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STAKINGSGOLF
oüer de wereld
Het Is begrijpelijk dat wjj, Nederlanders,
de laatste 5 maanden geheel in beslag
genomen werden door onze eigen zorgen.
gen.
En nog....!

Zeer traag herstelt zich hot economische
leven. En dat zich dit trage herstel dikwijls afspeelt onder dramatische gebeurtenissen i* met t* verwonderen. Nog vers
ligt de staking in de Rotterdamse haren
in ons geheugen.
Stakingen in Rotterdam, stakingen tn
het Noorden, in het Oosten, in het Zuidan, tn het Westen.
De kranten stonden dagelijks rol met
«rtiKelen, beschouwingen, pro-staJdng,
cotjttrA-st&king. Ondertussen meer anti
dzm pro.
Foei, stoktegm te a* tQd van de opbocnr. Dei mag niet, sehfeveu en
•chreeawdea d» antT*. Dat echter de
•taktng geen «pedaal Nederland» ver•d>Qns*l l», blijkt de laatst» dagen utt
Men «preekt «eMs in de pen «ver stakingswoed* en stakingsgolf.
Ai dit fftftjdn^en bow^zest INHM tv
Amt

Jj.

fHS% CW

aD*
•trQd
te
mda (Torouto), 30.000 mfJmnAer» ia
Amerika), BfWaking ta
Jfew-York, staking «ao frtnn«ftiek-:
4*

«Me»

Duizenden en duizenden
nebben geen berd ora
im te eten
BOT

verteld,

beschikbare grondstoffen rfetggendoek te
vsrnumfigen. De aardewerkfabriek Regout
te Maastricht gebruikt onze kostbare
koïen om tut xQn kleimtniattrar Jeeps
t* vervaardigen. Deze «aak heeft een
principiële betekenis.
W? hebben dringend aüe •oorten kleding en textielgoederen nodig. In- vele
faaailies is een schreeuwend gebrek aan
borden, kopjes, schoteltjes enz.
Naar aanleiding vaa bovenstaande heb
Ik mijn nieuwsgierigheid niet kunnen
bedwingen. Het ia zeer moeilijk om
jukte gegevens te verzamelen, toch is
het mij mogen gelukken de juiste cijfers te bemachtigen van de luxe voorwerpen, welke door de Societé Ceramiq\ie
te Maastricht Jn het eerste jaar na de
bevrijding zjjn vervaardigd, o.a.:
4.72» klompjes

geen vrede
Itafcingen! Bverooveel bewgs^a dat er
log steeds geen vrede heerst binnen het
bedrijfsleven. Een vrede, die er ook niet
fauw zal komen, noch hier in Nederland,
toch in de rest van de wereld, waaneer
Ie oude reactionaire voor-oorlogse geest
«n de groot-fabrikanten en industriëlen
Ie boventoon blijft voeren.

uit de zwartste nacht
van de zwaarste dagen
s&Am één stap volbracht
voort, wij zullen slagen.

Aardewerkfabriek vervaardigt
luxe-voorwerpen
to ft

ea Melboome.
Stakingen te Weümgtoa
land) TOB dokwerkers tor oodenteuuing
«M d* •fethui te AnstraBsche havens.
Der» katot genoemde stnlringMi hebben
te dtt geval geen economische ondergrond, daar zij bedoeld worden ala sympathie-betuigingen met d* Indonesische
teensport-arbeiders,
die weigerden wmpenu te vervoeren naar Indonesië, omdat zQ bevreesd z$n, dat die wapens
gebruikt zouden kunnen worden tegen
tast. Indonesische volk,
Stakingen in Triest van 259.000 man.
Reden onbekend!
In de meeste gevallen staan ds vakbewegingen achter de stakingen, zelfs da

*; komen
Uit stormtöj
Wij hebben
Wij moeten

8 tot «B met 13 October Gevraagd voer de Landelijke Leiding: ONBERSCH3UÏT REOACTIE
te *dkj« 41 geplakt een behoorlijk uitziende acte-tos. Tegen Wy geloven niet, dat het veel helpen zal
behoorlijke vergoeding]
om de heren fabrikanten te wijzen op
hun vaderlandse plicht, inzake de opbouw. Hier helpt maar één middel en
dat ia;
vaa dergelftke bedreven.

Twents, aldos irtwdt

alt ét
te

Het licht der wegen

brieksarbeiders), in een wereld waar
het grote Unilever Concern over de afgelopen vqf jaar 5 pCt dividend gaat
uitkeren (dividenden lijn niet geblokAl huSt de wolf nog tn het
keerd, weet U), ia een wereld waar
men veel praat over geleide economie,
W$ zijn nu m het licht der wegen
maar waar de groten mi reeds weer
Wy breken oude banden los
reikhalzend uitzien naar nieuwe markten (expansie van Amerika, koloniale
In eenheid houdt ons niet» meer tegen
ambities van Engeland) in een dergelijke
wereld zal het moeiHjk zfln om de Juiste
Wij komen uit de zwartste nacht
wegen in te slaan, staat nationaal en
Nu
zijn wij tn, het licht der wegen
internationaal de werkende klasse voor
een van de grootste problemen van dei»
Wij bouwen op, met man en macht
trjd.
In onze eenheid •— Ugt de zege.
Wat Nederland betreft is bet de taak na
eens te meer, om zeer spoedig te komen
JAAP VAN BERKEL
tot een algemene strijdende vakbeweging,
om «dg beter weerstand te kunnen bieden aan de steeds fellere aanvallen van
de groot-kaprtaHsten.
DRINGEND!
huitthoudelijke artikelen. Staking is tril
Stakingen te R'datn. NoerdwoMe, HBvet- 0e redactie vraagt voor aanvulling: van de boze, maar staking van «!c.i,.eujk
swBy Xtomifev, stafcmgcn bQ de D.Ü.W., archief dringend ea ten spoedigste exem- werk kan niet anders nis de volle symvan onze landgsnotpn hebben.
zfN emaoveel tekenen dat de strijd hier plaren van Werkend Nederland en wel pathie
van »!le gedrukte nummers 13 tot en Oefen drang uit, breng de berrn fabrivoor een betere toekomst nu eerst be- met 25. Van elk blad twee of drie stok», kanten aan het verstand, <i-t ook /.'j een
|M.
H.D. Te adresseren aan de redactie van Wer- steentje moeten bijdragen aan de wekend Nederland, Benumylaan 27, Am-- deropbouw van Nederland.
Maastricht
A. JA..SSN
.^*

grijpen naar het enig»
la 4e weck
Is
het

4.559
9SO
5.150
1330
9530
8.160
800
41.000

asbakjes AA
asbak hoed
tegeltjes
Hollandia
Wandborden:
HolL typeu
Maastricht vrij
Nederland vrq
Herr. Nederland

79.620

Dit vormt een totaal van 79.620 stuks,
artikelen die ten dienste van de wederopbouw vaa nul en gener waarde zijn.
In een wereld, waar steeds meer en weer J Daarbij komt dat men het tweede jaar
opnieuw niet alleen het woord werkloze, l inzet met het vervaardigen van vazen.
maar ook het begrip „werkloos" te voor- j Door omstandigheden ben ik in de gescbJjjn komt (in Amerika 213.000 fa- i legenheid geweest de toestand in de
„WerklooST
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verwoeste gebieden ia ogenschouw te
nemen en heb kraaien waarnemen, onder welke droevige omstandigheden de
mensen daar verkeren. Geen onderdak,
nagenoeg geen kleding en geen behoorlijk huisraad, eten moeten zfl koken in
biscuüblikken, drinken «ft sigarettenbusjes enz.
Ziet vrienden, dat is de toestand in
werkelijkheid. Leest de oproepen van
de H-AIUt, en andara hulpverlenende
instanties, wat vragen zrj T
Huisraad en nog eens huisraad, ea deze
moeten bij elkaar gebracht worden door
mensen die zelf geen overvloed hebben.
Daartegenover staat da houding der
fabrikanten die het m hun macht hebben om de zo hoog nodig* artikelen te
vervaardigen, maar zulks met doen,
enkel en alleen uit winstbejag. Komt men
spreken met de heren over betere arbeidsvoorwaarden en lonen, dan krijgt
men ten antwoord:
„Denkt aan de mensen wit de verwoeste gebieden, wat moeten die niet ontberen en dan moet U ook denken aan
de wederopbouw. Als jullie de lonen
gaan opvoeren volgt vanzelf opvoering
der kostprijs, met als gevolg ontwrichting van het economische leven".
Neen, makkers, dat zijn niet de beweegredenen die de heren fabrikanten
zo doen spreken. Voor hun is er maar
één zaak en dat is de opvoering van de
winst, ongeacht de gevolgen die eraan
verbonden zijn.
Het ia toch onverantwoordelijk dat er
op één enkele fabriek ruim 79.000 arti1
vervaardigd worden, die geen doel
terwijl toch pijn. 15.000 persoet dezelfde hoeveelheid materiaal
•eite van de zo hoog nodige gebrui ksartLkelen voorzien konden worden.
Vrienden, dit zijn toestanden, waar paal
en perk aan gesteld moet worden. Ik
zou de arbeiders willen toeroepen: weigert dergelijke opdrachten te volvoeren.
Zolang onze landgenoten nog gebrek
hebben aan horden, kopjea ea andere

STAKING TE MORDWOL9E
HOS NIET TEM EiüDE
De «tafcteg ia het rietmeubelbedrijf t»
nog niet ten einde. Maandag 24 Sept.
LL heeft de fabrikant H. Evers, ook de
eisen der ,jE.V.C. ingewilligd, een 6-tal
stakers heeft bfl genoemde fabrikant het
werk hervat
Deze week heeft de afd. E.V.C. rietwerkers, een uitstekend geslaagde openbare vergadering gehouden, welke door
ruim 200 personen was bezocht
Mot de E.V.C. in ons dorp gaat het
goed, de 300 leden zrjn spoedig bereikt
In NoordwoHe is deze week een openbare vergadering gehouden, door de moderne vakbeweging, met als spreker de
heer guurhoi. Bestrijding van de E.V.C.
in het betoog van den spr. hoofdzaak.
Door dan lieer Joh. Mooy werd gedebatteerd, en deze nam den spr. geducht
onder handen. De vergadering was bezocht door pl.ni. 150 bezoekers, welke
voor meer dan 80% bestond uit leden
van de E.V.C. De Noordwoldenaren willen geen verdeeldheid, doch da eenheid
zoals die wordt gepropageerd In de Eenheidsvakcentrale.

Naar de 100 leden in
ia
De afd, van de E.V.C. alhier heeft 29
September ji. een openbare vergadering
gehouden, met ala spreker Joh. Mooy
uit Noordwolde.
Door den ?vir. weid de toestand van
voor Mei
'1 belicht, om daarna uitvoerig stil te.
..r-, bij wat in debezettinptijd was gebeurd en was van oordeel,
dat de eenheid van optreden thans na
de bevrijding moet worden doorgezet.
Een korte discussie volgde _op de rede
van den spr.; er meldden zich 15 nieuwe leden aan, zodat wij thans 80 leden
tellen.
Ook in Appelscha begint bet goed te

RUKSBEMIDDELAARS
„BESCHIKKEN"
Zonder de organisaties
der arbeiders

cratische rechten der werkers overblijft
en wensen met kracht tegen deze manier
van „beschikken" te protesteren. De regering moet bedenken dat „praatjes op
de brug" het schip niet in de juiste
koers kunnen houden, maar dat daarvoor besprekingen en peilingen met de
navigators nodig zijn en dat uiteindelijk de gehele bemanning het werk doet.

oorlog**
T.kcH ffing beider» van
nooo te praten,
lullen don ook
mnrwietteixi dienen to* te zien. da
met het oog op d* komende
winter* het onderdak, d« ligging en de
verder* hygiënische verzorging der te
werkgestelden aan alle eisen voldoet.

De loonbepalingen

iwt „Mumdbnde bedrag" uitgeteerd te
krijgen.
Vertier il «r bet bezwaar, dat 7 guldeu
kostgeid wordt ingehouden. De vaste lasten van bet gezin blijven geluk of de
man thuis is of niet en ieder weet, dal
deze vaste lasten vrijwel het grootste
deel vaa een arbeidersinkomeu voor
zich opeisen.
Wat w\j vooral ook in het oog moeten
houden is de kwestie van de kleding
en het schoeisel. De meesten zijn daar
volkomen „doorheen". Kantoorbedienden
en dergelijke beschikken als regel niet
over werkkleding, die in het uit te
voeren werk vereist wordt. Nu kan men
wel bepalen, dat „werknemers die niet
voldoen aan de aanwijzing tot uitzending verliezen wachtgeld enz.", maar er
kan toch niet worden verlangd, dat zonder of in zeer onvoldoende kleding
wordt gewerkt.
Er zijn zo nog vele opmerkingen te
maken. Volstaan we echter met dezen.
De arbeiders die zullen worden uitgezonden hebben tot eerste taak te zorgen voor een commissie van vertrouwensmannen op het werk, die in nauw
contact met de vakcentralen, inzonderheid de E.V.C, controle uitoefenen op
de naleving van alle overeenkomsten
en op de bres staan voor de sociale 'en
hygiënische belangen der tewerkgestelde».
Voor alles echter hebben zij de taak,
overal waar mogelijk, op te komen voor
de erkenning van de E.VXX als zijnde
de organisatie die het vertrouwen der
arbeiders geniet en die bij de opbouw
van ons laad een constructieve factor
wil zon,
A. v. E.
Wij ontvingen over dH onderwerp re te
brieven en artikelen. Wij hopen met
bovenstaande uiteenzetting de voornaamste opmerkingen te hebben samengevat en behandeld. (Bed.).

Verder de foonbepalingen. Hier kom
het alweer op de practijk aan. Ook op
dit terrein hebben de arbeiders minder
aangename ervaringen. Loonregelingen,
„Tewerkstelling" in de
door de arbeidsburéaux voorgespiegeld
werden eenvoudig buiten \verking gegetroffen gebieden
Het riekt naar werkverschaffing steld.
thans, nu men weer arbeiders uit
Ih de Staatscourant van 17 Sept. JJ. En nu fets over de beschikking zelf. En
mogelijke beroepen in opruimingswordt een beschikking bekend gemaakt Er zit in het geheel naar onze smaak alle
werkzaamheden en dergelijke, aan hè'
van het college van Rijksbeiniddelaars,
wil zetten, moet elke afwijking
betreffende de arbeidsvoorwaarden vaa nog teveel wat naar de beruchte voor- werk
werkverschaffing riekr. Uit de van de loonbepalingen onmiddellijk worhen, die bij de voorziening in het tekort oorlogse
aan arbeidskrachten in de getroffen ge- uitdrukkingen „tewerkgestelden" en „uit- den teruggewezen.
gezondene" waait ons de kwalijk rie- Voor die arbeiders, die reeds 'bij partibieden komen te werken.
De arbeidsburéaux zullen opdracht krij- kende wind van vooroorlogse wantoe- culiere aannemers e.d. buiten hun plaats
gen vanaf l October alle arbeiders, die standen tegen, WJJ zijn van mening, dat van inwoning aan het werk zijn, betenog werkloos zijn, naar de getroffen het voor alles aan de uitvoering der be- kent de beschikking een belangrijke
delen van ons land uit te zenden. Spe- palingen en voorwaarden zal liggen of loonsverlaging. Wij hoorden b.v. van
ciaal werd hierbij gedacht aan het Zui- wij met een en ander accoord kunnen arbeiders die werkzaam zijn te Gennep,
den, alwaar de nood zeer groot en de gaan. Wij plaatsen deze opmerking, om- dat zjj aldaar een loon verdienen van
beschikbare arbeidskracht zeer gering is. dat het juist bij de uitvoering der voor- ƒ 1.— per uur plus 15 gulden kostgeld
De „uitgezondene" ontvangt het loon dat oorlogse werkverschaffingsbepalingen al- per week. Nu kan het in bepaalde gegeldt in de plaats van „tewerkstelling", les te wensen liet. Ook toen reeds ken- vallen nodig zijn, dat door de regering
waarbij de bepaling is ingelast dat de den we het systeem van aanvulling van wordt ingegrepen en een „loonstop"
gezinnen van gehuwden en ongehuwde het toonverschil tussen de gemeenten wordt ingevoerd. Dat mag echter alkostwinners, die in een gemeente wo- van uitzending en tewerkstelling, ech- leen gebeuren in uiterste noodzaak en
nen, welke hoger is geklasseerd, boven- ter in ue practijk kwam daar door fou- indien de lonen het buitensporige zoudien het bedrag, dat gelijk ia aan het ten in de administratie, het door en den bereiken. Dit is hier toch zeker
verschil tussen het in de woonplaats door v\_i bureaucratiseerde apparaat en niet het geval, gezien het feit, dat de
geldende loon en dat in de plaats van nog vele andere oorzaken weinig of niets aannemers deze lonen grif betalen en
tewerkstelling ontvangen en rog 3 gul- van tei echt. Bovendien waren de te- er dus wel mee uit kunnen komen. Bowerkgestelden practisch rechteloos,
den per week extra.
vendien mag nooh worden toegelaten,
Het is na l October de werkgevers ver- Dan is daar de kwestie van de huis- dat «en loonstop wordt ingevoerd zonvesting.
In
getroffen
gebieden
zal
der dat deze is voorafgegaana door een
boden zelf personeel uit te zenden en
•lies zal na dien datum over de arbeids- het op de duur niet mogeüjk zijn de „prijsstop".
betrokken
arbeiders
bij
particulieren
onburéaux moeten lopen. Verder moeten
Bij deze, m het particulier» bedrijf
d« werkgevers, van het vóór dien datum der te brengen. Er .allen dus waar- werkende
arbeiders is ook groot beUitkering van Ziekengeld
nitgezon<ïen personeel, alle gegevans schijnlijk weer „kampen" komen. (Op- zwaar gerezen
tegen de omstandigheid,
merkelijk
is,
dat
de
regering
bfl
haar
verstrekken, die nodig zjjn voor de uitZoals
regelt de Ziektewet totplannen voor de vrijlating der N.SJB.'ers dat nu hun vrouwen in de plaats van kering bekend
betaling aan hun gezinnen.
bij ziekte van den werknemer
inwoning,
wekelijks
in
de
rij
mogen
het
argument
gebruikte,
dat
er
niet
Werknemers, die aan een oproep tot uittot een bedrag van 80 pCt. van het loon,
zending
geen gehoor geven, zullen wor- voldoende kampen Ingericht konden gaan staan bij de arbeidsburéaux om uit te betalen vanaf de derde dag na;
den u ts?es!oten van wachtgeld en overdien, waarop de ongeschiktheid tot werbrug^rngssteun, terwijl werkgevers, die
ken aanving, tot een maximum van 26
weken,
zich niet aan de voorschriften houden,
met strenge maatregelen worden be'ractïsch komt bet dus hierop neer, dat
dreigd,
de Uitvoeringsorganen (Central* Onderlingen exl.) da eerste drie dagen geen
Zn «<sn toeUehttng --werd nog medegeieVenjr^M trtHwrwtt «o fiaaro* pedbtdeeld, dat een verlofregeling is ingeende ten hoogste 26 weken 80 pCt. vttn
•teld, waarbij het de uitgezondenen
wordt toegestaan, eens per 14 dagen Op 25 Sept., de openingsdag van het roepen van een commissie, welke zich het loon.
werkgevers z$n van mening, dak
naar huis te reizen, waarbij dan een Wereld-congres
van vakverenigingen, zal bezig houden niet het vraagstuk van Vele
wanneer zij bij een Uitvoeringsorgaan
refavergoeding van maximum 5 uren werd een grote inleidingsrede
een grondwet voor de nieuwe wereld- z\jn
gehouden
aangesloten, zij aan hun verplichzal worden gegeven. Tenslotte zal de
Leon Jouhaux, de secretaris-gene- federatie.
tingen hebben voldaan, wanneer zij d*
„tewerkgestelden" voor kost en inwoning door
raal
van
d«
C.G.T.
(de
Franse
vakbeOp
de
zitting
van
28
Sept.
werd
het
door hen ontvangen uitkeringen van ziel gulden per dag worden berekend.
weging).
woord gevoerd door een gedelegeerde engeld aan hun werknemers afdragen.
Tot zover de mededelingen van rege- Jouhaux
noemde
het
de
plicht
der
arvan
de
Sowjet-Unie
Michel
Tarasov.
ringszijde.
Zelfs hebben velen aan het Uttvoeringabeiders-Internationale de middelen te die het congres uitnodigde de veroor- irgaan opdracht gegeven bedoelde uitvinden om de vrede te waarborgen.
deling uit te spreken van de, zoals hij wringen re'ïhtstreeks met bon werkJ'Autoritsire methoden
E vereniging van de arbeiders van
nemers te ven ekenen.
alle landen moet de macht scheppen,
Wij wijzen er echter nadrukkelijk op,
Allereerst is ons alles overheersende die in staat is zich teweer te stellen
dat nimmer buiten werking is gesteld
„Er kan geen vrede zijn,
bezwaar, dat deze beschikking blijkbaar tegen geweldenaars en dezen dwingen
art.
1638e van het Burgerlijk Wetboek,
tot stand U ?ekoi:.en zonder de arbei- de rechten van de mensheid te erkenzolang de volkeren in elwaarbij o.a. wordt bepaald, dat de werkders zelf daarin te kennen Het is ons nen en te doen respecteren.
lende
moeten
leven",
aldus
;ever verplicht is loon door te betalen
niet bekend of de „oude beproefde or.gedurende betrekkelijk korte tijd" dat
Leon Jouhaux.
ganisaties" een stem in het kapittel „Er kan geen vrede zijn", zo zcide Joude arbeider wegens ziekte verhinderd
hebben gehad (zeker is, dat hun leden haux, „zolang de volkeren in ellende
ia zijn arbeid te verrichten, tenzjj iq
«r Viets van wisten), hoe dit echter moeten leven. Om de werkelijke vi-edc
de arbeidsovereenkomst een hiermede
ookVij, onze organisatie, de E.V.C., van te bereiken, is een algehele verandering het noemde: „schadelijke politiek van afwijkende bepaling is gemaakt.
•wie Yoch ook bij de regering bekend in de algemene huishouding, ja, van de bevrediging en ondersteuning van fas- "iïieruit volgt, dat, indien bij de arbcüUkan z\jn, dat het de grootste vakorgani- gehele inrichting van de -vereld nood- cistische en semi-fuscistische regimes in ivereenkomst geen speciale bepalingen
satie ih het land is en dat zij een zeer zakelijk. Dit kan echter slechts bereikt landen als Spanje, Argentinië en Grie- hieromtrent zïjn gemaakt, het verschil
groot deel dsr „arbeidsreservisten" in worden door volledige samenwerking kenland." Hij zeide dat de conferentie ;ussen de uitkering van ziekengeld door
er met beslistheid op moet aandringen,
haar gelederen heeft, Is over deze mate- der arbeiders."
dat de diplomatieke betrekkingen tussen het Uitvoeringsorgaan betaald en het
rie door de betreffende instanties niet
werkelijk loon derhalve door den werkgehoord.
Verder behandelde »pr. de noodzake- de democratische lar.don en het Spanje lever moet worden bgbetaaW.
van
Franco
moeten
worden
verbroken
Men beroept zich hierbij on Artikel 4 lijkheid van het verdwijnen van de karWat als „betrekkelijk korte tijd" bevan besluit No. E. 52 van 17 Juli 1944, tels en trusts, waarbij hij de opmerking en dat moet worden aangedrongen op ichouwd moet worden, zou in feite bü
maatregelen
tot
wegva.sfing
van
het
fashoudende vaststelling van het „Buiten- maakte, dat „het imperialistische karakleder geval afzonderlijk door den Kangewoon Besluit Arbeidsverhoudingen". ter daarvan de oorlog in zich draast, cistische regiem van Franco.
tonrechter moeten worden uitgemaakt
zoals d« donderwolken een onweersbui." Sydney HUlman, leider van het Ame- Indien dus geen afwijkende bepalingen
Dit artikel luidt o.a.:
„De
laar kan, eigener _ be- Nadat Jouhaux er nog op gewezen had, rikaanse Vakverbond (American Con- daaromtrent ir de arbeidsovereenkomst
weging (vet van ons) f op verzoek dat het fascisme wel militair, maar nog gress of Industrial Organisations) be- is gemaakt, heeft de werknemer b'j
van i.
,:>ver of van den werk- niet mor«l vers'affen was, bepleitte hij schuldigde de Amerikaanse „Big busi- rfekte het recht vanaf de eerste dag
oorlogs- vnn zijn riekte, zjjn volle loon te ontht der arbeiders om deel te heb- ness" ervan, het Duitse
nemer, wii-irfing in bestaande arb^idsa
'ineen aan- ban aan hot vredeswerk door middel potentioneel in star-d te -willen hemden vangen.
voorwaarden
van directe v^rfa-geiiwcH
.'. Tl d.i ea stelde voor, dat de nieuwe wereld- D.W.Z. hij ontvangt de eerste drie dagen
brengen: hij volpt hierbij de rif'
onjanen van de Verenigde Volkeren.
federatie van vakverenigingtai een com- het volle loon van den werkgever,
«ïoor O^en Minister te stellen", enz.
Waar
ai Bc-hiit" ge- Op de tweede dag werd o.a. het woord missie zou benoemen cm in Duitsland, daarna het ziekengeld van 80 pCt. genomen is in de tijd dat onze toenmalige gevoerd door de secretaris van het in alle bezette zones, een onderzoek in durende 28 weken, dat voor de betrekn zetelde, kan Britse Trade-Unicn-Congres, Sir W alter te stellen naar de sociale en economi- kelijk korte tijd, die bij de lange dienst}••<•••- Citrine. Sprekende over een voorstel tot :sche omstandigheden en te onderzoeken betrekkingen meer dan één maand kan
een
sluit gesproken worden. Dat wil zeggen: oprichting van een nieuwe wereld-orga- in hoeverre vorderingen gemaakt zijn zijn, tot 100 pCt. door den werkgever
nLsatie van vakverenigingen (een voorstel bij d« uitvoering van de besluiten van moet worden aangevuld.
een •
• : , omdat, nu eenm.
Waar vele werkgevers hiermede niet
olksver- dat vooral o.a. door de delegaties van Potsdam.
Zuid-Slavië, Bulgarije en Frank- Nader vernemen wij nog, dat de dele- bekend zfo'n, is het noodzakelijk, dat
•
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-3 te kennen.
deze kwestie de nodige publiciteit wordt
trlne, aan te raden hierin niet overhaast veel moeilijkheden ondervindt van het verleend, opdat de werknemers niet
'iet zaak
• i
te te handelen en datyde Engelse delegatie dure leven in de Franse hoofdstad en langer de dupe zijn van deze rechts«m™!-.
. iie organen zich niet wenst n«4r te legeen bij een dat tengevolge daarvan verscheidene de- kundige onwetendheid.
het volk bij h?t eventueel besluit van de meerderheU legaties naar huis zullen moeten terugDe Landelijk Sociaal-Economische
•n een woordje tot aanvaarding van het voorstel. (Een keren, nog voor dat de conferentie geCommissie der E.V.C.
ëindigd is.
o.i. weinie democratisch standpunt).
te l^st,
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Uninn- Congres niet voornemens voorstel gedaan om de gelden, die ge- PLAATSELIJKE EENHETOS VAK
men
'
late.
om stemrecht te CENTRALE
ook nog geheel In is zich terug te trekken uit de leiding stort moeten worden
1
het diri-'c'. wnar het de „richtlijnen var. de oude Internationale Federatie ••etkrijgen, te v r
AJEdeür Rotterdam
van Vnkvei'cnigingc of uit het Inter- Intussen duurt d« conferentie voort en Vanaf ü October 1945 ia het secretariaat
door
betreft.
-aeen ons met grote ongerustheid nationsle Secretariaat.
zullen wij in ons volgt.»d nummer na- gevestigd: Oaes de Vrieslaan 140, ingang
wat er op deze vijze vW de demo-Er werd besloten tot het in het leven der» gegeveEW publiceren.

Het internationaal congres van
vakverenigingen te Parijs

Het conflict bij de DRAKA
te Amsterdam
De werkers eisen: Geen
H.S.B.»sters in hef bedrijf

op de Draka gebleken, dat dit nog niet
officieel was geregeld. Hierna zal het
conflict op de Draka door de hiertoe
aangewezen instantie zo spoedig mogelijk
In volkomen eensgezindheid besloten d< aader worden onderzocht om het standwerkers bij de Hollandse Draad- en punt in deze te bepalen.
Kabelfabriek te Amsterdam, Donderda„ Hier wordt dus gesproken over Minister
27 September het werk neer te loggen Drees, die „zal uitmaken welke instantie
aangezien de directie uitvoering gaf aan enz
"
haar plannen en een 50-tal N.S-B.'sters U
ziet een beeld van verwarring!
in haar bedrijf aan het werk zei te.
Wij stellen wéér een keer met nadruk
Het conflict omvatte een 200 man!
voorop, dat het niet de E.V.C, is, die
Er is veel geschreven over deze ?aak deze staking (die inmiddels tot uitsluiin, de pers. En zoals gewoonlijk, is ei ting is geworden) gewild heeft.
véél verwarring door ontstaan.
Deze zaak is ook niet een van strikt
En dat was niet nodig geweest!
politieke strekking.
H«t standpunt van <1« werkers bij de Dit is een zaak van principe en fatsoen!
Een goede vaderlander werkt op géén
Draka was eenvoudig dit:
Wij werken niet met N.S.B.'ers in het enkele manier met N.S.B.'ers samen. Het
is een zuiver bedrijf. De
bedrijf. De N.S.B.'ers waren in de af- metaalbedrijf
gelopen jaren onze grootste vijanden en metaalbewerkers, zij smeden het ijzer
blank, zü beheersen de Ingewikkeldste
zijn dat nog!
Zij hebben in de oorlogsjaren talloze van machines, zij zijn eerlijke werkers, die
onze beate vrienden verraden en aan liefde hebben voor hun vak! Zij wenden beul overgeleverd! Aan htm han- sen hun bedrijf schoon te houden en
den kleeft het bloed van eeriijhe wer- eisen dus: Geen N.S.B.'ers in het bedrijf!
kew. WS weigeren met hen of met haar
te werken!
Bovendien zou het tewerkstellen van
NJS-B.'sters bij de Draka een precedent
scheppen. Dan zouden binnenkort in
andere bedrijven ook landverrader* te
•werk gesteld worden; ze zouden gebruikt
worden of kunnen worden voor loondndc, n zouden gebruikt kunnen worden voor badrijfsspiormag* en wat al
niet meeri
Op het ogenblik duurt het conflict nog
Yoort! De directie W-ijfk op haar standpunt staan en wenst zelfs dat de werken bij de Draka een verklaring tekenen, waarin zij genoegen nemen met de
tewerkstelling van N.S.B.'ster8 m het
bedrijf.
De directie moet zk* wiel heel sterk
welen om in bsar houding te volharden. Evenals de commandant van de
**v«ntkade, die d« NJSB.'stera leverde.
E» «U vragen ons af, of dit komt door
*» OMdedeUnr' te de pets (Volkskrant
28 September 1945). Ia deze mededeling
wordt gezegd:
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De Kenheids Vak-Centrale afd. TwiskAbbekerke hield 24 Sept. j J. een openbare vergadering. Na de opening door
den heer Cornelius, werd het woord gevoerd door den heer Sip.
In een helder betoog schilderde spreker
de noodlottige verdeeldheid voor de
oorlog en de in de illegaliteit gegroeide
'drang tot eenheid.
Na gewezen te hebben op de groei der
E.V.C, en de arbeidei-s te hebben opgewtkt onze rijen te versterken, hetgeen
vooral noodzakelijk is nu de reactie
alles in het werk stelt de arbeiders te
verdelen, werd deze goede vergadering,
die ongetwijfeld velen iets zal hebben
geleerd, gesloten.

SANITAIRE BEDRIJVEN
Grote •penbare vergadering voor het
icrsoneel, werkzaam in de sanitaire en
•cnvarmings-installatie bedrijven te Amsterdam. Deze vergadering zal gebonden
worden a* Maandag 15 October, des
avonds te 8 nnr, in Gebouw Kerkstr. 248.
Aller opkomst dringend gewenst!

De katholieke werkers en
* de E.V.C.
Kun plaats is bij ons

Het mag een feit worden genoemd, dat
de laatste tg d van de zijde der geesteHjkheid, «n dit vooral in het Zuiden
de» lands, een campagne wordt gevoerd
tegen de E.V.C. Men tracht hierbij de
motieven en bedoelingen der E.V.C. Hl
een verkeerd daglicht te stellen on
zodoende de grote drang naar eenhek
der werkers in. een ^klen omvattende
vakorganisatie te belemmeren.
Nu behoeft hier niet steeds kwade trouw
ta worden veronderr^dd en komt deze
handelwijs* dikwijl» reen*oort titt een tejcoit aan kennis eS en met ^grqpeu
van de doelstellingen der E.V.C. Indien
men de moeite zou neme., een en ander
„Dot kort geleden de regering b$ monde eens grondig te bestuderen, zouden welminister örces te kennen heeft fa- licht zij, di« thans nog onze bestrijders
geven, dat het voor de snefle weder- zijn, eÜea in het werk stellen om te
opbotrw nodig te, «ok geïnterneerde hielpen ons doel, een gelukkiger leven
NJSB'steis onder zekere voorwaarden voor de werkers, te bereiken. Zij betioren, hun roeping getrouw, medestrijh» bet bedrïjfeleven te werk te stellen." ders
te zjjn van het verdrukte en uitD» VoHcskrant weet zelfs te berichten, tjebuitte volk.
dat dit in overleg met Miltab Gezag is Zij allen kunnen weten, dat de
gebeurd. Deze maatregel zou gerecht- geboren is uit de drang der tijden,
vaardigd worden door het feit, dat Draka gegroeid nit het diep besef, niet alleen
belangrijke spoedorders heeft af te wer- dat eenheid macht maakt, maar vooral
ken voor P.T.T., mijnen en electriciteits- en bovenal uit het begrip dat alle ar.'
van poliwerken.
Is het nu strikt noodzakelijk, dat dit tiek, geloof of godsdienst van nature
een wezenlijke éénheid zijn.
Werk door vrouwen gedaan wordt?
Dit is niet noodzakelijk! Vóór de oorlog ZJÏ. de Paus Leo XIH z.g. --ide in
Encycliek „Rerum Novar-um":
werd bij de Draka hetzelfde werk in de do
recht, zich in bijzondere vereniginnacht door mannen of jongens gedaan. ,Hct
en
aaneen
te sluiten, is dea mens aanEn deze gelegenheid is er nu ook!
geboren.
In
het algemeen heeft de staat
Geleken is dat de laatste dagen zich >f de opeöbare
niet het recht
tientallen jongemannen en meisjes mel- laar bestaan te macht
verbieden. Zouden zij
den om bij de Draka te gaan werken dit toch 'doen, dan komen zij in tegenen bovendien zijn er tallozen brj de spraak met zichzelve, want zijzelve zoerbeidebeurs ingeschreven, die voor dit wel als de bijzondere verenigingen
w«a3c m aanmerking komen. Maar het gronden hun bestaan op hetzelfde beis vanzelfsprekend, dat zij op hetzelf<
cinsel, nl. dat de mensen _ zich van
standmmt staan als de werkers bij de nature tot vereniging voelen getrokken".
Draka en dat is: geen N.S-B.'sters in Op een andere plaats in dezelfde Encyhet bedrijf.
. cliek schrijft ZJï. Leo XHI z.g.:
Door de halsstarrige houding van i
,,De staat moet deze verenigingen bedirectie, doordat de diverse instanties, schermen,
want de burgers, wanneer zij
zoals Militair Gezag, Gewestelijk Ar- die
maken gebruik van hun
beidsbureau, Oollege van Rijksbemidde- recht;vormen,
hij mag zich echter niet bemoeien
faars,, enz,, zich achter elkaar verschui- met haar inrichting of haar werkkring,
len en niemand de verantwo ordelijkheid want
haar levenskracht spruit voort uit
op zich durft te nemen van deze ia we- een innerlijk beginsel en wordt door
eën zo eenvoudige zaak, wordt dit con- inwerking van buiten gemakkelijk verflict nodeloo» slepend gehouden.
nietigd. Zeker wordt door ieder die tot
Of kan men niet van verwarring spre- objectief oordelen bevoegd is en
ken of kan men niet van verschuilen alle beoefenaren van het Natuur•preken, wanneer we het laatste com- Volkenrecht toegegeven, dat de Kerk
nmnicrué lezen, dat Militair Gezag Dins- een vereniging, welke zou handelen in
dagmiddag aan de P61* verzonden heeft? str$d met de zedenwetten voor haar
gelovigen verbieden kan en de staat
VAN MILITA1E GEZAG kan verbieden verenigingen, die een gevaar TOOT het welzyn van de burgers
b» verband met de staking °P <b Hol- zou betekenen".
landse Draad- en Kabelfabriek te Amsterdam, deelde het M.G. Dinsdagmiddag Op de E. V.C. fa niets van dit alles toeis noch een gevaar voor
2 October aan de E.V.C. hert volgende passelijk.
de Christelijke zedenwetten, noch voor
mede:
het welzijn van de burgers. Integendeel,
Ka. onderlinge besprekingen werd beslo- de
E.V.C. beoogt niet anders dan het
ten, dat de Minister van Sociale Zaken welzijn
van de burgers. Zij is het inthans zal uitmaken, welke officiële in- stituut, -waarin de burgers, m casu, de
stantie beslissen zal tot al of niet toe- arbeiders werkelijk tot die éénheid kolaten van mannelijke «f vrouwelijke men, welke zij wezenlijk reeds vormen.
J*.S,B.-gedetineerden in hc* Nederlandse In en door_ deze éénheid trachten zij
Het ia nJL btf bei conflict het levenspeil der werkenden op te voeXT C* O

Openbare vergadering te
Twisk

ren en daardoor het algemeen welvaartspeil van het gehele volk te verhogen.
Vooral de gelovig*! hebben niet alleen
het recht, maar het is hun dure plicht
dat z^j medewerken aan het algemeen
welzijn. Dat zij alles doen wat in hun
vermogen ia om het sociale onrecht op
te heffen. De liefde verdraagt alles en
lijdt alles, maar diezelfde liefde moet
ons allen dringen tot strijd voor een
betere maatschappij en verzet tegen het
onrecht, dat onze medearbeiders wordt
aangedaan.
Prof. Nufj zeide eens 09 een der Nijrr.eogcs et'jcUadage&i „Degene di« zich
niet om de rechten der arbeiders bekommert, doch w«l liefdadigheid ten
hunne opzichte wfl beoefenen, neemt
een totaal onmogelijk en onchristelijk
standpunt m".
Mgr. Poels, de aalmoezenier der mijnwerkers, heeft ons wel heel sterk In
het gelijk gesteld door te zeggen: „Zolang er geen volledige verlossing is nit
het proletariaat, is de ziel van miljoenen arbeiders een bjjna onmogelijke
bodem voor de ontwikkeling van het
Christelijk geloofs- en genadeleven".
Volledige verlossing nit het proletariaat,
dat ia het doel waarnaar wij als arbeiders-éénheid hebben te streven. Dit is
ook het doel der E.V.C. Opheffing van
den arbeider uit de ellende, waarin het
niets ontziende kapitalisme hem heeft gestort. De E.V.C, is geen opraapseltje
van ongure elementen, zij is de verpersoonlijking van de machtige drang
die millioenen van nature tot die verheven natuurlijke-wezenlijke en werkelijke Eenheid doet zijn.
Rotterdam.
E. ADAMSE

De deblokkering
Aan het eind van rijn toelichting op
de deblokkeringsmaatregelen, zeide Minister Lieftink tot het publiek: „Houdt
het geld niet vast, pot het niet op,
vooral nu moet het geld rollen".
Minister Lieftinck is een geestig man,
zegt men. Maar bovenstaande uitlating
bedoelde hij in alle ernst!
Wij vragen ons nf, wij werkers in Nederland, wat wij niet moeten vasthouden!
Het tientje, dat dienst moest doen, van
26 September tot en met 2 October (in
de practijk tot 6 October!) of d« 100
gulden, die eerst per 8 October worden
jeven?
; en ineens, zeide minister Lieftinck
verder, zullen niet aan on» volk worden opgelegd, zonder dat d« Volksvertegenwoordiging zich hierover zal hebben uitgesproken.
Blijkbaar bedoelt de minister met de
volksvertegenwoordiging het zgn. Noodparlement. Hoe het ook zij, hut is 'm
elk geval bevreemdend, dat heffing in-,
eens, eea maatregel die inderdaad een
slag tegen het groot-kapitaal zou betekenen, moet wachten op de goed- of
afkeuring van het parlement.
Terwijl de andere kleinere maatregelen,
maar waarvan ook de kleinere de meeste laat hebben zonder meer doorgevoerd kunnen worden.
Nogmaals door deze geldsanering worden de bezitters niet in die mate aangetast, komt de regering niet in dk
mate aan hun portemonnsjw, zoals dat
wel btf de kleineren het geval ia,

„Leven van het Inkomen"

Immer»: de hoofdgedachte, die aan de
«.». deblokkering ton grondslag ligt fe
deze: dat wij allen om het dreigende
gevaar van een voortschrijdende vermindering der geldswaarde te ontgaan,
m.a.w. om een steeds duurder worden
van het leven te voorkomen, voortaan
zullen moeten leven uit het 1.
inkomen, dat een ieder onzer ontvangt
in d« vorm van beloning voor arbeid,
di* verricht wordt ia loondienst of in
zelfstandig bedrijf of als vrucht van
een eerlijk verworven vermogen, aldu»
14«ïa in zijn rode
uitgesproken op Woensdag 36 September.
Veel verandert «r dos niet voor da
groten dezer aarde. Want, aangezien
de tantièmes, dividenden en renten niet
vauen onder de geldblokkade en aangezien de heren ook vroeger niet de
gewoonte hadden hun kapitaal aan te
spreken, maar zeer genoegelijk leefden
van hun grote dividenden «n dergelijke,
zijn het weer de werkers die van hun
lonen, die „streng gecontroleerd" ztillen
worden, aan het kortste eind trekken.
Een beroep op de spaarzin van de bevolking vermocht on* zelfs geen lachje
op het gelaat te voorschijn toveren.
De minister weet dat wel, waar htj
zeide, dat er bepaalde bevolkingsgroepen zijn voor wie sparen niet of slechts
in beperkte mate mogelijk is
Maar als hij dat weet, dan vragen wij
eenvoudigen van geest, waarom dan
geen maatregelen getroffen om het werkende volk wel in de gelegenheid te
stellen te sparen!
Toen wij in ons nummer 24 van Werkend Nederland schreven: in het geheel genomen lijkt ons de geldsanering
„bevredigend", concludeerden wij, . dat
WERKEBSVERGADERING G.E.B.
op de aangekondigde maatregelen.
Vrijdagavond 12 October om S uur wer- Tegelijkertijd schreven wij, dat er klipkersvergadaring van de G.E.B., in geb. pen verborgen waren onder de schijnKloveniersburgwal 139.
baar kalmerende maatregelen en dat
wij de pracüjk zullen moeten afwachten!
En voor de practijk vrezen wij, want
waarom wordt b.v. in de toelichting van
Wij ontvingen eerst aeden de
de deblokkermgsmaatregel niet verder
treurige zekerheid, dat na ruim
ingegaan op de opheffing van het bank4 jarig verblijf In meerdere congeheim en op de herwaardering van oncentratiekampen o.a, Ame) stoort,
roerend goed?
Vught en Daehau aan de marteNogmaals geldsanering of niet, het komt
lingen van het fascisme is overleer op aan, dat de werkers nu eindelijk
den
eens aan hun trek kunnen komen. En
dat is nog lang niet hei geval!
CORNELIS MARINUS,
H. D.
in de ouderdom van 36 j. Ieder
die hem gekend heeft, z<d besefan welk een zwaar verlie- dit
VOEDING- EN GENOTMIDDELEN
voor ons betekent. Hij bleef tot
het einde trouw aan zijn ideaal,
Afdeling Amsterdam
waarvoor hu alles over had.
Bestuursvergadering op Woensdag 10
De Amsterdamse Havenarbeiders
Cctober '45 in het geb. Heinonylaan 27.
weten wat zij aan Cornelis Marinus
Wie kan de secretaris helpen aan een
hebben verloren. Hij is als voorarbeidscontract van bakkers.
vechter tegen de Nazi- beulen geDe Kern-secretarissen worden verzocht
vallen voor de vrijheid van zijn
aan het secretariaat een opgave te doen
•3. en zal steeds pen lichtend
van de lonen en arbeidstijden in hun
voorbeeld voor alle transportarbeibedrijf.
ders zijn.
De vergadering van bakkers werd abuNamens de Amsterdamse
sievelijk aangekondigd op Donderdag 9
Havenarbeiders.
October, dit moet zijn Donderdag tl
October ia gebouw Kerkstraat 248.

L/t't hef Hotel- Café- en Restaurantbedriif

Behoorlijke bestaanszekerheid
dringend gewenst
Onderhandelêügen arlieidszonder E.Y.G.
In het bedrijfsorgaan jan de werkgeversorganisatie )PHoreca" van 14 Sept JJ,
lezen wij onder het hoofd: „Collectieve
Arbeidsovereenkomst in Horeca-bedrijven" het volgende:
„Werknemers van die bedreven, die na
de bevrijding weder in het leven zijn
geroepen, hebben zich tot de bedrijfsorganisatie Horeca gewend, met het
voorstel, de lonen en andere arbeidsvoorwaarden, neergelegd in de in October
1942 ingevoerde regeling, meer in overeenstemming te brengen met het gestegen levensniveau. De Horeca, beseffende
dat aan deze wens moet worden tegemoet gekomen, heeft het voorstel in
handen gesteld van de vakgroep Logement en aanverwante bedrijven; de bespreking tussen beide vakgroepen en de
werknemersorganisaties tot onderzoek,
zijn inmiddels begonnen. Het resultaat
zal zo spoedig mogelijk in „Horeca" of
«p andere wijze ter algemene kennis
worden gebracht. Reeds thans kannen
w$ mededelen, dat OA. geen verschil
v«n mening bestaat over de onmiddeUjke
invoering van een loonsverhoging. Misschien zal menige bedrijfsgenoot zich alTiagen, of het wel zin heeft, bq de
sontstgds hoog opgedreven koen te beraadslagen over het loonpeil" enz.

Bijna 2000 leden in ^Amsterdam
Tot zover genoemd orgaan. Verbaasd
vraagt men zich af, hoc bet mogelijk is,
dal; terwijl de S.V.C, afd. Hotel-, Café-,
Restaurant- en Lanchroom-personeel
vexrreweg d* meeste wei kei» hierin tot
haar leden telt (d* afd. Amsterdam alten reeds bot» 2000), onder* andelingen
warden gevoerd riet d* „opgedoken oude
rakbonden", xoab da „Horeca" ze zeer
terecht noemt
Wg menen dat het •»» recht b deze
knacrhaxwf'il&gen ttsnxsM os w&Tsen in
Ie H.CJB.-bedrQveD te Toeven en hebben
daarom reeds kt het n-umnter vaa „Werkend Nederland" TM 24 September JJL
zHdrnkkeiyk verklaard geen enkete V«Tmtwoording te kunnen nemen voor reeds
gemaakte ot nog te maken e<vereenkomrteo, die zonder de B.VXX tot stand iQn
{CBDDBSSk

wffien wQ op deze platte aan
d* discussie deelnemen en d» heren ons*
zienswijze uiteenzetten om tot verbetering dar arbeidsverhoudingen in het
H.CJR.-bedryf te komen en tegelijkertijd
hen op enige misstanden in om bedrijf
.
Daar is dan d* kwestie va» art. 8 der
CXA.O. Ons standpunt is hlar te tegenstelling met den'schrrjver ta „Horeca",
aJL dat, indien employé's hoger gewaardeerd werk moeten verrichten, ook al ia
dit slechts enige uren per dag, zQ het
loon moeten ontvangen wat voor dat
werk geldt.
Verder laat de nakoming van allerlei
bepalingen der (XA.O, betreffende sociale voorzieningen, sluiting en rusttijden enz., alles te wensen over, hetgeen
trouwens ook door „Horeca" wordt erkend.

De vacantie
Veel is op te merken over de vacantieregeling. De schrijver in „Horeca" ziet
een onbillijkheid in de bepaling, dat een
.verknemer die op l April 16 maanden
a dienst van een ondernemer is, recht
.rijgt op 8 dagen vacantie met behoud
au loon en toeslag. Hij is van mening,
at het juist zou zijn „in afwachting
in een definitieve oplossing" een werk•mer die een jaar onafgebroken bij een
iderneming in dienst is geweest, S daHI vacantie te verlenen en de datum
April uit art. 12 te doen verdwijnen.
'ij zijn een andere mening toegedaan.
en werker, die een jaar onafgebroken
i dienst is, heeft o.i. recht, pp 14 dagen
icantie met behoud van loon en toe'ag.
_ms voorlopig program van actie stelt
je volgende verlangens der werfcsJs>ners
aan de orde:

1. Behoorlijke bestaanszekerheid; 2. Garantie-lonen voor het bedienend personeel; 3. Herzieningen van lonen der
koks, keuken-, huis- en kantoorpersoneel; verder voor het kokspersoneel en
andere werkers uit het bedrijf, die buiten het fooienstelsel vallen, een loontoeslag van 100 pCt. voor de extra Zonen feestdagen, als 2e Pinksterdag, 2e
Paasdag enz.
4. Herziening der ziekte- en invaliditeitsbepalingen;. 5. Behoorlijke vacantieregeling; 6. Afschaffing van pacht- en
breekgeld. Betaling zaalchefs enz,; 7
Zuivering van het bedrgf van N.SJB.-ers
en collaborateurs.
De secr. van de „Vakgroep Logementen
en aanverwante bedr." neemt het blijkbaar niet zo nauw met de zuivering.- Hij
schrijft in een betoog „Bedrijfs-Horeca
in nieuwe banen"
„Het oordeel over de nieuwe organisatie
en haar functionarissen was verre van
vleiend. Men beschouwde deze laatste
zoal niet als N^JB.-ers, dan toch in
ieder geval als pro-Duits. Toch was dit
oordeel
volkomen
ongemotiveerd.
N.SJ3.-ers waren in de Bedrijfs-Horeca
hoge uitzonderingen. De gehele leiding
was goed en slechts hier en daar bevonden zich onder de functionarissen
aanhangers van de nieuwe orde, maar
zo iets kwam ia de beste families voor".

Tachtig zaken onder beheer
Heeft voornoemde secretaris echter al
eens bfl de P.OJ5. geïnformeerd 7 De
bedrijfs-Horeca ia toch niet voor Biets
bezig een zuiveringscommissie m het
leven te roepen. Is het hem niet bekend dat alleen in Amsterdam reeds ongeveer 80 zaken onder beheer moesten
worden gesteld, omdat de resp. eigenaren zich in arrest bevinden? Zegt dit
niet genoegt En duidt het niet op de
noodzaak, on« gehele bedrijf, sa-wel
werkgevers «Is werknemers te zaivwren,
opdat ons bedrijf eindelijk in eüe opzichten gezond kan worden T
Zo zfyn er nog vele misstanden In ooi
bedrijf. Onrechtmatige ontslagen (btj den
heer G. F. Moov Nleuwendijk 100, Amsterdam, moest door ons optreden ontslag van het gehele personeel worden
ingetrokken), het op slinkse wijze afkopen van verplichtingen^ ook daarover
kan de heer Mooy wel iets meer vertellen) en zo zonden we door kmmeu
gaan.
Da werkers fa ons ueuiQI mueivBi och
goed bewust cQn dsjt betere lecvviisoitt—
standighedea
en
arbeidsvoorwaarden
slechts kanoen worden bereikt door
drachtig optraden.
Eendrachtig optreden la «én fret*
k» organteaB», dl* bereid «n in
ia de strijd voor onze belangen te voeren.
Daarom bedrrjfagepoten,
te «•
wfl«
S.VJC, aM. H.K.C.-bedrgf,
doel bereiken.

17 October zal het 25 jaar geleden
zijn dat
MARINUS v. SEXTEN
'
de Stadsreiniging achter de
bezem plaats nam.
AMSTERDAM-O, Sumatrastr. 231
Ons lid No. 8996 P. J. Rraayeveld,
Gemeente-opnemer Energie-Bedrijf,
wonende Wijtenbachstraat 67' is
per 5 October 40 jaar in Gemcen•nst.

Op Donderdag 4 October zijn de
heer W. A. de Jonker, administrateur van de B.N.P.T.T. en
mej. J. H. de Klonia in het huwelijk getreden.
Wij wensen het jonge paar veel
geluk \

Openbare vergadering te
Halfweg-Zwanenburg
Óp 27 Sept. j J. werd in de zaal Lodewikus te Zwanenburg een grote openbare vergadering gehouden, georganiseerd door de afdeling Haarlemmermeer
«•n omgeving van de Fabrieks-, Bouwvak- en Landarbeiders.
De opkomst was schitterend. De voorz.
van da^afd. Bouwvak, G. Boeüaard, gaf
na zijn enthousiaste Inleiding het woord
aan de secretaris van de landelijke leiding A. C. Koenen. W
Deze gaf een zeer duidelijke uiteenzetting van het Rotterdatnse havenc. „.afliet
en van alles wat zich daaromheen had
afgespeeld. Deze uiteenzetting bracht bft
ed aanwezigen, die ztóh voornamelijk
door d« rg. „vrfte pers" en de radio
hadden kunnen doen „voorlichten" «en
grote opklaring. Het is hun volkomen
duidertfk geworden, da* 4e Rotterdamse
havenwerkers h» hun recht «tonden en
dat de E.V.C. in dtt conflict d* Juiste
weg heeft bewandeld,
Nadat spr. nog ^p de andere conflicten
in het land had gewezen ea er de vergadering op atte» .had gemaakt, dat
wij geen stakingen •wensen, maar er in
het uiterste gevel eek niet voor terogschrfkken, besloot M'.mt de opwekking
oom grisdwwn te» ffirterfcea, zfja «ede
welke een daverend' ïfelxaa teagerdge
had.
Hierna sprak oog de heer weswA-Hartog wtt 7«»m<fam TOOT d« bouwvakarbeiders. Ook trjn kort» en krachtige
red* FMWteif «en krachtig applaus.
Nadat «en aantal visgonstdler» door
Koeneo op begrflpelljka wjjz» wwen
beantwoord, «doot de Tom-tlttei deze tötstekeod geslaagd* TVrgadeiteg. Br wvd
een eoDecte gebonden vwo* ta
staande medear-t^ldei». 'k i»«rd nog
medegedeeM MB d» hoowvsAarfceidsn
uit Halfweg e& J^mtTvn

Fokkerpersoneel spreekt
vertrouwen uit in LV.0,
Medio September werden door de N.V
Fokker kernverkvezingen uitgeschreven
en van een uit 9
leden beslaande fabriekskern en een uit
5 leden bestaande beambtenkern.
De v t
. belangrijkheid
door de omstandigheid, dat uit deze
kernen een
.issie zou
worden samengesteld. Het bedi
stuur
.
e haar invloed
bij deze verkiezing te moeten doen gelden, omdat
:>.i van het
parsoneel worden ged'.end.
De verkiezing had tot resultaat, dat
gekozea werden voor de fabriekskern
de heren:
A. v. d. Plaat, C. Rozema, 3. v. d. H«8den, W, Munnik, G,
,. Maitens,
J. Rozema, H. Janse en K. Keii..
Op den heer v. d. •
n lid
der E.V.C. Voor de
den gekozen de heren: U. Brolsma, J. v.
tan, Dekkers, W. v. Senus, Ditmarsch. Hiervan is de heer v. d. Zwaan
lid der E.V.C.
Door en uit deze kernen werd de zuiveringscommissie als volgt samengesteld:
Fabriekspersoneel de heren H. Jansen
en L. Hartens.
Beambtenpersoneel de heren TI. Brolsma en Dekken.
Het Fokkerpersoneel heeft een sprekend
bewijs geleverd vertrouwen te stellen
in de E.V.C, daar niet minder dan
8 van de 9 fabrfekskernleden M der
E.V.C. zQn. Ter vermijding van misverstand zft hier nog vermeld, dat d«
heer L. Martens, Heemstedestraat 27III,.
lid is van d* E.V.C.
Tenslotte worden aUe leden opgeroepen
voor de teéenvwrgadcrbHf op H OeMber
•A, 8 nor, ta het „CorneBus BroerehuJaf,
ivorte Leidschedwarsstraat 18.

Ledenvergadering Nieuw-Vennep
Op 27 September kwam de «cfdclrng
Nieow-Vennep ia •** htïiihondelijk»
vergadering bQeen. Kr werden vel» befengrtjJt» zaken behandeld, ML ét
loon-regeling es» werktijden ia A» kaodbeuw. Er werd daarna overgegaan tal
d* verkkoing T» een dt^elJök» besten»
Dit bestaat irite P. van ïol, «Kwcttar, *,
de fiuiQ, secNterte; M. Ea*.pcm,
meeste*. T
3. J.
der Wiel, te voorz-; C. A, Jansen
A. von ToL Wog d
riag worde*
OpenbeXe TBrgaoeïj
den ta dn buaudturad «
Oïmealsan* Sfi, 2w»nanfcurg.
B, VISSERS,
Men
'*1 *» t* wUleo
,
bet «ewetarla*» der E.V.C. Bouwval»*
Fabriekt- «a ï-andsrbeiders, «M. Ha*»*
lenunanaoea, Bootrmk m Kpoldw «l
uaigsrtn», U gevesög* Dw»g «83, ta
Boofddcc»,

L E D E R H.?. WERKSPOOR
LEBEIfERflADERIRt
«p 11 OCTOBER '45om hall acht
F R A S C A T I , Res 59, Amsterdwa.
Agenda behaadelfesr: Program fttf

Aanval op de Arbeidsreserve afgeslagen
Zoals reeds fa het vorige nummer van
WJt. k gemeld, werd op Dinsdag 25
Sept. de eerste ploeg arbeiders door de
Zwolse Gront Mij. uitgesloten, daar deze
mensen eenparig weigerden in tarief te
gaan werken. Binnen een dag breidde
deze uitsluiting zich uit over ruim 400
arbeiders uit Haarlemmermeer en Bovenkerkerpolder, Vrijdag 23 Sept. haalde
de werkgever echter bakzeil en stemde
erin toe, dat de arbeiders het werk zouden hervatten op de oude voorwaarden,
n.l. tegen een uurloon van 76 cent.
Bij de onderhandelingen reeds bleek er
een zekere onenigheid onder de heren
van de Gront Mij. en van de D.U.'W. te
bestaan. Sommige meenden n.l. tech van
accoordloon te moeten spreken, hoewel
de arbeiders op geen enkc' - wijze meer
dan 76 cent en ook niet ro'nder <3an 76
cent kunnen verdienen en ook geen taak
opgedragen krijgen.
Intussen is wel komen vast te staan,
dat de Zwolse Gront Mij. voor geen
middel terugschrikt. De arbeiders toch
van Haarlemmermeer en Bovenkerk zijn
weer aan de slag gegaan tegen uurloon.
Uitvoerder Beikena, sprekende namen*

de Ztoo&tt Grtmt M$f., «erfcfaard* dot «r
geen sproke «XM mm torteftoerfc, «n dat
elke boos of uitvoerder der Mij. hen»
Jctm opbellen, om vit Z#B wond de verklaring te horen, dat op uurloon gemerkt
moet worden.
Deze woorden werden gesproken tegen
een delegatie van uitgesloten arbeiders
op Vrijdag 28 Sept.
A
ONRUST

m Amsterdam het werk hervat
de arbeiders ta Urtgaest wisten' tast,
dat de voorwaarden in Amsterdam geheel anders lagen dan in Uitgeest. Than*
weten ze dit wel. Thans zijn ze volledig
ingelicht ever de situatie ea 'over d*
leugenachtige tactiek der Zwolse Gront
Mij.
STRIJDWTÏ.

Deze tactiek heeft gefaald* Z$ ta i»
de
Op diezelfde dag was er op de werken pletter gelopen op de strij-dwil
van de Zwolse Gront Mij. nabö Uitgeest eendracht der arbeiders.
en den Ham zeer grote onrust, omdat
er in tarief-loon gewerkt moest worden, De leiding der E.V.C. is juist t.
In Amsterdam was dit ook reeds aan- Zij heeft stakingen weten te voorkomen,
vaard, zo trachtte men de arbeiders wijs zij heeft de arbeiders openhartig en
' arbeiders,
te maken. Alle instanties van de D.U.W. volledig ingelich;
vaa het conen van de Gront Mij. bevestigden, op reeds op de tv,
isch verzoek van de arbeiders, flict, naar de Kijks D.U.W. en het Miken.
dat er inderdaad op tarief gewerkt moest nisterie van So
worden. De arbeiders werden op de Met deze organisatie en met zulk een
hoogte gesteld van de tarieven die per volkomen eensgezindheid onder de artot een goed
eenheid betaald zouden worden en van beiders moet f;
de taak, die zg per dag te verrichten einde gebracht kunnen worden.
In Amsterdam, in N. -Holland, in Nederhadden.
Natuurlijk ontstond aanvankelqk enige land één front van alle D.TJ.W.-srbeiders
verwarring onder de arbeiders, omdattegen tariefwerk.

