij Noury & v. d. Lande
In de Woensdag 12 September gehouden
vergadering van het bestuur der Fagebeurt, kan morgen bij een andere fabriek gebeuren.
brieksarbeiders werd besloten ƒ 100.—
Laten wij hopen, dat deze waarschuwing afdoende ia geweest.
uit de kas beschikbaar te stellen voor
De staking bij de meelfabriek Noury & v. d. Lande duurt voort, dank ris de
de stakende kameraden van Noordwolde.
hardnekkige onjuiste houding van de directie, opgestookt door de Hoofdbestuurder
Eenheidsorganisatie voor Fabrieksvan de Katholieke Bond van Fabrieksarbeiders, waarvan wij n in een uitvoerig
arbeiders afdeling Maastricht
verslag elders in dit blad mededeling hebben gedaan.

34 ;::;;...

- 25.50

24 uur proteststaking te Deventer

hem geweest om een zaaltje te huren,
maar na die tijd had hij caets meer gehoord.
Ik ging toen maar bij de uitgang van de
RJC. kerk staan, omdat ik bijna zeker
was, dat zij daar uit zouden komen. Het
bleek dat ik mij niet had vergist.
Ik legde hun mijn wedervaren uit en zq
begonnen tegen mij uit te pakken, omdat
ik hen niet volgens afspraak in de loop
van de vorige week de manifesten zou
hebben gestuurd. Ik wist wel beter en
zeide dat ook!
Wij op onderzoek uit naar het adres
waaraan ik de manifesten gezonden had.
Wij kwamen daar tot de ontdekking, dat
de vrouw des huizes de manifesten stilletjes verbrand had. Zij wilde niet hebben dat haar man aan die vuile socialistische rommel deelnam.
Wat er verder tussen dit echtpaar voorviel, zal ik maar niet vertellen....
Wij namen diezelfde morgen nog een
besluit om de vergadering toch nog te
laten doorgaan. Een viertal kameraden
woonden niet ver uit de buurt en dezen
werden opgezocht.
Bergen op Zoom was toen nog niet zo
uitgebreid en de vier gingen op stap en
konden alle vakgenoten nog waarschuwen, dat er om half twee een vergadering plaats zou vinden.
Bijna allen waren aanwezig. Na mijn inleiding en de discussie werd een afdeling
van de Nederlandse Metselaarsbond opgericht.
Dat de strooibiljetten niet waren uitgereikt bleek ook nog zijn goede zijde gehad te hebben, zoals mij later werd bericht.
Eert inspecteur van politie had de volgende dag inlichtingen bij den zaalhouder
ingewonnen over de vergadering. Als hij
geweten had dat deze gehouden zou worden, dan had hij haar verboden.

De bekende socialist
De Klerk
!
Er verscheen in het plaatselijke katholieke blad een artikel, waarin gezegd werd
dat het ten strengste verboden was lid
van deze organisatie te worden. De bekende socialist de Klerk uit Rotterdam
had op de vergadering gesproken en dat
was een gevaar.... Het mooist was dat
ik in die dagen zo goed als niets wist
van het socialisme....
In elk geval men was zo bang voor de
mogelijke invloed van de „socialisten",
dat de geestelijkheid contact zocht met
de patroons en er loonsverhoging kwam!
De fundering der organisatie was dus
gelegd en met de opbouw kon worden
begonnen. Dat deze opbouw met veel
moeilijkheden te kampen had, laat zich
denken. Het materiaal waarmede men
moest bouwen was van slechte samenstelling. Vele personen die zich op de
openbare vergadering hadden opgegeven,
lieten niets meer van zich horen. Oorzaak: tegenwerking van de vrouwen, terwijl ook het sprookje van een socialistische organisatie ingang vond! Weer anderen vonden de contributie te hoog,
maar bij de meesten was het de vrees
voor de patroons. Wij bleven dus met een
kleine kern over. Daarmede werd intensief gewerkt. Propaganda, huisbezoek,
cursussen en openbare vergaderingen.
Zo groeide de organisatie toch wel, al
was het dan langzaam.
Naar . buiten uit werken, daar was in
de beginne geen sprake van, maar toch
werd er een begin mee gemaakt.
Zoals ik reeds in een van mijn vorige ar_
tikelen schreef, moest er in de korte
dagen, met kunstlicht gewerkt worden.
Hiertegen werd door ons het eerst stelling genomen; wij wisten zelfs te berei-

ken dat op gemeente- en' openbare wei.
ken een verbod in dé bestekken werd
opgenomen, waarin werken bq kunstlichl
aan buitenwerk Verboden werd. Meent
echter niet, dat dit verbod bq alle bouwvakarbeiders instemming vond. Het betekende immers minder uren werk, dua
minder loon. Er waren dan ook vele arbeiders, die tegen het najaar werk zochten in de particuliere bedrijven, waar zij
nog wel 's avonds bij kunstlicht konden
werken.
Wij wisten echter ook bij de particuliere
bazen resultaten te bereiken. Tevens
werd het loon met 2 cent per uur verhoogd, zodat het uurloon op 20 een*
kwam en de overige categoriën naar
evenredigheid, behalve voor de timmerlieden, want dezen bleven bij kunstlicht
werken.
Ter verduidelijking wil ik hierover opmerken, dat in die dagen nog geen timmerfabrieken bestonden en dus kozijnen.
ramen, deuren, enz. allen op het werk
in timmerloodsen en op werkplaatsen
vervaardigd moesten worden.

Eindelijk een Landelijke
Onze organisatie werkte ondertussen
langzaam maar zeker aan haar uitbouw
en verkreeg burgerrecht onder de bouwvakarbeiders. Ook in andero plaatsen
werden dergelijke organisaties opgericht
zoals in Deventer, Delft, Dordrecht, Den
Haag, Vlissingen, enz.
In 1894 werd eindelijk een Landelijk*
Bond van Kalk- en Steenbewerkers opgericht. Ook de in enkele plaatsen nog
bestaande afzonderlijke verenigingen var
opperlieden, stucadoors, steenhouwers
enz. sloten zich bij de Landelijke Bond
aan, zodat we in dat jaar ongeveer 80(
leden telden. Dat was het begin van t.
Landelijke organisatie.
(Wordt vervolgd)

De mannen uit de Arbeidsreserve
zijn geen tweede-rangsburgers
VERLAGING VAR REISGELD ! — ACCOORDWERK AFGEWEZEN. — SLAVEN VAN DE D.U.W., KENT UW PLICHT.
en — SM»
<>• «fcjecien Nigtevegt en Weesperkarspel 'waren ongeveer 7 weken bezig
echoenen of laarzen aan te vragen. Op
deze beide objecten werken meer dan
800 man. Er is nog geen enkel paar
•caoenen uitgereikt, terwijl er r^aa-r alle
waarschijnlijkheid onder deze 300 man
wel enkelen zullen zijn, die voor •werkschoenen in aanmerking komen, 90 man
zyn aan het baggeren gezet 40 krijgen
laffp-M» ïn bruikleen, de rest moet het
•van de sportieve kant bekijken en naar
pootje-baden. Zeven -weken lang is mea
te vragen, zeven
bfflig schoenen
weken hebben de' arbeiders geduldig
gewacht en gewerkt op de best denkbare wijze. Zeven weken lang hebben
rij zich van enige actie onthouden.
van
meesterstukje
[WaarISk
gedold en. lijdzaamheid. Een van de
beide objecten ia t*"V"f met een demonstratieve actie begonnen. In optocht
z|j
de administratie van de
Arbeidsreserve gewandeld en hebben
bier natuurlijk direct aQe gewenste
toezeggirgen gekregen. We kannen er
Beker van zijn, dat deze arbeiders geholpen worden. Maar eerst was het
nodig, dot zjj tot demonstratieve actie
Het ander* object wfl eerst nog de geleidelijke weg bewandelen, deze arbeiders hebben een dringend schrijven gericht aan den Minister van Sociale Zaken.
Bet bestuur van de afd. Arbeidsreserve
beeft oog nooit antwoord v«n Zijne
Excellentie gehad.
ue iwff&n arbeiders in de Arïjeidsre—
•erve hebben recht op toeslag-rantsoenen. Soms ontvangen ze die reeds de
eerste week na aanvang van de werkzaamheden, soms moeten ie twee maanden wachten. Soms blijven de bescheiden bjj de dienst liggen, soms is er een
lijst zoek, soms weet niemand er iets
van, soms....
Altijd hebben de arbeiders het gevoel,
dat ze maar tweederangsburgers rqn.
En altijd doen nij de ervaring op, dat
op de nette, fatsoenlijke en rustig afwachtende manier de minste resultaten
bereikt worden. Het meeste succes heeft
hij, die met de vuist op tafel durft te
slaan en zelfs tot actie op het werk
overgaat. Geen wonder, dat et weinig
vertrouwen heerst in een regering, die
zulke toestanden in het leven roept of
tolereert. Geen wonder, dat de arbeiders in verzet willen komen.

Legio Idachte*
Br zgn nog legio klachten op de vele
objecten in Amsterdam en in N,oordHolland. Pogingen van eigengerechtigde
werkleidingen om de werkdag te verlengen, zware straffen als schorsing en
ontslag bij vrij onschuldige vergrijpen,
pingelen op schafttijden, nalatigheid op
hygiënisch gebied, enz.
Een zeer ernstige, sociale aangelegenheid is de willekeurige ten urtvoerlegging der j vacantieregeling.
Daar he merendeel van de arbeidsre•ervisten niet over vacantiebons beschikte, heeft men dit jaar een noodregeling doorgevoerd. Hierbij is aan
aHe -werkenden een week vacantie gegeven met uitbetaling van 80% van het
weekloon. Dit is op sommige objecten
in de provincie zeer onbegrijpelijk toegepast. Velen kregen veel minder dan
80%, waarom, is tot op heden nog niet
opgehelderd. Ook zijn in de vacantieweek hele ploegen te werk gesteld, en
deze hebben tot heden geen vacantie
gehad, evenmin als zij, die in de vacantieweek juist ziek waren. Het lijkt ons
voor een minister van Sociale Zaken
een bijzonder pijnlijke situatie, wanneer
onder zijn bewind de vacaritiere^ding
onrechtvaardig en willekeurig wordt
toegepast.
\
Het volgende klinkt zó ongeloofwaardig,
dat we het zelve niet zouden kunnen
geloven, als het niet zwart op wit voor
ons lag in de vorm van een circulaire
van de Rijksdienst Uitvoering Werken,
die onder Sociale Zaken ressorteert.
Hierin wordt n.l. aangekondigd, dat met
ingang van 13 Augustus (de circulaire
is van 20 Augustus) alle reisuren bin-

nen de 48-urige werkweek, die voorheen
normaal uitbetaald werden, nog slechts
voor 80% vergoed zullen worden. Voor
verschillende objecten betekent dit een
loonsverlaging tot ƒ 2.50.

Prijsverlaging nodig
Reeds vanaf Mei van dit jaar is geprotesteerd tegen de wanverhouding, die
bestaat tussen lonen en prijzen der levensmiddelen. Deze wanverhouding is
zelfs niet aan de aandacht van het
Ministerie ontsnapt. Maatregelen zijn
echter achterwege gebleven. De arbeiders ia de Arbeidsreserve eisen een
uurloon van ƒ L— per uur of een
evenredige verlaging der prijzen van
levensmiddelen. Aan het een noch het
ander is ook maar enige aandacht besteed. De arbeiders wachten maar geduldig af. Thans wordt hou geduld
beloond, er wordt een verlaging aangekondigd! Deze mededeling dreigde werkehjk de druppel tel worden, die de
arhrrter doet overlopen. Het protest was
algemeen, ook van die objecten, die
door deze maatregel niet direct getroffen worden, daar zij geen reisuren maken, ledereen voelde dit terecht als
een aanval op de gehele Arbeidsreserve. De stemming was eensluidend: niet
accepteren. Ja. Amsterdam wordt deze
maatregel dan ook niet doorgevoerd,
van andere plaatsen ontbreken nog berichten.

Het levenspeil omlaag? Nooit!
De bedoeling is duidelijk. Het levenspeil van de arbeidersklasse moet omlaag. Aan het groeiende zelfbewustzijn
der arbeiders moet een halt toegeroepen
worden. In de EVC streven de arbeiders
naar verbetering van hom sociale positie, en hierbij schuwen zij de scherpste
strijdmiddelen niet. In de EVC streven
de arbeiders ernaar erkend te worden
in de leiding van het bedrijf; dit moest
vroegtijdig de kop ingedrukt worden.
De arbeidsreservisten vormen het meest
kwetsbare deel van de arbeidersklasse.
Hierop kan men dus de aanval het
eerst inzetten. Deze mensen moeten terug naar de verslaving van voor de oorlog. Arbeidsreserve is oe naam, en het
is een mooie en verleidelijke naam.
Werkverschaffing is de praktijk, en het
is een afschuwelijke en verderfelijke
praktijk. De arbeiders hebben het echCM- dóór. De oorlog is niet ongemerkt
over hen heengegaan, zq hebben de
strijd tegen het Duitse fascisme met
verbetenheid gestreden. In die tijd nebben zij do Eenheid, gesmeed en <ie geweldige waaide dezer Eenheid leren
kennen.
In de strijd tegen de opkomende reactie zullen zij even hardnekkig en
even verbeten blijven en de Eenheid
nog zodanig versterken, dat de tegenstander gedwongen wordt te capituleren.
Werkers van de Arbeidsreserve, slaven
van de DUW, kent mr plicht!
Organiseert n aflen, zonder onderscheid
naar politieke of geestelijke overtuiging,
hi uw strijdorganisatie: de Eenheidsvakcentrale, opdat de werkverschaffing
van den minister van Sociale Zaken worde tot. een waarschuwend voorbeeld voor
de gehele werkende klasse van Nederland!
P. W.

RIJksbeiniddelaar h het
Rotterdamse havenconflict
Nadat in een tweetal onderhandelingen
tussen de Scheepvaartvereniging Zxdd
(S.V.Z.) en de E.V.O, Bedrijfsgroep
Transport, betreffende de grieven in de
Rotterdamse haven, geen volkomen overeenstemming was bereikt, werd door
beide partijen overeengekomen, de bemiddeling in te roepen van den Rrjksbemiddelaar.
Zulks is gebeurd en op 15 September
kwam het bericht van den Rijksbemiddelaar, dat er op 18 September, dea
morgens om 10 uur in Kamer 120 ten
Stadhuize van Rotterdam een bespreking tussen den Rijksbemiddelaar en
S.V.Z.—E.V.C, zoo worden gehouden.
Zonder kennisgeving van verhindering
verschenen noch de S.V.Z, noch da
Rrjksbemiddelaar. Bq informatie bleek,
dat aan de S.V.Z. door den Rijksbemiddelaar telefonisch was medegedeeld, dat
bovengenoemde bespreking niet doorgingDeze gang van zaken is met bevorderfijk
voor een sneue oplossing van het
maanden hangende conflict.

MEDEDELINGEN BEDRIJFSGROEP
VOEDING- EN GENOTMIDDELEN
AFD. AMSTERDAM
De bestuursvergadering van bovengemelde bedrijfsgroep zal in plaats van
Woensdag op Dinsdagavond gehouden
worden in ons gebouw, Hemonylaan 27.
Woensdag vergadering van de Starafisarisatietoedrijven m gebouw de Leeuw, Valkenburgerstraat Aanvang 7.30 uur. Zoal
open 7 uur.
Vrijdag openbare vergadering voor Bakkers in het Com. 'Broerehuls, Korte
Leidschedwarsstraat bjj het Leidscheplein. Aanvang 730 uur.
De leden van onze bedrijfsgroep worden
verzocht, zoveel mogelijk contactpunten
te verzamelen in hun werkkring en deze
door te geven aan het secretariaat.
Accoordtoerfe
Bij de Unilever Verkoop-centrale N.V.,
afd. Amsterdam, is een bedrijfskern geOngeveer gelijktijdig hiermede viel de
sticht met als aanvang 17 leden. Voorgeweldige ontstemming over een poging
lopig secretaris van deze kern is de heer
tot doorvoering van accoordwerk. De
A. C. v. Lieshout, Jan van Galenstr. 241*
Stichting van de Arbeid (waaraan niet
Amsterdam-W.
één arbeider deel heeft!) heeft in overVrijdagsavonds tussen 7—9 trar is de
ler met het College van Rijksbemkidelaars besloten, dat de arbeiders accoord- Direct .na de bevrijding waa men ia secretaris van de bedrijfsgroep te sprewerk moeten aanvaarden, als de werk- Lochem (Gelderland) er toe overge- ken.
JABUBQ
leiding zulks nodig acht. De tarieven gaan tot oprichting van de ^Nïetrwe Vakmoeten zodanig vastgesteld worden, dat beweging".
men niet meer dan 20 jo boven het Nadat men een spreker van het N.V.V. MEDEDELINGEN VAN AFD. HOTEL-,
grondtoon van de CAO kan komen. had laten komen, nodigde men ona ook CAFé- en RESTAURANT
Men poogt na met alle middelen dit uit, waarop de .heer Hendriks uit Entarsefwerk doorgevoerd te krijgen. In schede een uitssssuzetting over bet doel Het ligt in de bedoeling van het bestuur
om iedere maand een vergadering te
Deventer vertelt men, dat de arbeiders | en streven de? E.V.C. heeft gegeven.
houden en wel een avond-vergadering
m /jKsterdamreeds oafcr accoord wer- (be- en dan een nacht-vergadering (de volken en dus moet man tat óaaraok aan- ,
maand). Wq hopen daarmede het
Vakbeweging" m* plus mint» 350 leden gende
bezoek van de leden aan de vergadedat de arbeiders in Hoorn het
zich bq de E.V ,C. had aangesloten.
ringen te verhogen.
werk aanvaard hebben, en dus kan het
in Amsterdam niet geweigerd worden. Da afd. Lochem sprak de wen* mi, dat Het bestuur heeft gemeend een woord
Het wordt echter wei geweigerd. Op ' • l'-ttsx besluit ertoe b$ zon dragen voor van protest te moeten laten horen aanalle Amsterdamse objecten — dit zijn !&et tot stand brengen van één vakeen- gaande de besluiten die genomen zijn en
er ruim 40 — is het eensgezind van de \ trsle in Nederland.
nog genomen zullen worden binten de
hand gewezen, evenals op de objecten ; We3c«nn, afd. Lochem, fa ons mMden! E.V.C. afd. H.CU.-bedr. om.
in Noortï-HoDand.
Wfj hebben m dit verband een protestscfarfjven gericht aan den minister-pres,
UJt «i» «Sagiktedper» ia de verslechtering ADRESWIJZIGING
der wachtgetóreseSng reeds bekend ge- 8e administratie van BEDRIJFSGROEP waarin gezegd werd, dat de afd. E.V.C.
worden. Dit ts dan ea» aanval op eau OVERHEID wordt per l October 1945 van het Hotel-, Café-, Restaurant- en
ander deei der bevolking, de ongehuwde verplaatst van HEMONYLAAN 27 naar Lunchroompersoneel als grootste organiwacbteetóe». Deze worden letterlijk aan KLOVENIERSBTraGWAL 138 bq het satie geen enkele verantwoording kan
nemen voor reeds genomen of nog te
de honger prijsgegeven.
's-Gnm
nemen besluiten inzake arbeidsverhoudingen betreffende het personeel, werkzaam in desbetreffende bedrijven. Dit
schrijven 3s eveneens naar de Horeca
gezonden.
ENDSTRA

3SO nieuws leden te Lochem

EEtfiiiEfDSVAKGEI!TF*ALE AFBELING AMSTERDAM
GROTE OPENBARE VERGADERING
In het Concertgeboaw op

Vrijdag 5 October 1945
des avonds 8 irar
Kaarten a 50 cents verkrijgbaar in ons gebouw, Hemonylaan 27 en bij de vertrouwensmannen in de bedrijven. Neemt tijdig deze .kaarten in verband met de
geldsanering.

EENHEIDSVAKCENTRALE
ARBEIDSRESERVE
(Bedrijfsgroep Bouwvak)
Alle werkers op de objecten der Algemene Arbeidsreserve, dte georganiseerd
zijn in de E.V.C, worden hierbij opgeroepen voor de

LEDENVERGADERING
DONDERDAG 27 SEPTEMBER
Aanvang 7.30 uur

Gebouw

Frascati

Nes

Agenda: Beleid Bestuur — Discussie — Bestaursverkiezffig.

ATTENTIE
De leden der E.V.C. van de Gem. Pers.
Voorz. gelieve goede nota te nemen van
de volgende adressen van de leden van
het bestuur, alwaar zij alle grieven en
klachten, hun bedrijf zowel als de organisatie betreffend kunnen binnenbrengen:
j. T"--*~nnaB, Ie voorzitter, KamiDeïistraat ''Slis (N.); J. Nederberisr. Ie secretaris, Cliffordstraat 7 H (W.); E. A. Willemsen, 2e pehningm., Haarlemmerweg
HThs (WJ; W. C. Schuur, 2e voorzitter,
Lijnbaansirracht 179 n (C.;; A. de Lange,
2e secr. 3e Kostverlorenkade 31hs (W.);
Ch. Cahuzak, commissaris, v. Beuningenstraat 621 (W.).
HET BESTÜUB

Leden N.V. WERKSPOOR
LEDENVERGADERING
op 11 Oct. '45 om half acht in gebouw
Prascati, Nes 59, Amsterdam.
Agenda-behandeling:
Program
van

