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NOTA
Voor Co. 142878 "

Betreft: Uittreksel besprekinggverslag met N.3. dd. 17-7-52.

Actie Comite.
De nieuwe activiteit van het Actie Comité met het blaadje
onder de vlag van "Feraoneelscommisaie" (wat een handige
zet is, daar dit verdacht veel naar "Personeelsraad" klinkt)
en petitionnementslijst laten zien. Dit blaadje is ook voor
het Hoofdgebouw verspreid, landelijk heeft relatie er nog
niets van te pakken kunnen krijgen. Medegedeeld, dat het
per post verzonden wordt en dat het Comité op het ogenblik
dus vrij ruim in zijn geltï blijkt te zitten.

DVE,/19

X'
/19 Juli 1952.



nr. 28.
nr. I.D.1.514/52.
Onderwerp: Actie onder
Wed. Spoorwegpersoneel

Te Uwer oriëntering doe ik
TT hierbij toekomen een exemplaar van de
door de «personeelscommissie ÏT.S." uit-
gegeven courant, waarbij tevens een per-
soonlijk schrijven en een petitionne-
mentslijst waren ingesloten.
Deze courant met bijlagen werd dezer
dagen door de posterijen bezorgd aan de
voormalige woning van een alhier wonend
communistisch georiënteerd employé van
de Ned. Spoorwegen.
Aangezien betrokkene echter kort geleden
van adres veranderde, kon dezerzijds de
beschikking over daze geschriften worden
verkregen. Binde.
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RAPPORT VAN KB

\:

Betr. :
Typ.iS*

AAÏÏ HB HD

5337
A.B.S.Ï.H.

Bijgaand doe ik U toekomen af schrift
van een schrijven met "bijlagen, afgezonden door de Algemene
Bond van Spoor, Tram- en We venbedrij venper soneel (A, B, S. T. N.
IE. V, C.) en gericht aan Arend POLMAIL geboren te Zwoller-
kerspel 2 September ISSf̂ T̂ S'Teroep voorman rangeerder
N. S., wonende te HengelotO), Berendinastraat 42, penning-
meester van de A.B.S»T.N«-E.VéC« te Hengelo(0) en

\ t Hendrik STSUBTIGH. geboren te Groningen 21 October 1898
T van DQr^epaaaSSSist N. S», wonende te HHengelo(O), Deurnxn-

erweg 4-9 P, voorzitj-cer-secretaris van de A.B.S.T»H,-ïï*Y.C*
e Hengelo(O).

.ACTIE zonder overleg met K-B.
KB, 12 Juni 1952
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BIJZETTING URN VAN AïïSGHWITZ

OP
ZONDAG 15 JlTNI a. s. te

AMSTERDAM,

Als ernstig appèl en protest tegen de door de fascisten bedreven
onmenselijke wreedheden in AUSCHWITZ.
Als bijdrage in de aanschaffing van een bloemstuk ter gelegenheid
van de bijzetting van de urn van AUSOHWITZ.
Als bewijs van sympathie en solidariteit met het Duitse Volk dat
strijd tegen Oorlog en fascisme en voor de hereniging van zijn
land, waardoor de vrede in Suropa verzekerd zal zijn»

HANDTEKENING BEDRAG HANDTEKENING BEDRAG



ORGANISEER ADHAESIB MET DS DUITSS ABfïI-ÏASCISTISCHS STRIJDBRS

BH ZEND DEZE OP AAHt
Kurt Hanisclie

Berliner Gluhlampewerke, Waschauplatz 8-10 Berlin O.-l?



A g S O H R I E T.

ALGEMENE BOND VAN SPOOR, TRAM-EN NEVENBEDRIJVENPERSOBEEL
Secretariaat; Prinsengracht 739 Amsterdam (G) Tel«^2097«

Circ.S/H.B./25 Aan de leden.

BIJZETTING URN VAN AUSWITZ.
Herenigd Duitsland in het belang van de Vrede.

De bevolking van West-Duitsland, in het "bijzonder zijn werkende bevolking,
treedt hen, die Duitsland verdeeld willen houden en de revanceoorlog voor-
bereiden, dus op willen trekken tegen de 30VJET-ÜNIE en de VOLKSDEMDGRA-
TEN, resoluut en moedig in de weg. Door machtige demonstraties en sta-
kingen getuigen zij van hun onverzettelijke wil Duitsland herenigd en
daardoor de Vrede in Europa en in de wereld verzekerd te willen zien» Zo
staan, in het bijzonder in West-Duitsland de krachten van de democratie en
de Vrede tegenover die van oorlog en fascisme. Opnieuw probeert de inter-
nationale reactie een volledig door de Nazi's beheerst leger mobiel te
maken en de aanvalsoorlog te beginnen. Daarbij zijn de omringende landen

! en dus ook ons land in de eerste plaats partij. Dat wil dus zeggen, dat
de werkende bevolking van ons land in het bijzonder elke mogelijkheid tot
verweer tegen een nieuwe oorlog en fascisme dient aan te grijpen. Ook,
door uit de bedrijven sympathie te betuigen met de moedige strijders in
West Duitsland.
ZONDAG 15 JUNI a. S. ZAL TE AMSTERDAM DE URN VAN AUSCHWITZ BIJGEZET
WORDEN.
Nimmer mag enig land ter wereld opnieuw de barbarij der fascisten onder-
gaan en in dit licht zal ieder het duidelijk zijn. dat er een nauw ver-
band bestaat tussen het bijzetten van de Urn van Auschwitz en de heroische
kamp in Duitsland voor zijn hereniging en de democratie. Elke democraten
vredesvriend zal daarom aanwezig willen -zijn bij de bijzetting van de Urn
en aldus getuigen van zijn afschuw van oorlog en fascisme en zijn (haar)
aanhankelijkheid tot democratie en vurige leefde tot de Vrede. Om door
persoonlijke aanwezigheid bij te dragen tot een massaal manende herinner-
ring aan door de fascisten bedreven onmenselijkheid en wreedheden, die
nooit meer terug mogen keren en om tegelijkertijd daardoor blijk te ge-
ven van sympathie en solidariteit met de volhardend tot overwinnaar strij-

.-( ,-dende Duitse Bevolking* ,
De personelen der vervoersbedrijven, met- het spoorwegpersoneel voorop,
dat zich in, 44-, 45 glorieus tegen de nazi-overh&ersers van ons land ver-
zette, heeft ten aanzien van de solidariteit een ere taak te vervullen.
Makkers, allen zonder onderscheidm niet in de laatste plaats gij behoort
op ZONDAG 15 JUNI aanwezig te zijn. Bespreekt dit met elkaar, vormt ter̂
standplaats een delegatie, zamelt geld in voor een bloemstuk en komt zo-
veel mogelijk in Uniform.
ZONDAG 15 JUNI a. s. NAAR AMSTERDAM. WEG MifiT OORLOG EN FASCISME.
LEVE DE DEMOCRATIE. LEVE DE VREDE. (zie ommezijde)

VREDES CONFERENTIE TE PARIJS.
Op 13, 14 en 15 Juni a. s. vindt een VREDESCONEBRENTIE plaats te Parijs.
Deze zal voornamelijk in het teken staan van de beslissende invloed van
een herenigd Duitsland op het behoud en de verzekering van de VREDE in
Europa en in de Wereld. Vele personen van internationale bekendheid geven
hun medewerking de wereld voor de oplossing van dit alles beheersende
vraagstuk te allarmeren en honderden afgevaardigden uit alle landen der
wereld aan de besprekingen te doen deelnemen. Zo zullen ook op deze ma-
nier de gezamelijke VREDES krachten middelen beramen om zo spoedig moge-
lijk de oorlogslont in West-Duitsland uit te trappen. Deze beslissende
taak rust natuurlijk hoofdzakelijk op de schouders van de werkers in de
bedrijven. Daar vandaan dat vele afgevaardigden arbeiders zullen zijn,
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Daarbij mogen enkele afgevaardigden uit de vervoerbedrijven NIET ontbre-
ken.
Makkers, hoe verschillende wij politiek of godsdienstig*bezien bepaalde
vraagstukken beoordelen, in de strijd tegen oorlog en fascisme, voor de
democratie en de vrede, kunnen en mogen wij niet van mening verschillen.
Daarom moeten wij er met elkaar voor zorgen dat enkele van onze collega's
ter vredesconferentie te ̂ arijs aanwezig zijn.
Zij zullen onze gemeenschappelijke, vredeswil tot uitdrukking kunnen
brengen en het grote belang daarbij van een herenigd Duitsland namens ons
door hun vertegenwoordiging vertolken. Stelt de vredeseonferentie van
Parijs in zijn werkelijk licht voor het behoud van de vrede* Zorgt ervoor,
dat de werkers der vervoerbedrijven in vertegenwoordiganétessij op 13» 14
en 15 Juni a.s. te Parijs zijn om aldus kracht bij te zetten aan de tegen
de oorlogstokers gerichte vernietigende slag, teneinde de gehele mens-
heid van een voortdurende oorlogsdreiging te verlossen.
GËÖN NAZI LSGER. WiSQ MST HST FASCISME!. DUITSLAND HERENIGEN. LSVE DB VEBDBJ

C



RAPPOBT VAN KB

No«:
Betr.:

AAH HB

5281

A.B.S.T.N. 12 JUNI 1952

Bijgaand doe ik U toekomen één af-
schrift van een scnrijven,ftaajt de inhoud waargan ik moge
verwijzen.
.-r- Door afwezigheid van BLOEMENDAAL
die eveneens een dergelijk schrijven had ontvangen, ging
de overdracht niet door.
De contributie inning zal voorlopig op de oude vwet wor-
den voortgezet.

KB, 10 Juni 1952

zonder overleg met



r A F S C H R I F T

ALGEMENE BOND VAN

SFOOR-. TRAM- en NSVENBEDRIJVENPBRSONEBL

Dossier No: S/P1.C./830
Bijlagen:

Antwoord op Uw schrijven
Onderwetp: Zelf Inning.

Waarde Makker,

Secretariaat:
Prinsengracht 739
Telefoon 32097
Kamer 6 A.

Amsterdam 20 Mei 1952.

Aan de Heer Ï.A. Odink

Ruysdaelstraat 15

Hengelo(O).

In' aansluiting op ons schrijven aan U d.d. 28 April
j.l. berichten wij TI het volgende.
Sen onzer zal a.a. Vrijdagmiddag tegen 5 uur aam het E*V.C«-
kantoor te Hengelo(O) zijn om dan met u naar kameraad
Bloemendal te gaan voor de overdsacht aamgaande de zelfinnlng.

Wij vertrouwen er op dat U op dit tijdstip aanwezig
zal zijn omdat wij kameraad Bloemendal bericht hebben dat wij
met TT om 6 uur bij hem zouden zijn.

Wij verzoeken TT de bescheiden die nodig zijn voor da
zelf inning mee te brengen zédat wij dus een en ander af kun-
nen handelen»

Kameraad Odlnk wij vertrouwen er op dat een en ander
in orde zal komen en groeten U kameraadschappelllk en tot
Vrijdag 23 Mei a.s. 5 uur.

Voor het hoofdbestuur,

E.Blekman secretaris*

^^/-
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Verb. 19 . ' . •
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a f s c h r i f t

ALGEMENE BOND VAÏÏ SPOOR-, TRAM- EN NEVENBEDRIJVEHPERSONEEJi

Amsterdam 29 Mei 1952

Dossier S/40/835 .

Onderwerp: Bedankje.

Waarde Makker,

Bijgaand doen wij U een schrijven, toekomen
dat aan duidelijkheid niets te wensen overlaat.

Natuurlijk is deze kameraad geheel de plank
mis. Het z,g„ Ambtenarenverbod, dat zal U bekent zijn, _. !

•m» •!

is nog lang niet in kannen en kruiken, geldt zeker niet: i
voor het spoorwegpersoneel en het is daarom van. groot be-
lang dat een van Uw bestuurders eens met U tesamen met
deze kameraad gaan praten om hem van deze zienswijze af
te brengen.

Mocht hè$ eventueel zijn dat hij al lid is
geworden van een andere organisatie of nog ongeorganiseerd
mocht lopen, maar niet naar ons terug wil komen, tracht
dan in aansluiting op zijn a>hrijvem van "in mijn hart
blijf ik EVG-er" er in ieder geval de contributie te doen
handhaven, dan kan hij tooh zijn steun blijven geve"ÏL ,
zoals hij al enigszins toezegt. *

Vertrouwende, dat Uw bestuur alle aandacht
aan deze kwestie zal besteden verblijven wij met kameraad-!

• schappelijke groten, •

voor het Hoofdbestuur

H. Blekman, secretaris j l



V E R W I J Z I N G

oUit : OD U10

Voor : O D 1 51 5

Ag. nr: 139885

Aard van het stuk:

Naam: NEDERLANDSE SPOORWEGEN - Personeel

Naam: BOND v.SPOOR- TRAM- en AUTOPERSONEEL

Afz. : wa Datum:NS 23-5-52.

Voor gegevens "betreffende*
«

Herman Jan du PRJM ge"b.20-7-21 te Veenendaal, conduoteur N.3.,

wonende HSERLSN, Kaldenbomweg 46 secretaris van EVC afd. Heerlen,

Zies OD U10

O
Uitgetr. door : J. d«S.

Datum: 11-7-52

Op aanwijzing van

038-10,000 |̂  10204 - 5 1



Nr. ::Gr.V.D.520698 Conf..
Bijlagen: 2..
Onderwerp: "Grenspassage W..P».de WIT

. -en L- de JOïïG ".

19 Mei 1952.

AfO/
*s&

In vouwe dezes gelieve

U aan te treffen twee uittrek-

sels uit veiligheidsrapporten,

opgemaakt door Z,naar de inhoud

waarvan kortheidshalve wordt

venvezen»

AAÏU Hoofd B..V..D.

¥•( • • u
L\ •
coll..:



. _ • -t -
Nr ..Do.orlaatpo.st: Schiphol. Exemplaar nr
Datum en uur van ;J^i^^/signalering:!^^
Samenwerking met: £_....&....&*
Ondernomen acties: .iagag@.c.Qnt.r.óle..:..I«D*..te....Al..daïïi....be.r.ish.t,

Naam: .M.. .6.. J.....Gt*...&e., Meisjesnaam
3̂ Voornamen;..

Alias •, ' Nr Legitbew. B. 1.,
Geboorteplaats:...Le,e.mmrden datum: 12... Jul.i...l8.98
Nationaliteit thans: .NM.e.rla.ad.sa.,; ^ geboorte-.
Beroep: ...y..akboiia.b.e..stuur.aer,.A*.B*S...T,.lL.-E..V.*.Q. F O T O
Adres: ...^sterdam., Be.s.fceY.a.e.rs.tr.a.a.;t.....26.9..«

Soort:-geï*^.pas.p» Nr D....2l\6^6 geldig tot:
Uitgegeven te: ...Ams.tar.dam... t>p:̂ rJj--19.52 door:

g Ned. visum nr: geldig tot: uitgegeven
<5 te: op: door..

Andere voorkomende visa: ....ïs.j.aahQ-.3lQ:wakl;ie..M» £2.-k-!.95.2..

r T Bijzondere aantekeningen:

Reden: ...Be.s.pTë îJaseji.. .Yoeren...te... Praag ...en. bi .iwqnlng... l
,a 1N Reist van: Pra.ag naar: Amsterdam
" Verblijfsadres in Nederland: 2.ie b.QYSil

Vervoermiddel:
»' i _ __ _

a Naam: Voornamen: Geb.plaats en datum: Adres
1....W....I...T WHlem....Pie.te.r Ams.t.ardam>28-.2-.t..2.5.

M r"

W i

j..,.z.oals....f.o.to-al.bimiJ,s.eCT:ie.s.go.ed....e,*.d,
bt
«3
bt

('•
Lengte: Ogen: Gelaat:
| Postuur: Oren: Mond:

Haar:. Neus: Gebit:
Bijzondere kentekenen
Kleding:

Schoolopleiding
Vakopleiding
Talenkennis
Godsdienst
Politieke richting: /be-sp-rekirigea- •

Reden van ^SSS-S/signalering en nadere bijzonderheden: \TsrlcLaarcle....in....Praaa/g.e.YOS.r.4..t.$.

IUB 1101-7/7/'50



3 <>

ƒ' ' N O T A

voor: CO 139570
van : DVE

Betreft: Uittreksel uit verslag bespreking bij NS door DVE
op 19 Juni 1952.

Luitzen de JONG. 12-7-'90 Leeuwarden.
Grenspassage in verband met bezoek Praag voor deel-

neming l Mei-viering en vakbond-besprekingen medegedeeld.

'yTuli 1952.



SPECIALE INSTRUCTIES AAIT AC D
(Slechts bij definitieve opberging invullen)

Qxït A P G E I) 'A A ¥

Veran,tw« vcor V

, Adm . af d o ening j
. HüACD, namens deze
Dat;

C

Interne aanwijzingen ACT) IV

ACD/ . Dat.

B E H A N D E L I N G - Afz./Peq

Par o

. Dat.,



Aan KARA
Van HB.

Hierbij tearTcht ik Ü, dat Luitzen DE JONG, geboren
te Leeuwarden op 12-7-1898, van beroep vakbondsbestuurder
van de ABSTÏÏ-EVC, woonachtig te Amsterdam, Bestevaerstraat
269, en Willem Pieter DE WIT, geboren'te Amsterdam op
28-2-1925, van beroep timmerman, kaderlid van de ABWB-EVC,
woonachtig te Amsterdam, Marnixstraat 145'1', op 30-4-1952'
naar Praag vertrokken. Op 14-5-1952 keerden zij uit.Praag
op Schiphol terug.

Bij hun vertrek gaven zij op naar Praag te gaan voor
het bijwonen van het 1-Mei-feeat aldaar. Bij terugkomst
verklaarden zij besprekingen voor hun respectievelA^tes
vakbonden gevoerd te hebben.

(B V) HB, 27

bij



S. T,

Ho, Gr.V.D. 520698 Conf.

Bijlagen l Twraja,

Onderwerp: L* de JCKG en
W.P. de WIT.

CONFIDE

O

In vouwe dezes gelieve U aan ta tref-
fen een tweetal uittreksel uit vailigheida-
rapporten, opgemaakt door Z, naar de inhoud
waarvan kortheidshalve wordt verwezen*

S. T.

AJSHt Hoofd B.V.D.

:19 .
Goll.{



Nr •..Door.laa.tpos.t Schiphol. Exemplaar nr
Datum en uur van ̂ affiggjc/signalering: 30-4-1952 te 11*00 utiri
Samenwerking met:
Ondernomen acties: ?.ag?.aaconteple...en...p,.p.....fpt.o..geco.piflj.ról>...I..Bi,

A'Aam ba'H oh t -

Naam; ..'•" 325 J....Ü..K....G... Meisjesnaam:
Voornamen: ïtti.tsen Man/ï*SH5»
Alias:. Nr Legit.bew.B.Z.:

" Geboorteplaats: J*?..«wrden. datum:... .12-7-1898
Nationaliteit thans: ïïedar.lands.e bij geboorte:
Beroep: Yak^dbesite F O T O
Adres: .Bes.ts..vaaratraa.t..269r...lma.tjer.dara....

Soort: saT»*....pas.pQ0r.t.... Nr ..£...246,35.6 geldig tot: 24*4«t954
Uitgegeven te: Ara&t&r4am op: 24-4-1952 door:

g Ned- visum nr: geldig tot: uitgegeven
.ü te: op: door:.
" Andere voorkomende visa: ...£sj*S.low.» .mrblijfs.v.isum ,vo.o.r....l4....dag.en,....al'g9.g.e.v.e.n....ta..

Bijzondere aantekeningen:
ct

L Reden: .Bi4wone.n....l..Mai-visring...in Eraag.
'N Reist van: Schiphol naar. Era.ag..

.O. PffqK Verblijfsadres in Nederland:
Vervoermiddel: K, L.M.-vliegtuig.

o. Naam: Voornamen: Geb.plaats en datum: Adres:

.§•§ EE..WI.T Wlllaia...Eie.tar Jl.!.4am,. .28-2-.1-925 : Amsterdam..

bl>

^

Kof f ar mat....lijfgoederen, akten.tas. raet,..o,jR
over het boekjaar 1951 met de thans in exploitatie' zijnds lijnen, een aantal voor-

lq''lï'.B.''''ari"';^t''gQbrüiktè''';s'VV^^

c Lengte: ; Ogen: Gelaat:
| Postuur: Oren: Mond: .._... . . , . ,J .y

Haar: Neus: Gebit:...
Bijzondere kentekenen:
Kleding:

Schoolopleiding: ••••<
w Vakopleiding
Q Talenkennis

Godsdienst :
Politieke richting:

Reden van•^c'cffiöör/signalering en nadere bijzonderheden:
de l Me i-via r ing aldaar,

IUB" noi-7/7/'5o



/3.

ALGEMENE BOID VJÖT SPOOK , TRAM-Etf
Secretariaat^ Prinsengracht 739 Amsterdam (C) Tel* 32097

____________ ____ . ' ______ ..... . . : . . - • • — ,-e-i -_ . -_ - . ._ i ____ J!_ . ' . . _ - - _ ' . • ' -' _____ '• • - . . . - . . . ' - - - . . . '

CircïS/H.B./2^ - . . ,Aan de te den. ,

•Ê1JZETTING UHH VAN AUSCHWIÏZ.

Herenigd Duitsland jln het belang van de

De bevolking van West-Duits land, in het bijzonder zijn werkende bevol-
king, treedt hen, die $)uit0»land verdeeld will&n houden en de revanee- •
oorlog voorbereiden, dus optillen trekken tegen de SQWJET-Ul'iE en de
VOIiKSDEMOCRATIEN, resoluut en .moedig in de we g. Door maöhtige de monstra- ;
ties en stakingen getuigen zij van hun onverzettelijke wil Duitsland
herenigd en daardoor -de 37REDE in Europa <gn> in de wereld verzekerd te ;
:illen zien «.Zo. staan in het bijzonder in West Duitsland de krachten van;

de democratie* en de V!REp£! tegenover 'die „van oorlog en fascisma. * i
Opnieuw probeert de internationale reactie een volledig^doór nazi, s be- 1
heerst leger mobiel t^ maken en de aanvalsoorlog te beginnen. Daarbij l
35,4-jn de oöiriiigende landen e^ dus ook ons: land in dé aerste plaats par- [
tij,Datv wi'l dus zeggen, dat de werkende bevolking van ons land in het
bijzonder elk-e^ mogelijkheid tot verweer tegen een nieuwe oorlog en fas*-

'cisme dient aan te grijpen, Ook', door uit de bedrijven sympathie te be-
^tuigen met de moedige strijders in West-Duitsland.

15 '«Bffll :â :s. ZAL TE AMSTERDAM DE URÏÏ' VA1J AUSCHWITZ BIJGEZET
WÖEDM. "-"•—• ' • _ - -. • - • . - • • • • x •
Nimmer mag; : enig laiid ter ; wereld opnieuw -de barbarij, der fascisten on-
èergaaie en In dit • licht ; zal het ieder duid-elijk icuimen zijn, 4at er een
JK&UW verband bestaat tussen het bijzetten yan:$fê urn; yan .Auséhwitz en
de heroiache-^amp JLË Duitsland Vööf, zj,jn^ hereniging en de t|emocratie.
Elke democjïB&tten vredesvriend zal • daar:öfm aanwezig wallen ^i^n -bid,4ê/.
%ij3etting van de urn 'en aldus getuigen van ,, zijn" af schtzw vaii oorlog en
fascisme eh zijn (haar)- aanhankelijkheid tot democratie en vurige lief-
^e tot de ^ï^DE..Öm dóór persoQnlijke aanwezighei*! bij te dragen tot een
^assaal • maaen|iè herinhering .aan 'doo^ de f a&èisten bedreven onmenselijke
.wreedheden dié nooit meer 'terug mógen keren en opt te gelijkertijd daar-
door blijïe te 'geven van. sympathie. : . en.'. s olidaspiieit mot d^ volhardend '
tot de overwinning .strijdende Duitse bevolking.

-D.e personelen- der vervoerbedrijven, met het spoorwegpersoneel voorop t
dat zich in ,44-, ̂ 5, glorieus -.-tégen de nazi-overheersers van oiis - land
verzette .heeft ten aanzien van de solidariteit een eipétaak te vervullea,
Makkers , allen zonder onder scheid .niet in de laatste plaats, gij bsfcóoï»t>-
o% ZONDAG ' l -15 -JUNI aianwêzig te zijn.Bespreefct 4it met- elkaar * vormt t$r
stan4plaats_een delegsttie, zamelt geld in voor een blaèlBStuk en-'k'dmt Vo*»

mogelijk in uniform, / * • • ' - ' • " " • ' : . ' - ; • '

ZONDAG 15 JIBI a* s. NAAR AMSTEHEAM. yVM MET 'OÔ BOG B» 3?ASĈ ME.
IEVÈ DE DEMOCRATIE, . ' , IKVE DE VïZEDE,

( zie ommezijde )
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N O T A

voor: CO 134946
van : DV1

Betreft: Uittreksel uit verslag bespreking bij NS door DVE
op 29-4-»53.

BLOEMENDAL. R.J. ten
poetser te Hengelo.

Medegedeeld, dat deze man thans de bedrijfs inning
in Hengelo moet gaan uitvoeren.

DVE Mei 1952.



RAPPORf VAN KB

AAN HB HD

No.i 4586

Betr. t ABST1T - EVC

Op Donderdag 6 Maart 1952 heeft in het EVC-kantoor
Langestraat 11 te Hengelo(O) een bespreking plaats gevonden
tussen Hermanus Antonius ODIM, geboren 26-3-04 te Enschede,
wonende te Hengelo(.o;,Ruysdaelstraat 15,Secretar is-Penningmees-
ter EVC, .fj.d. Hengelo(O), enerzijds én BLEKMAET (nadere perso-
nalia onbekend) Hoofdbestuurder van de A.B.S.T.K. - B.V.CU; en

-jijen Arend POLMAN, geboren 2-9-92 te Zwollerkarspel, wonende ta
A Hengelo(O),Berendinastraat 42, voormaa rangeerder bij de Neder-

( landse Spoorwegen,penningmeester van de A.B.S.T.N, - E.V.C*
afdeling Hengelo(O), anderzijds.
Het onderwerp van deze bespreking was de bedrijfsinning van de
contributie in de afdeling A.B.S.T.N*-E.V.C. te Hengelo(O).
BLEKMAN was een groot voorstander van de bedrijfsinning en
wilde dit met alle geweld doorzetten.Zijn motief was, dat het
financieel een groot voordeel was.ïn geen geval had hij iets
°P OPIHE tegen, (ODIM is de man die thans of steeds de con-
tributie heeft geind en als bode daar een dagtaak aan heeft)
hij vond hem een beste man en een voorbeeldig penningmeester.'
BIEK3MAF zei, dat hij alreeds een persoon had gevonden die zich-
bereid had verklaard om de bedrij f sinning op zich te nemen.

jtjDie persoon is genaamdïReindert Jan ten BIOEMENDAÏi," geboren
te Stad Delden 9 Augustus 1894, poetser bij ede H.S»", wonende
te Hengelo(O),Mariastraat 20*
De penningmeester van de afdeling A.B.S.T.H.-E.V.G» Hengelo(O) fj
Arend POLMAN was in het geheel niet over het idee van de be- /
drijfsinning.Volgens ISfeon is dit te .wijten aan het feit, dat -.
ODIIK, POLMAF altijd behulpzaam Is bij de afdraoht van da
contributie van zijn afdeling.De contributie wordt wel door '
ODINK geind, doch de afdracht aan het Verbond&Jestuur geschiedt
door POLMAN. POLMAH zei, dat BLOBMBNDAL in geen geval betaling
zou krijgen, daar hij het dan als een' onderkruipersbaantje
zou zien.BLEEMAN zei hierop, dat BLOBMIHDAB dit werk geheel
belangeloos moet doen en ook geen enkele vergoeding daarvoor
zal krijgen.1
Hierna werd aan ODIM gevraagd zijn standpunt te ge ven. O DIM
vond het zeer moeilijk om er iets over te zeggen, o,mdat~Sl5 -
zich bedreigd voelde voor zijn betrekking als bode.^Doch als
de bedrij f sinning doorgaat, zei ODIM hoopte hij*dat het de
afdeling A.B.S.T.E.-E.V.C. niet zo zal vergaan als de afdeling
ïransport van de E.V.C*, die door de bedrijfsinning in leden-
tal terug liep van 14 op 3,
Het resultaat van de baspreking isf dat de bedrijf sinning door-
gang zal vinden.

KB, 26 Maart

ACTIE zonder overi met K.B.



Verb. 19
Datum: 22-4-52

t> AAH OHZE LBDEK

Waarde Makkers,

DE ÏÏEBSTÈ MEI 1952 TTADEET

Ia gegehele wereld bereidt
de arbeidersklasse zich voor
op de viering van deze IÏÏTEB

nationale SIEIJDDAG der arbei-
ders.

Voor de 63e maal zullen HOHDEE-
DEN MILLIOEKEÏT werkers uit de
SOCALISTISCEE maar ook uit de nog
estaande kapitalistische landen
n massale bijeenkomsten demonstreren

Ook in ons land zullen dit jaar op-
nieuw HOÏTDEBDDÜIZBNDEN de 1e Mei iö
.et teken plaatsen van

- WELVAAET - SOCIALISME

Kameraden, ook gij, Uw vrouwen en kin-
deren mogen NIET ontbreken op deze

/1e Mei viering. Ons streven naar de
ƒBENHEID tussen alle werkers zal op deze

dag gesterkt worden.
Arbeiders, leden van verschillende vakor-
ganisaties, alsmede van verschillende po-
litieke partijen, zullen deel uitmake'n van
de MASSALE demonstraties die ook in de
stedenen dorpen van ons land zullen plaats
vinden.

roepen U daarom op, SCHAABT U in de
rijen van deze STBIJDEBS, neemt deel aan de
1e Mei viering in Uw woonplaats.
UEMOÜTSTEEEET mee opdat de leuze
VEEDE - 1E1TAAHÏ - SOOIAMSME ^
werkelijkheid wordt.

Onze Amsterdamse kameraden kunnjsn wij
reeds meedelen dat zij pp de 1e Mei
om 19.45 uur op het voormalig IJSCLUB
TEESEIN bijeenkomen om vandaar uit om
21 uur te demonstreren naar het

HISTOEISCHE WATEBLOOPLEIU.
De andere afdelingen verwijzen wij naar

"Ons Orgaan" no. 21 ,waarin verdere mededelingen zullen worden gepu-
bliceerd. /
Kameraden, bespreek de 1e Mei met Uw anders en ongeorganiseerde collega'
Zorgt ervoor dat ook hij aan de viering deelneemt. l
Voorziet U thans reeds van kaarten die zowel bij de bode als bij de
bekende kameraden in de bedrijven te verkrijgen zijn.

LEVE 33E EEESTS MEI
LEVE HE SOLIDABITEIT TUSSEÏI DE WEEKEBS UIT UB GEHELE «BEELD

Amsterdam April 1952
A B S T N

Namens het Dagelijks Bestuur
L. de Jong, voorzitter
H Blekman, secretaris
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N O O? A ,

V o o r : GO. 134-335

Betreft : Uittreksel besprek ing s v er s lag NS. d. d, 31.3» 52

3.Het verslag van de bestuursvergadering A.B.S.T.M,
van 11.3.52 was bij relatie bekend..Speciaal aan-
dacht gevraagd voor de bedrijfsinners :
Gerrit ï'/aander üCMOjSiüUiXiiR, 15.11.18
Dirk Prederik van den BEA1D, 6.1.98
Jan POL, 17.2.18
Andreas Jan JiiNGVMRDA, 14.3.13
Anton KRiüSFT, 17.2.99

//f, April 1952

Y'



OP KAART

VERTROUWELIJK
PAR: S

Verbinding: 19 Datui
C/3 no 296'52 STN

Onderwerp: Bestuursvergadering van de Alg.Bond van Spoor-
Tram- en Nevenbedrijvenpersoneel (ABSTN-EVC),
gehouden op 11-3-52 ten 20 uur in het EVC-
gebouw te Utrecht.

f Aanwezig zijn de voorzitter, de secretaris-penningmeester
[en de kameraden JOHANNES HENDRICUS BREGONJE (4-12-99) en
CORNELIS STEFFENS (4-1-98); voor het hoofdbestuur kameraad

LH. Blekman. Afwezig met kennisgeving kam. Van Loveren.
De voorzitter opent de vergadering en geeft onmiddellijk

het woord aan de secretaris voor het voorlezen van de no-
tulen en ingekomen stukken. De notulen van de bestuursver-
gadering van 29-1-52 worden voorgelezen en zonder op- of

( aanmerkingen goedgekeurd.
Ingekomen stukken;

Schrijven van het HB S 40/788 van 30-1-52 betreffende het
niet op tijd ontvangen van bericht voor de bestuursvergade-
ring van 29-1-52.
Circulaire S/HB/22 betreffende Herdenking Februari-stafcing.
Kennisge ing van kam. Bregonje wegens het niet aanwezig zijn
op de bestuursvergadering van 29-1-52.
("Schrijven H.B. S/40/795 van 17-2-52, betreffende «Ons Orgaan§
en het organiseren Van de zelf-inning van de contributie in
de afdeling Utrecht. Blekman geeft een overzicht hoe deze
zelfinning in verschillende plaatsen van het land reeds ge-
schiedt. In Amsterdam heeft deze plaats door een gejsension-
neerde kameraad-spoorman. Het blijkt dat de zelfinning grote
voordelen oplevert. Verschillende klachten, die voorheen aan
de bode werden meegedeeld, komen nu beter tot hun recht,
daar zij vroeger vaak niet werden doorgegeven. Ev. klachten
worden nu onmiddellijk aan het afd.bestuur gemeld en zonodig

, direct doorgegeven aan het HB. In Rotterdam en Haarlem is
v. men ook al reeds gestart en al is men daar nog niet geheel

op dreef, het begin is er toch. In Rotterdam hebben zich
zes kameraden beschikbaar gesteld, zodat verwacht mag worden
dat ook hier verder en met goede resultaten gewerkt zal
worden. Ook in Utrecht moet men deze kwestie ter hand"gaan '
nemen en zal een begin gemaakt moeten worden.#In de inning

t van de contributie moet tevens de verzorging van de vak-
| bladen begrepen, zodat deze niet meer per post aan de leden
i behoeven te worden toegezonden. Er zal getracht worden dat
de "EVC-Gids" en "Ons Orgaan" tegelijk met de inning van de
contributie bij de leden kunnen worden afgegeven* Hierdoor
wordt bereikt dat men niet voor het feit wordt geplaatst,
dat men twee maal per week naar de leden moet. Mochten hier-
bij leden zijn die per maand hun contributie betalen, dan

, moet toch gezorgd worden dat de leden om de 14 dagen hun
Lbladen aan huis bezorgd krijgen.

Na deze uiteenzetting van Blekman brengt de penning-
meester een voorstel betreffende de inning der contributie
ter tafel.

-2-



Het aantal leden, te rangschikken in wijken volgens de lig-
ging der straten en zo nodig in 5 groepen te verdelen. Uit
iedere groep een lid aan t* wijzen en met deze overleg te
plegen dat deze de inning van de contributie op zich neemt.
Aan de hand van de ledenlijst worden dan de vijf groepen
samengesteld.
Voor groep 1 zal worden aangewezen:
RRIT WAANDER SCHOENMAKER (15-11-18),

^voor groep 2 DIRK FBEDERIK VAN BEN BRAND (6-1-98),
k|voor groep 3 JAN POL (17-2-18),
'ivoor groep 4 ANDREAS JAN SNGWEHDA (14-3-19), V
'/voor groep 5ANTON KREEFT (17-2-99) . ^
^«G-etracht zal worden deze kwestie te regelen voor de aanvang
van het tweede kwartaal 1952. Aan de secretaris wordt opge-

. dragen de indeling van de wijken administratief klaar te
( maken en uit te werken. De geïnde contributie moet eenmaal

per maand met de penningmeester worden afgerekend. Deze stelt
zich beschikbaar om met de sub-penningmeesters thuis af te
rekenen, zodat zij niet meer naar de penningmeester behoeven

t te gaan.
Nadat allen het met deze gang van zaken eens zijn, gaat de

secretaris verder met de ingekomen stukken.
Een schrijven van de EVC ff/WV no 1704/1000, gericht aan
alle plaatselijke afdelingen van de bonden, aangesloten bij
de EVC. Alhoewel allen overtuigd zijn van de belangrijkheid

" van dit schrijven is men van mening , dat wanneer men hierop
volledig zou ingaan, men "Ons Orgaan" tekort zou doen.
p" Hierna verleent de voorzitter wederom het woord aan kam.
Blekman, die enige belangrijke mededelingen doet, waarvan
het H.B. de uitvoering ter hand zal nemen, en wel:
'1e Door de op 4 Oct. 1951 gekozen Personeelscommissie zal

een krant worden uitgegeven, ^ndien hiervoor gelden vrij
gemaakt kunnen worden, dan zal de krant regelmatig per

s per maand verschijnen, anders slechts eenmaal.
{ 2e Aan verschillende leden van de Uniebonden die met de door

de personeelscommissie gedane voorstellen sympathiseren,
zal een petitionnementslijst worden toegezonden om hier-
mede onder het personeel te werken.

3e.Het HB zal trachten een delegatie te vormen van spoor- ......
mannen, leden van de Uniebonden, EVC en ongeorganiseerden
om een reis naar Rusland te maken en hen zodoende in de
gelegenheid te stellen ook eens een kijkje achter het
Ijzeren Gordijn te gaan nemen. De verlofkwestie speelt
hierbij een voorname rol. Het ligt in de bedoeling dat
men dan van de andere kameraden zal verlangen dat deze
een dag verlof van het hunne afstaan voor een der afge-
vaardigden.

4e Aan de besturen der afdelingen wordt verzocht namen en
adressen van jeugdige personeelleden (onder 25 jaar) te
verzamelen, zowel van de NS als het vervoerpersoneel,
•"e bedoeling is onder deze actie te verwekken en propa-

1 i ganda te voeren om hen te interesseren voor de Wereld-
, Jeugdraad-Beweging.

-3-
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De bewerking van de niet-leden, lezers van "Ons Orgaan"
om deze voor de aan hen toegezonden krant te laten betalen
wordt voorlopig opgeschort tot de zelfinning der contri-
butie volledig werkt.

y Voor de STN hebben bedankt:
'VjHENDBIKUS ZIHGBL (28-4-92), Westinghousestraat 72 Zuilen en

IWOUTEB VEBHEK (1-2-10), Amplrestraat 19, Zuilen
De voorgestelde sub-penn. zullen door de volgende bestuur-

ders worden bewerkt:
Schoenmaker en v.d. Brand door de penningm. en Steffens;
v.d. Pol door Ultzen,
Engwerda en Krefft door de seer. en Bregonje

Te Hengelo heeft kort geleden een vergadering van ttde N.V."
(Ned.Vereen.van Spoorwegpers.-NW) plaats gehad, waarin een

(zekere HOEKSTRA oppositie voerde; deze was geïnstrueerd
door de EVC-bestuurders Blekman en De Jong.
Win Utrecht zal getracht worden ene^Yind en S«gkj^r (per-

sonalia dezerzijds niet bekend) voor her verzorgen van.
de petitionnementslijsten. Wind wordt echter niet als

^ Lbetrouwbaar gekwalificeerd.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit d'e voorzitter ten

22.30 uur de vergadering.
GEZIEN:

C



ng der wijken voor

Schoenmaker
de Jong
C. Vader
J.Verhees

Scheerder
Lisman \j
Cornet \/ \p 2

A.v.d. Zwaan V
C. Steffens V

i1. Fontein */
f . v.d.
Zagwijnt,

fD.v.SchaikJC/
* A. Burgwal *X

i
V

de zelfinning der
dr- 'v~i-**i -v-/'<-̂ ->-̂ --' • e~

O-r^STA/ - e
Lelimanstraat 37
We st inghousestr.40
Balderikstraat 85
Adelboldstraat 46
Adelboldstraat 17
Joh.v.Anéelstr 24t>is
Jod.v. Lodensteynstr.43

contributie
. //-u-->."£-v

Zuilenn
n
n
n
n

Zuilen

Werner Helmichstraat 50 Zuilen
H. Modedstraat 33 "
Corn. Dirfcszstraat 46 M
Jan Haringstraat 12 w
Bochus Meeuwiszstr. 24 Utrecht
Mariëndaalstraat 13 "
St.Winfridusstraat 3 xZuilen

Sroe 3

J.v. Besooieny
ZÜrcher \/

G.O. Schwarz V
ijdendorp \

.,v.d. aam V
B.v. Buren^/

?K.fJ.C.v. Loveren
Wortman {/

Koot

Groep 4
H. Ifegonje ^

.P. Slot)/
.Ui. Prins ^

Vrijdag u
M. Groen \

SnellenbergC/
J. Engwerda ̂

Groep 5

Gr. v.d. EoemerV/
KjCJ.H. Moesmanw

VA. Krefft l/
.^I.v.d. BbschV/
*'" Sluiter v

Langendijk;^y

Groeneweg 109 bis
laan v. Nieuw Guinea 70
Busken Huetstraat 5
Laan v. Nw Guinea 23 bis
Cremerstraat 122 bis
Laurens l«aalstraat 1
Rhljnvis Fe ithstjfaat 17
Makassarstraat 65
Sumatrastraat 25 bis
Javastfaat 8 bis
Alb.Thijmstraat 5 bis
Paramaribostraat 35 bis

Utrecht
n

Asselijnstraat 13 bis
Vaartserijnstraat 38
SoestdijÉstraat 20
Julianaweg 357
Verl. Hoogravenseweg 8
Orionstraat 60

. Notebomenlaan 132 bisV '

Prins Hendriklaan 63
Oudegraoht 313 bis
Bollenhofsestraat 5
Zaagmolenkade 39 bis
Nachtegaalstraat 12 bis
Bloemstraat 37 bis

Utrecht
Jutphaas

H

Utrecht
n

Utrecht

\J ff'
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Betreft: Wijziging in E.V.C, bestuur te Z.wolla. OP KAART
ACD/ffl

Bijgaand rapport ontvangen van relatie N.S.

DYB, 11 Februari 1952.
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Rpt. 22

Onderwerp t Wijsiging in K.V.C»-bestuur te Swolle

25 1992

i n -'i*
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ƒ

In aansluiting op het gerapporteerde omtrent de
bekende ö. o. machinist Gij a Heersiak, wonend* jgwarteweg *5
te Zwo 11 erker spel, dat h''ïj destijds bedankt "Sad voor het Voor*
sittersohap van de üVC, afdeling bpoor- Tram- en tfe ven bedrij-

:

n te Zwolle, bereikte ai j heden het bericht, dat Heersink
k bedankt heeft voor het lidmaatschap deser verenlgi^.

• r— In sijn plaats is nu al a voorsitter benoemd de
'yj| bekende l inke geCrito teerde leerling machinist W. Bel t aan.

wonende Parallelweg 19 te Zwo 11 erker spel. Als datum wordt hl«ï
voor genoemd l Januari 1952. ,'

Laatstgenoemde vervult thans de functie van voor-
«itter en secretaris van de S7C afdeling Zwolle. Tevene is
hij lid van het Landelijk Hoofdbestuur van bovengenoeade ver-
eniging.

Jc\r wordt gememoreerd, dat W. Beltman voort-
i durend actief is in het voeren van propaganda. Indien het amb-
1 tenarenverbod voor het spoorwegpersoneel van teepassing mocht

worden verklaard, dan neemt nen aan* dat hij sijn werksaam -
heden bij de M*S. aal beëindigen.

i—j De Inlichtingendienst van de Districterecherche
j van de Rijkspolitie te Zwolle werd met het bovenstaande in
f kennis gesteld.
t
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C
£itr«i Propaganda*»xeapiar«n van "Oma

uitgave van de JUB.S.T.Ü.-E.V.
B52 TJ 4.

f«r bavaatigtiur va» net«««n mondeling werd
. . 4 Nov9ffilj«r 1952, 4*il li 0 h l «r b l J m ad t, d **,

voorzitter van d* A.B.S.T.N.-S.Y.G., L. Dl JOHG7op t«n «fd»-
liniiBbaetuurövargadering van da A.B.3.T.N.-ü.V.C., gaiwsuden op
4-2-1952 t» Utrecht verklaarde, dat""One Orgaan" in aap eplagt
van oa 1000 atuks gratis verapraid wordt bij M. S. en vervoero*
porBoaael".

Da galfotandiga betekania van hat gagavan, dat ••» bepaald*
pajraoon al of niat ragalaatig "Ons Orgaan7 ontvangt» wordt door
dit barioht aanaienlijk beperkt.

«•>3 DFf t55?
'2 Baoaaber 1952*
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VEHTBOUWELIJK

Datum: 7-2-

U FEB1952

Verbinding: 19
G/3 no 138'52 STN
Onderwerp: Bestuursvergadering van de Alg.'Bond van Spoor-'

Tram- en Nevenbedrijvenpersoneel, afd. Utrecht,
gehouden op 4-2-52.

—£«..

Zoals "bepaald in de (U reeds toegezonden) circulaire
der S.T.N., S/H.B./19 punt 5, belegde de afd. Utrecht der
bond een vergadering, en wel op 4-2-52. Deze als leden-
vergadering bedoelde samenkomst kan als mislukt worden
beschouwd, want er waren slechts twee bestuurders der af-
deling aanwezig en voor- het hoofdbestuur de landelijke
voorzitter, 1. de Jong. Laatstgenoemde deed echter enige
van belang zijnde mededelingen.
Betreffende de bondskrant het volgende: "Ons Orgaan"

wordt in een oplaag van ca 1800 stuks in Nederland gratis
iverspreid bij NS en vervoefspersoneel. Dit vervoersperso-
jneel schijnt niet alleen te bestaan uit b.v. V.G.& £.-

rsoneel. Utrecht is de plaats waar de minste bondskranten
rorden uitgezet. Men beschikt wel over adressenmateriaal
maar de zaak is in de slof geraakt. Br zal echter getracht
worden het aantal lezers in Utrecht op te voeren. Wanneer
men dus dit aantal lezers bereid zal vinden om ƒ o,1o per
krant of per maand te betalen, dan krijgt men de beschik-
king over behoorlijke bedragen.
Betreffende het pet itionnement, waartoe besloten is op

de demonstratieve vergadering van 15-12--52 in gebouw Tivoli
het volgende: Men beschouwt het petitionnement nog niet
als mislukt, maar het loopt toch tegen. Het personeel
blijkt ten deze erg achterdochtig te zijn. Het ligt in de
bedoeling om als volgt te werk te gaan. De leden van de
Uniebonden, die in de gekozen personeelscommissie zitten,
te instrueren dat deze aan hun hoofdbesturen schriftelijk
concrete vragen gaan stellen, welke betrekking hebben op
de door de demonstratieve vergadering gestelde eisen (zie
rapport Verb. l9-C/3-1018'51 STN). De vragen zullen in ver-
schillende vorm worden gesteld en zodanig dat de Uniebonden
hun leden van antwoord zullen moeten dienen. Verder moeten
de vragen een zodanig karakter hebben, dat zij geen over-
eenstemming met elkaar hebben en dat in geenenfc,el opzicht
mag blijken dat anderen (STN) hier achter zitten.
Verder ligt het in de bedoeling om wat betreft het af- ,

vaardigen van een gemeenschappelijke delegatie naar de
directies anders te gaan werken. Men wil trachten voor
iedere dienstgroep apart, b.v. tractie, werkplaatsen, enz.,
afzonderlijke delegaties te gaan vormen. Hierdoor hoopt men
een groterd aandacht van het personeel tot zich te trekken,
zodat het personeel geneigd is te gaan zeggen dat de on-
tevredenheid onder het personeel grotere vormen gaat aan-
nemen en van alle groeperingen begint te komen.
Bijlafee: afs.circulaire betr.

herd.Febr.staking (K3Z



Bijlage bij rapport Verb. 19 C/3-138'52 STN dd 7-2-52

a f s c h r i f t

/ ALGEMENE BOND VAN SPOOK- TRAM- EN NEVENBEDHIJVENPERSONEEL

/ C ir c. S/H B /22 AAN ONZE LEDEN

HERDENKING FEBRUARI STAKING

Waarde Makkers,

De pablicaties in "Werkend Nederland" en "Ons Orgaan" omtrent de
a.s. herdenking van de Februari staking hebben ü in de eerste plaats
ongetwijfeld bijgebracht, dat deze herdenking een nationaal gebeuren
van de eerste rang is. In de tweede plaats, dat zo'n groot mogelijke
deelname van vervoerarbeiders van belang is, maar dat ook de samen-
stelling van de delegaties een zeer voorname aangelegenheid is.
De herdenking, die nationaal,is, moet zijn weerspiegeling vinden in
het feit, dat uit alle delen van ons land deelnemers komen, maar
moet tevens uitdrukking vinden in de deelneming van collega's, die
godsdienstig zijn georiënteerd, lid van verschillende politieke
partijen en vakorganisaties, of ongeorganiseerd zijn.
DAAROP MOET NIET IN DE LAATSTE PLAATS GEKOERST EN DE AANDACHT GE-

( VESTIGD BLIJVEN.
Rekening houdend met het feit, dat de werkers in de vervoerbedrijven
, op enkele uitzonderingen na, geen voortdurend en ononderbroken
contact met elkaar hebben, moeten wij niettemin verband in de voor-
bereiding van de herdenking brengen. De resterende weken moeten
aangewend worden om de belangstelling tewekken en gaande te houden
afspraken gemaakt worden voor de gezamenlijke heenreis per spoor,
tram of bus en vooral moet GELD INGEZAMELD worden voor een krans
of bloemstuk. Dwars tegen de reactionair-fascistische koers van de
regering en grote ondernemers in, moet de a.s. herdenking die van
vorige jaren overtreffen. Duizenden moeten, evenals de vorige keren,
de gevallen dappere makkers hun respect en dankbaarheid betonen
door het ontzagwekkend aantal en door een meegebrachte schat van
bloemen.
Naast die EERBIED en WAARDBHING zal het Nederlandse volk daardoor
te kennen geven dat het VREDE en fELVAART wil.
DAT HET GEEN OORLOG EN FASCISME DULDT, maar WERK EN BROOD voor allen
en een VREDELIEVEND EN ONAFHANKELIJK Nederland verlangt.
Maakt de herdenking tot een groots gebeuren. Maakt afspraken voor

<r gezamenlijke deelneming. Zamelt geld in voor bloemen» Stelt het
herdenkingscomité van Uw komst op de hoogte en beloont haar initia-
tief met een dankbetuiging.
Makkers, wij zullen U de tijd en plaats van de gezamenlijke afjnars,,
van de werkers in de vervoerbedrijven-naar het Waterlooplein tijdig
bekend maken.' *
EERT HEN DIS HET FASCISME BESTREDEN

D E M O N S T R E E R T I N U N I F O R M .

Wij stellen het zeer op prijs indien U ons op de hoogte wilt houden
van Uw resultaten en verblijven met kameraadschappelijke groeten,

Voor het hoofdbestuur,
w.g. H. Blekman, secretaris.
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Bijgaande fotocopieön werden op $0-1-'52 in een
afkomstig .van ID Utrecht aangetroffen zonder begeleidend schrij-
ven. De Mogelijkheid best.aat,,. dat dit .begeleidende schrijven _als-
nog zal worden ontvangen; In afwachting.hiervan wordt U spbeés
halve- een en ander op deze wLzé -toegezonden

ACD, .JO--3,-'52

2 bijlagen

'H-ACD/1



ALGEKBNE BOND VAN SPOOR,TRAM-EN NEVENBEDRIJVENPÊHSONEEL
Secretariaat: Prinsengracht 739 Amsterdam C. Tel:32097.

o-o-o~o~c-o

Aan het Dagelijks .bestuur
brief beherende bijj der afdeling.

Ciciö/H.ü./19-

Waard« Makker,

Bijgaand doen wij U een circulaire toekomen,waarin
een onderverdeling van de te verrichten werkzaamheden voor
Uw afdeling zijn opgenomen.
Kameraad,deze circulaire is belangrijk en daarrm vertrou-
wen wij er '-p dat hieraan de meeste aandacht besteed zal
worden.
Wij achten het van belang.dat deze circulaire in een ze
mogelijk uitgebreide bestuursvergadering wordt -bestudeerd
en bespreken.
Vandaar dat wij U verzoeken op de korts mogelijke termijn
zo,n uitgebreide bestuursvergadering voor te bereiden en ons
van de datum,uur en plaats van de vergadering op de hoogte
te stellen zodat een c.nB«r aanwezig kan zijn rm dieper en
uitgebreider "-p hetgeen w*t de circulaire aangeeft in te
gaan.
^et is echter nodig,dat wij ENIGE dagen voor de vergadering
m kennis w-rden gesteld z~dat maatregelen «.,nzerzijds kun»-
nen wrden gen urnen indien meerdere afdelingen een dergelij-
ke vergadering rp een zelfde datum hebben vastgesteld.
Kameraad,wij vertr .uwen er op,dat U de belangrijkheid van
deze bespreking NIET zult onderschatten en zien met belang-
stelling een bericht van Uw afdeling tegemoet.

Inmiddels met kameraadschappelijke
groeten,

voor het hoofdbestuur,
H.Blekman secretaris.
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ALGEMENE BOND VAtf SrOOR,TRAM-EN NEVENBEDRIJVEHPERSONEBL
Secret ar iaat: Prinsengracht 739 Amsterdam C. 'i'e 1:32097»

-o-o-o—o-o-o—

C.

Girc:S/H.B./19

Waarde Makker,

Aan het Dagelijks Bestuur der
afdeling:
(toegezonden aan Voorz:-Secr:-
o^ Penm:) •

Op de j.l,gehouden vergadering is door onze Bondsraad de
resolutie,die als ST ndslag diende voor de op 29 en 30 ̂ ec:1951
gehouden E.V.O.conferer^ie,grondig besproken.
De Bondsraad,die vrlkemen -Ie richtlijnen in deze resolutie onder-
schrijft, is dan ook van mening,dat onze bond zijn werkzaamheden
in de lijn van deze resolutie zal moeten richten.
De afdelingsbesturen zullen op de kortst mogelijke termijn stap-
pen dienen, te ondernemen,die er toe leiden dat de noodzakelijke
werkzaamheden aangepakt en in praktijk worden gebracht.
In opdracht van de Bondsraad geven wij U hier dan de richtlijnen
die gevolgd moeten werden "m de verschillende taken ten uitvoer
te kunnen brengen.
Ueze richtlijnen zijn onderverdeeld d^ch dit wil geenzins zeggen,
dat de ene taak belangrijker is dan de andere,integendeel,deze
Onderverdeelde taken zijn allen even belangrijk en noodzakelijk
en"moeten dan ook in ons plan samengevat worden,d.w.z.wij mogen
in ons practische werk het ene niet los van het andere zien.

1. DE STRIJD VOOR Higr ^£HOUD VAN DE VREDE.

fZelfcritisch dienen wij vast te stellen,dat onze bond QNVOL-
{DOENDE aandacht heeft besteed aan het zo dringend noodzake-
llijke VREDES-wERK.
" Het afdelingsbestuur zal met de grootst mogelijke activiteit
de zaak voor de VREDE dienen aan te pakken.Hieronder verstaan
wij o.m« het samenstellen van gced functionerende vredea-com-
mite,s in de vervoerbedrijven waarin leden van verschillende
organisatie,s zitting hebben.Het afdelingsbestuur dient in elk
geval te beginnen met het organiseren van de.verkoop en het

,i winnen van abonne,s op het we.ekblad ,,VREDE''.Regelmatig moet«n
} er aantallen van dit orgaan afgenomen worden zodat ook Bij de
'Spoor—en nevenbedrijven een juiste voorlichting* omtrent het •*•*•
vredes-werk wordt verkregen,Daardoor wordt het negelijk een
comité op te richten en de non-activiteit van een bé*staand o«-
mite cp te heffen.
Daarnaast is het van de allergrootste betekenis,dat meer aan-
dacht wordt besteed en meer activiteit wordt aangewend tot het
inzamelen van handtekeningen voor het bijeenbrengen van de
GRÓTE-VIJF.

OüOOOOOOOOOO

_STRIJp„VOOR VERBETERING VAN LOON-EN ARBEIDSVOORWAARDEN.

Het afdelingsbestuur heeft tot taak leiding te geven aan de
strijd voor loonsverhoging in haar standplaats.
In deze atrijd is het noodzakelijk dat zij en haar leden de
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meest actieve werkers zijn in de eensgezinde actie die het
spoorwegpersoneel thans voert voor de inwilliging van de ge-
stelde verlangens.
het is een eerste vereiste, dat gebroken word"4; met onze sectari

houding ten opzichte van onze anders-en* ongeorganiseerde

Op de meest kameraadschappelijke wijze dienen onze leden in on-
derlinge discussies deze kameraden ta overtuigen van de nood-
zakelijkheid gezamenlijk op te treden.
Dat deze mogelijkheid er in grote mate is,werd "bewezen &£> de
bijeenkomst van 15 December j.l. te Utrecht.
Alle middelen moeten aangewend werden cm desnoods in klein ver-
band met anders-georganiseerden verschillende problemen te be-
spreken die een ieder bezig houden.Het behoeft geen verder be-
toog,dat een en ander ook van toepassing is op de nevenbedrij-
ven.

OOOOüOOOOOOOOüOOOOu

3. VERSTERKING VAN DE ORGANISATIE.

Het afdelingsbestuur zal de propaganda en de uitvoering daar-
van moeten organiseren.Er zijn grr>te successen te behalen voor
onze bond o.a.in het winnen van nieuwe leden onder de ONGEOR-
GANISEERDE collega,s.J^et vertrouwen in onze bond neemt dage-
lijks toe maar tot heden hebben wij verzuimd van dexe gele-
genheid op de juiste wijze getruik te maken.
TIENTALLEN nieuwe leden kunnen gewonnen, worden en als wij onze
taak verstaan en de Iedenwerf-campagne ernstig ter hand nemen,
kan onze bond aanzienlijk in ledental groeieia.
Ook ,,0ns Orgaan''kan niet les gezien worden van deze propaganda.
DUIZENDEN anders-en ongeorganiseerden lezen onze bondskrant.
Om echter naast het toezenden van de krant ook het persoonlijk
contact te bevorderen is het nodig.dat het afdelingsbestuur
stappen onderneemt om te komen tot een apparaat dat plaatselijk
eens in de veertien dagen ,,0ns Orgaan1' aan de lezers NIET-
leden persoonlijk overhandigd en een abonnement a f.O.10 per
kraî t afsluit.
Zodra het afdelingsbestuur ons meldt,dat dit eenvoudige maar
zeer belangrijke werk zijn beslag heeft gekregen,zullen wij

de namen en adressen van de NIET-leden lezers uit hun plaats
doorgeven en zorgdragen,dat de lezers NIET-leden via het af-
delingsbestuur van deze nieuwe vorm van bezorging in kennis.̂
worden gesteld. ' '

0000000000000000000

ONDERLINGE CONTACT.

Ter bevordering van het beter functioneren van onze organisa-
tie is het van gr»et belang dat het onderlinge contact beter
t«t zijn recht komt dan voorheen. '
Dit geldt natuurlijk ook tenopzichte van de leden en hun afde-
lingsbestuur maar zeker niet in mindere mate tussen afdelings-
bestuur en hoofdbestuur.
Regelmatig komt het nog voor,dat wij geen antwoord ontvangen
op een schrijven aan het afdelingsbestuur gericht.
Kamera&Üjdat is een ernstige onderschatting van het werk,dat



verricht moet worleliL in het belang van het vervoerspersoneel en
de arbeidersklasse in het algemeen en loidt heel vaak tot fu-
neste gevolgen.
De secretariaten van de afdelingen dienen zich hiervan goede
rekenschap te geven en kunnen het werk van onze bond nog be-
ter doen functioneren indien zij zorg dragen enerzijds onze
brieven op tijd te beantwoorden maar anderzijds ons in kennis
te stellen van al dat gene wat er in de afdeling en het bedrijf
plaata vindt.

OÜÜOÜOUOOOOOOOÜOOOOOÜÖ

5. HET BELEGGEN VAN VERGADERINGEN.

Het is een algemeen verschijnsel dat de ledenvergaderingen te
slecht bezocht worden.Natuurlijk heeft dit een oorzaak.Daarom
,is de bondsraad van mening,dat een andere koers gevolgd moet
'warden in het beleggen van vergaderingen of bijeenkomsten.
Het afdelingsbestuur zal moeten beginnen de leden van hun afde-
ling per dienstgroep te rangschikken.
De bondsraad is namenlijk van mening,dat in de toekomst ook per
dienstgroep vergaderd zal m-eten worden en stelt zich dan voor
dat de belangen van hen die in zo,n dienstgraep zijn onderge-
bracht beter behartigd kunnen worden.Het gevolg, zal zijn,dat de
leden uit ze,n dienstgrrep meer interesse gaan betonen voor een
vergadering van hun eigen dienstgroep.Daardoor wordt het moge-
lijk om actie,s voor verbetering té ontwikkelen en deze te sti-
muleren door de uitgave van een periodieke verschijnende z.g.
leden - bedrijfskranten.
Het is noodzakelijk dat het afdelingsbestuur op de betrokken
convocatie,s duidelijk aangeeft dat de vergadering betrekking
heeft op een bepaalde dienetgroep.Verder moet,waar daartce de
mogelijkheid bestaat -.pe.' bedrijf of per dienstgr^p verant/oor-
delijke en zelfstandige besturen gevormd worden.

OÜOOOÜüüüüüUüUOO
6. HET IMEN VAN DE CONTRIBUTIE.

C Op de j.l. gehouden conferentie van de E.V.C.is het probleem
der contributie-inning een belangrijk punt van de agenda ge-
weest. Zeer terecht werd de bedrijfsinning als een belangrijke
taak gezien in onze organisatie.

Twij weten echter uit ervaring,dat in de vervoersbedrijven de --
/ bedrijfsinning niet zo heel eenvoudig is door te voeren en me-,
j nen dan ook dat gene te moeten doen wat de bedrijfsiiding ten
Ljiauwste benaderd. »
Het afdelingsbestuur zal stappen dienen te ondernemen die er toe
leiden,dat de contributie door eigen mensen wordt geind*
Dit heeft belangrijke voordelen en ala. het belangrijkste dient,
men hei- regelmatig persoonlijk contact met de leden niet te
onderschatten. • '
Men kan onmiddellijk reageren cp eventuele bedankjes die bin-*-
nenkomen en van niet mindere betekenis is dat werkzaam zijn
in het vervoerbedrijf betekent de leden in voorkomende gevallen
beter van advies te dienen.
De Bondsraad is van oordeel,dat zeker in iedere afdeling een of
neerdere kameraden tereid zijn de ccntrlbutie van een zeker aan-
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tal meie-ledeu te innen in cle t:jd die zij daarvoor vrij
kunnen maken.-Oe betreffende kaneraden moeten dan regelmatig
tij de afdelingspenningmeester afrekenen en dese kan cp zijn
beurt,BETER dan voorheen,ook regelmatig zijn afdrachten ver-
zorgen aan onze tjnis-penningmeester.Omtrent dit laatste wordt
het belang van een vettere afrekening te veel onderschat en
waarschijnlijk niet stilgestaan bij het feit.dat de bonds-
penningmeester cok aan zijn verplichtingen ten opzichte van
derden moet voldoen.
uok het afdelingsbestuur- verkrijgt hierdoor een beter en re-
gelmatiger ccntact met de leden,in dit geval via de kameraden
die wekelijks de contributie innen en via de penningmeester,
die na de afrekening eventuele ondervindingen onmiddellijk
met zijn mede-bestuurders kan bespreken. •

OOOOÜÜÜOüüüOüOÜÜüÜÜÜÜ

Het afdelingsbestuur dient regelmatig in bestuursvergadering
bijeen te komen.Dit is nodig om de verschillende werkzaamhe-
den te bespreken en stappen ter uitvoering daarvan ze spoe-
dig mogelijk te kunnen nemen.
Er zijn af delingen, die de beétuur.rvergaderingen onderschatten
en zodoende het onderlinge conuact als Dagelijks-Bestuur ge-
heel of te veel verwaarlezen.
MINSTENS TWEE maal per maand meet ieder afdelingsbestuur bij-
een komen en hiervror kan het beste een vaste dag bepaald
worden zodat het v~or elk bestuurslid mogelijk is op de vast-
gestelde dagen zijn verdere werkzaamheden af te stemmen.
Daarnaast is het van beaTn«;.dat deze data,s en dagen ook het
hoofdbestuur bekend zijn,z:dat eventueel een onzer deze be-
_stuursvergadering(en) bij ken w Ben.

ÜÜÜUÜÜOÜÜÜÜÜÜÜUUUÜ

8. SAMENWERKING MET DE PLAATSELIJKE CENTRALE DER E.V.C..

ttet afdelingsbestuur- dient in nauw contact te staan met de
Plaatselijke Centrale van de E.V.C, waarbij het van belang
ia,dat de afgevaardigde van de afdeling die zitting heeft
in de Plaatselijke Raad.de bijeenkomsten van die Raad regel-
matig bezoekt en indien door dienst verhinderd er voor een
plaats vervanger zorg gedragen wordt.
Een en ander moet in overleg met het Plaatselijk Bestuur der
B.V.C, geregeld worden.
Het hoofdbestuur moet weten wie van de kameraden uit de af-
deling in die Raad zitting hebben.

Ziehier kameraad, een ondervcxd-iüng van de fcaken,die onze böfnd moe't ver-
riohten in het belang van de verver arbeiders en de strijd in het algemeen.
Zelforitisch zal het afdelingsbestuur dienen na te gaan in hoeverre aan-
daoht w»rdt besteed aan hetgeen in deze circulaire door de bondsraad aan
U wardt voorgelegd. Wij vertrcuwen er op dat deze richt lijnen, die een ver-
nieuwde l» as is vcrmen voor cnze strijdorganisatie, op de Juiste wijze zullen
fMwdèn gewaardeerd door de af ielingsbestuurders.Wij zijn er van overtuigd
dat, indien het practiteche werk hier -p wordt afgestemd dit zeker zijn vruch-
ten af «al werpen. Wij verwachten echter tevens, dat gij het hoofdbestuur in
«ijn werkzaamheden zult willen ondersteunen ioor daarop Uw critisch oog
gericht te houden.

In dit vertrouwen groeten wij U kameraadschappelijk,

,'/
;///

namens de bondsraad,
H.Blekman secretaris



AIGBHENE BOND VAN 3POOR, TRAM-EN NEVENBEDHIJVBMPERSONEEL.
Secretariaat »:fc?ineengracht 739 Amsterdam (C) 'l'el: 32097.

. i

Aan het secretariaat
Circ:S/H.B./20

Waarde Makker,

Hierbij ontvang* U de namen en adressen van die kame-
raden die hoewel geen lid van onze bond toch regelmatig onze
bondskrant per post ontvangen.
Het is ook Uw afdelingsbestuur bekend,dat er een besluit is
genomen dat elke afdeling niet speod stappen dient te onder-
nemen die re t«e leiden dat de krant persoonlijk worden be-

(" zorgd.
Om de kameraden,lezers-niet-leden van deze nieuwe regeling in
kennis te stellen doen wij U tevens een gelijk aantal circulai-
res toekomen,die Uw secretariaat aan deze lezers moet laten
toekomen.

• LET WELi DIT KAN ECHTER DAN PAS GEBEUREN,AIS U* BESTUUR ER
I VERZEKERT VAN IS DAT DE BEZORGERS ER ZIJN,DUS DAT ELKE MO-
1 GELIJKHEID TOT STAGNATIE UITGESLOTEN IS.
' Van onze zijde ;ua^elen wij echter de p^etNIET^eerder uit,
dus ontvangt U.» afdeling de paketteĵ NJjJT eeraer,alvorens wij
niet £&*JdÉ«itt̂ £_van u bericht hebbeflPTnfvangen dat ons garan-
deerd' dat de NiET-LEDEN-LEZERS als voorheen op regelmatige
bezorging kunnen rekenen.
Verder lijkt het ons nuttig dat Uw secretariaat de stroken met
naam en adressen als een kartotheek aanhoudt,dus dat een ieder
die een gedeelte van de bezorging ^p zich neemt op een overge-
schreven lijst in het bezit wordt gesteld van die namen en adres-
sen die door hem verzorgd worden.
Hierdoor kan Uw secretariaat ook eventuele mutaties onmiddellijk

r , in behandeling nemen(waarbij niet verzuimd mag worden ook ons
'̂- hiervan in kennis te stellen.

^ Kameraad,wij vertrouwen er op dat Uw bestuur met volle aandacht
en energie deze taak ter hand zal nemen en dat wij spoedig de-
finitief van Uw afdeling bericht ontvangen dat door ons de Pt)ST
uitgeschakeld kan worden en dat de Jiaketten aan Uw adres ter
verdere verzorging kan werden afgezonden.

A
In dit vertrouwen groeten wij U kameraadschappelijk,

voor het hoofdbestuur,

H.Blekman secretaris

Amsterdam Januari 1952



AlfiEMENE BOND VAN SPOOK, TRAM-M NEVENBBDHIJVBKPÏÏttSONji2öL.
Secretariaat iPrinsengracht 739 Amsterdam (C) Jel:32097.

Aan de afdelingsbestuurders,de
leden van de -Bondsraad en het

Circ:S/H.B./21 hoofdbestuur.

Waarde Makker, *•

het hoofdbestuur en de Bondsraad zullen de door de con-
ferentie aangenomen resolutie bespreken en de werkwijze van onze
b*nd uitstippelen op VRIJDAG 23 JANUARI a.a.
De hoofdbestuursvergadering begint om lI uur,die van de Bonds-
raad em 14 uur.
^eide vergaderingen vinden plaats in gebouw PRINSMGHAOHT 739
(B»ndskantnor-vanaf C.S, te bereiken met lijn l en 2)de H.B.
^JLeden kunnen dus met l vrije-of verlofdag volstaan.
De Bondsraad moet 2 leden voor de Alg;fiaad der E.V.C, en 2 le-
:den voor de Bondsraad benoemen.De leden van de Bondsraad dienen
icandidaten te stellen.

0-0-0-0-0-0-0-0-0

De afdelingen dienen hun ledenvergadering te houden in de week
van 28 Januari t/m l ̂ 'ebruari a. s.. Wij verwachten spoedig be-
richt omtrent de dag en plaats(als de morgen beter ligt dan de
avond,neemt men natuurlijk de morgen)zodat een onzer aanwezig
kan zijn.Wij zullen het afdelingsbestuur de benodigde convocaties
zenden.
Waarde makKer,rf gij afdelingsbestuurder,lid van de Bondsraad of
lid van het hoofdbestuur bent,wij rekenen op Uw volledige mede-
werking.Uit deze circulaire,s blijkt de belangrijjtheid van het-
geen wij met elkaar moeten d^en.Voor het kader van onze bf»nd is
tnzes. inziens geen nadere verklaring nodig.
Aldus rekenen wij Op de aanwezigheid van de leden van de Bonds-
raad en het H.B.en op een vlotte organisering door de afdelings-
bestuurders.

P.S. De resolutie staat afgedrukt in Werkin.4. Nederland van 12 Janu-
ari j.L.De behandeling daarvan komt het beste t»t zijn recht
als daarbij de concrete situatie van onze t>»nd tot uitgangs-
punt wordt genomen.

Inmiddels met kameraadschappelijke groeten,

(. vcor het hoofdbestuur, .
H.Blekman secretaris



AAiJ ONZE N I E T - L K D E N doch

L E Z E R S v a n ,,Ons Orgaan''

te

Waarde Makker,

Sinds geruime tijd ontvangt U via ons hoofdbestuur %
regelmatig onze bondskranfc ,,0ns Orgaan !l per post thuis
bezorgd. Ongetwijfeld stelt U dat op prijs omdat wij er van
•vertuigd zijn dat ,,0ns Orgaan' 'vertolkt wat er in de harten'
van DUIZENDEN vervoer arbeider s leeft, n. l de juiste inhoud
afgestemd op dat gene wat verband huodt met het bedrijfsbe-
leid ten nadele van hen die de arbeid verrichten.
Niettegenstaande dat, zijn wij en ook ~ns hoofdbestuur er ons
volkomen van bewust dat ,,0ns Orgaan' 'op vele punten n̂ g ver-

. betert en actueler van inhoud kan en moet worden.
Wij zien dit als zijnde mede de taak van het personeel uit
de vervoerbedrijven en in het bijzonder van onze lezers.
Het zal U niet ontgaan zijn, dat in het "bijzonder cp dit punt
de laatste maanden een gunstige verandering in waar te nemen
door de vele makkers, anders-georfeaniseerden, die gebruik ma-
ken van de plaats ruimte die door ons hooi'dbestuur beschik-
baar wordt gesteld.
Toch menen wij dat dit alleen niet voldoende is en dat per-
soonlijke gesprekken vai gr '.t e betekenis kunnen zijn cm als
collega, s de dagelijkse problemen waar wij allen mee te kampen
hebben, onder de loupe te nemen.,
Het is daarom dat wij voornemens zijn de bezorging van de
krant ,,0ns Orgaan' ' niet meer door ,,tanta Pos11 te laten
verzorgen, maar dat wij als afdeling van onze bond , ,0na Or-
gaan' 'in de nabije t'-ekomst persoonlijk bij U afgeven.
Tegelijkertijd en voor r-nze STHIJDOKGANTSATIE niet van min-
dere betekenis, zouden wij het in het lyelang van de vervoer—
arbeiders, zeer cp prijs stellen indien wij bij de persoon-
lijke Bezorging van ,,0ns Orgaan'1 van Uw zijde op een abcn-
nements bijdrage mogen rekenen van f. O. 10 per krant die eens
per veert ien-dagen verschijnt..

(_ Wij hebben het volste vertrouwen, oc*k gezien de regelmatige
bedragen die bij ons hoofdbestuur binnen komen ter bekosti-
ging van een en ander, dat ook wij op gentemde bijdrage kun-
nen rekenen,
Waarde Makker, aansluitende cp dit schrijven kunt U een onzer'
in de komende dagen verwachten en rekenen wij cp Uw volle me-
dewerking in de toekomst om tot een neg nauwere samenwerking
tussen het verschillend georgani «Jö^rd zijnde personeel te ko-
men.
Daè' in dit kader de ongeorganiseerde makker een belangrijke
plaats inneemt staat onweerlegbaar vast. hun aantal beataat
uit DUIZENDEN.

In het belang van onze F^? "innen eii in het volste vertrouwen
ryp Uw medewerKinf -"°«»rde makk'... , rrceten wij U kameraadschap-
pê ijk,

namens de a£d<=> 1 r.ig van de A.B.S.T-N-
Januari 1932. ......... secretaris.



4.
11
•v

(:sl
SPÉÖÏAXE" ÏN&ÏËUCT133"' AAI ACD"

Q^T A F" G' TTifTir i£

,-ifd"./Sect,
^i

ir*:
" aan wit] zingen- ACD

j

JACt»/ v- ' "Par,"

AOHTEHEÏB]JVC|LGMS AAN ;
\

VOOR ADto.' AFDOENING-. 4

aameris cle^e

Af a, Sectie B e h a n d e l i n g



op Schut'blad

xsr/r

'Afdy-<? . Ssctië B e h a_ n d .e;; l i nr g Dat,

de hand van' dit"d
. CO. U

r

A



4-

V, _....'....v.

-fiq Sujis ui s j - ' '

-1 ........ l

.,r_ 4

p n TB q o g iTq.oeëf

do



BLM) op

1

r

*C

Af d,.;

%**

1

r

i

p—.- , H

Sectie

,
.

'•

'

B e h a n d Q ïr i- n.- g:.

J&n de htffd van dit dupl. CO geen «cresponderrtie voeren
Órcr C O k in hehandfclinP bii — ^£.»» -,-_.„,„ /*

. . _ - .- —

. . . . . . .

!

1 ' ' • • - - . - . - - - - - —

. - , - . . . ._ . , _ . _ _ . , . „

'_ - " " * ' ' "••- ' ' ' . . . . - ,- -

J .... . , .. . . - - . . - _ . . , _ ^ .

f" ' — - ' ' - ' - • • • • - . . . .

^

1

; t - . . . . . . . . . .

t

J

ï • • • - . . . .

j

f

. . . ' . . . , . . : . . . . . . . . ... -,.- T . - - - - - - - . - - . - - - . - . . _ .

-t

-" , - - , - , - r . . - , . . , . -.-,-.

" ' - - ' '

i

. . . . . . . . . ^ . .

i
•j . • - -

r ^ .

MWPar.

xo^y
" jtA ^2-•~~iSn i ,~

vó&'M
; ;

,

i

_. -., ,.

'i „
. j

. i .
1
: \

4 .

- •ƒ

.4-.- - ,
l •*

i

;

t _, r

i
i - • - '

,v ,

i
i

t . __ , -

, "-"- ' • -

fji

i

i

'. i

Dat,,

*%£**

^
*

]

-

i

;-: !" "*„•

i
i,

"t

- j

'



i ï~. $~ - "S <V •f\'4*6 -fffZ

RAPPORT VAN EB ."18 JAN 1952

AAN HB-HD-BV-KEW

No.: 3883
Betr.: VERGADERING DBR LANDELIJKE FERSONEELS-COMMISSIES

DER N.S». OP 15-12-1951 TB UTRECHT.

Uit betrouwbare bron werd onderstaand verslag ont-
vangen van de op 15-12-1951 te Utrecht in "Tivoli" gehouden
z.g. Demonstratieve vergadering, uitgeschreven door de Lande-
lijke Personeelscommissie van de N.S..
Aanwezig ongeveer 225 mensen, waaronder ^ 10 vrouwen. Op de vast-
gestelde tijd van aanvang, 15.30 uur, opende de voorzitter,ge-

/jnaamd OLDBNKOT of OLDBNKOTTE, een wagenvoerder, vermoedelijk af-
komstig uit Amsterdam, met een kort woord de ver ga dering. Hij
gaf spoedig het woord aan de spreker, een van naam onbekend

,- gebleven wagenvoerder uit Venlo. Deze onderwierp de door de
( Commissie gestelde eisen, t.w. een maandelijkse dütirtetoeslag

en vergoeding voor nachtdienst, Zondagdienst en overuren, aan
een nadere bespreking. De noodzaak van deze eisen aantonende
releveerde hij, dat dit jaar 4053 N.S.-personeelleden sociale
bijstand hadden ontvangen, waarbij men wel in aanmerking moest
nemen, dat darenboven nog een groot aantal mensen, alhoewel
sociale bijstand zeer nodig hebbende, deze niet durfden aan
te vragen. Een en"ander wierp wel een licht op de sociale toe-
stand van het N.S*-personeel. Spreker vergeleek deze tekort-
koming in de sociale positie van velen hunner bij een pilaar
van een huis. Wanneer een pilaar scheuren vertoont en bouwval-
lig is loopt het hele huis gevaar.Hij vroeg tenslotte aan de
aanwezigen of onder hen nog afgevaardigden aanwsrzig waren van
andere organisaties.
Uit de zaal meldden zich 2 personen. De een meldde zich als af-
gevaardigde van MDE BANS".(Berichtgever verkeert in de veronder-
stelling, dat "BANS" de naam is van een organisatie van spoor-
wegpersoneel van vóór de oorlog, die blijkbaar ook nu nog be-
staat .Hij meende de naam BANS goed gehoord te hebben'en deze be-

( naming niet te hebben verward met de E.V.C.-bondnA.B.S.T.N.,")
De andere persoon, eertijds een leerling-machinist uit Amster-
dam, thans bezoldigd E.V.C.-bestuurder, meldde zich als afge-
vaardigde van de Landelijke Organisatie B.V.C.. Hierna krejg .,-,

t^ f 3.3. SMIDT het woord voor een propagandistisch woord voor "een
in de zaal te houden collecte, die f. 85,- opbracht, met de op-
brengst van de verkochte toegangskaarten ad. f. 25,- in totaal,
bestemd tot dekking van de onkosten.Hij deelde voorts mede, dat
het verslag van deze vergadering in een brochure zou worden op-
genomen, voor de verspreiding van welke brochure hij de medewer-
king van de aanwezigen inriep.-
Hij deelde mede, dat van organisaties van spoorwegpersoneel.uit
Italië, Noorwegen, Zweden en zelfs Amerika telegrammen met wen-
sen tot het slagen van deze vergadering waren binnengekomen,
zelfs uit België van 2 vakbonden.
Vorenbedoelde E.V.C.-bestuurder hierna het woord verkrijgende
maakte in zijn speech de indruk volledig op de hoogte te zijn

. met de.samenstelling van de Commissie en haar bedoelingen, dus
in deze sfeer volkomen thuis te zijn.



Hij bracht .lof aan het genomen initiatief tot deze bijeenkomst
en gaf af op' de Uniebonden, waarvan volgens hem weinig uitging.
Bij tijd en wijle als spreker in zijn critiek op de vakbonden
te ver ging tikte de voorzitter bij wijze van waarschuwing op
de microfoon.
Een volgende discussiant, een onbekende wagenvoerder, waar-
schijnlijk afkomstig uit Amsterdam, was een goed spreker. Hij
was tamelijk fel in zijn uitlatingen, ook jegens de ïïniebonden
en werd daarom ter matiging telkens aan zijn jasmouw getrokken
door de Voorzitter. De bonden kropen, volgens de spreker weer
in hun oude hokje terug en waren tot werkloosheid gedoemd,door-
dat zij in de Regering vertegenwoordigd zijn. Hij riep de ver-
gader ingb e zoeker s toe of zij het eens waren met het doel van
de vergadering, waarop een veelstemmig "ja" uit de zaal terug.—
kwam.
Ben andere discussiant uit Eindhoven afkomstig zei, dat zijn
vrouw in een ziekenhuis was opgenomen en hij nu stond voor een
dubbele taak in zijn huisgezin.Hij kon door de vele onkosten
niet met zijn salaris toe, maar hij verdomde het sociale bij-

(' stand van de H".S. te vragen. De directie van de N.S. heeft nog
het lef haar personeel te verbieden tot het verwerven van ne-
veninkomsten. Inderdaad waren er boven de genoemde cijfers van
hen die bijstand genoten, nog duizenden, die bijstand nodig
hadden, doch dit niet durfden vragen. Hij vrat liever zijn han-
den af, dan te bedelen om bijstand.

•iJEen zekere mevrouw ÏBXJT of FIJT (wellicht met ei gespeld)
kwam nu op het podium ter discussie. Vanwaar zij komt is onbe-
kend gebleven. Zij beaamde dat het personeel van de N.S* te
laag was bezoldigd en vond het jammer, dat niet meer huismoe-
ders ter vergadering waren gekomen.
Als anders discussiant verdient nog vermelding, een voor het
oog nogal onwetend en klein spöormannetje(uit Haarelm afkoms-
tig vermoedelijk). Ik sta hier nou, aldus deze man, maar ik
sprak nog nimmer voor zoveel mensen. Als ik over de uitgegeven
brachure sprak met mijn collega's op het werk, waarschuwden
zij mij, dat hier het communisme achte zat en dat ik misschien
door mijn vakbond geroyeerd zou worden. Ik vind het zo eigen-
aardig, zo ging hij verder, wat gaat hier van deze vergadering

ƒ uit. Ik vind het alles zo slap, zo weinig om het lijf hebbend.
• Waar gaat deze commissie van uit? Natuurlijk, die 25 piek kan

,ik best gebruiken en _ daar om ben ik hier gekomen.
De Voorzitter dankte~aan het eind de discussianten voor hun za-
kelijke woordvoering.
Einde 18 uur.
De indruk van berichtgever was, dat deze bijeenkomst tenminste
naar zijn inzien een weinig bezielende indruk had*gemaakt. Als.
hij telkens weer bij groepjes, ook bij het toilet, zijn oor te
luisteren legde, frappeerde het hem, dat de vergaderingbezoe-
kers in het algemeen zeer neutraal waren gesteld tsn opzichte
van de politiek. Zij leken zonder uitzondering niet E.V.G. in-
gesteld en zuiver en alleen geinteresserd in verhoging van hun
salaris.



BEWIJS VAN TOEGANG
tot een

DEMONSTRATIEVE VERGADERING
van

N.S. PERSONEEL EN HUN VROUWEN
op ZATERDAG 15 DECEMBER a.s.
in zaal „Tivoli" Kruistraat te UTRECHT

AANVANG 15,30 uur.
Zorg tijdig aanwezig te zijn l

De Maandelijkse duurtetoeslag en de vergoeding
voor nachtdienst, Zondagsdienst en overuren moet er komen!

DEMONSTREERT! DEMONSTREERT!
Voor de' Landelijke Personeelscommissie,

J,G. Smidt, Sumatrastraat 25 bis te Utrecht

Prijs 10 cent



19 December 1951.-loi 590.- DIMSTGEHEIM.-

Onderwerpi"E.'Vr.C.-actie onder het
Spoorwegpersoneel"•-

Bi.1 lagen : één.-

A A H : H.B.-
V A H j W.-

Hierbij gaand heb ik de eer U te doen toe-
komen, een opgeplakt bericht uit de "Gazet van Limburg" te
Maastricht, van heden - 19 dezer - betreffende bovenvermeld
onderwerp, naar de inhoud waarvan ik U moge verwijzen.-



Verkeerde actie onder
apoorwegmannen

UTRECHT, — Wij hebben
destijds gewaarschuwd teven

.een papierenactie, welke wordt
feyoerd onder het spoorwegper- ,
spnëel, om te koeten tot inwil-

~ _ Ijzing v?in yèrschlllende sociale
pfoen, ïtöe Mst" ohze waatschu-

\i ^fi ii^i £^t* 2JWA "J***JAIV oef itWf cucr op
stratieve bijeenkomst, welke de
initiatiefnemers voor 'Het gehe-

hele spoorwegpersoneel in Tivoli
hadden uitgeschreven, slechts
een vertegenwoordiger van een-

. E.V.C.-vakbond verschenen is.
De op-koiuat der spoorwegmattnen

was overigens ma'ar heel povertjés, ^r
werd een telegram aan de directie der
Spoorwegen gezonden, waarin zo het
een en ander werd geëist. Bovendien
werd besloten een petitiooneinen'ts-
actie te ontketenen, Het «poorwegper-
sotiecl zal in de gelegenheid worden
gesteld zijn eisen yast te leggen, waar-
na een petitiotinenien.t wordt samenge-
steld, dat aa'ö d« Directie der Spoor-
wegen zal worden gezonden. Wellicht
wordt hierbij, precies als een vorig
maal, de goede naa-jn van bonafide
va;korganisatie-lej<i«rs misbruikt.

Het spoorwegpersoneel zij op zijn
hoede, ook in timburg, waar men in
Maastricht een.- centrale der actie
heeft. Ons spoorwegpersoneel wete, dat
zijn belangen het best gediend worden
dwr' de böna-fide vakorganisaties, die
zeker niet zullen nalaten op te komen
voor rechtmatige eisen'van het
wegpersoneel.

De "GAZET VAN LIMBURG"

te Maastricht
van Woensdag, 19 December '51,
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O N O T A voor C O 126139.

Betreft: Uittreksel uit verslag bespreking bij NS
door DVE dd. 23-1-'52.

Het verhaal omtrent de 20 uren werken per dag
moet wel lichtelijk overdreven genoemd worden en het
lijkt niet de moeite waard dit na te gaan. Het uit de-
ze vergadering aan de Minister van V & W gezonden te-
legram, is de directie om advies toegezonden, welke
heeft geantwoord dat het hier een stokerij van de EVC
betrof, waarop men meende beter niet in te kunnen gaan.

..... DVE, 28 Januari 1952,
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* 1 DEC. 1951 J.
3,3. /DIENSÏGEHEIM

Verbinding:
C/3 no 1254'51 STN
Onderwerp: ̂Opjgnbare demonstratieve vergadering van N.S,

<̂eï''STï!!ff8T*f gehouden op 15-12-51 in gebouw
"Tivoli" te Utrecht.

Deze vergadering werd verschillende malen aangekondigd,
zowel in "De Waarheid" als in "Ons Orgaan", het bondsblad
van de Algemene Bond van Spoor- Tram en Nevenbedrijven-
personeel (ABSTN), terwijl ook van de zijde van deze bond
z.g. bulletins waren uitgegeven, waarvan de tekst luidt:
AAN ALLEN, WERKZAAM BIJ DE N.S.
Collega's,

De 4-October personeelscommissie, samengesteld uit
leden van de N.V., St. Eaphaè'l, P.C.B., A.B.S.T.N.(EVC) en
ongeorganiseerden, roejpt IJ en Uw vrouwen op tot het bijwonen
van een

demonstratieve vergadering
Zaterdagmiddag, 15 December te Utrecht

a.s. in gebouw Tivoli (Kruisstraat) te Utrecht, aanvang
15.30 uur; einde plm 18 uur.
Zet door Uw aanwezigheid kracht bij aan de door ons in de
gele circulaire gestelde eisen (Verb. 19- Deze circulaire
werd U toegezonden op 16-10-51). Demonstreert voor de maan-
delijkse duurtetoeslag en de extra vergoeding voor nacht-
dienst, Zondagsdienst en overuren. Zorgt er voor dat de
bekendmaking tot in de kleinste standplaatsen komt. Voorziet
U inmiddels van een toegangsbewijs & 10 et. De kaarten zijn
zowel in het bedfijf als aan onderstaand adres verkrijgbaar.

Namens de Landelijke personeelscommissie
J.G. Smidt, Sumatrastraat 25 bis,Utrecht

Het H.B. van de ABSTN richtte tevens een schrijven aan
het kader van deze bond, waarin deze bijeenkomst een belang-
rijke dag: werd genoemd voor het spoorwegpersoneel en het
£ader werd opgewekt de commissie te helpen bij de verkoop
van de kaarten. Een en ander werd aldus gemotiveerd in be-
doeld schrijven:
" Deze redelijke eisen (zie boven), die door het personeel"'
worden gedragen, waarvoor het in beweging is en waaraan onze
bond zijn steun heeft'toegezegd, dat verplichf onze leden
en bestuurders om in dit gezamenlijk streven tot de actiefste
collega's te behoren. De betekenis van deae algemene actie
te begrijpen en deze te verdedigen tegenover kortzichtige
tegenstrevers, die bewust of onbew&st op het belangengebied
van de NS-directie staan. Die de waarde niet kunnen of niet
willen zien van de groeiende saamhorigheid van het spoorweg-
personeel en die de daarin vervatte mogelijkheid van nog
positiever toenadering en misschien gedeeltelijke overbrug-
ging van de verdeelde organisering vrezen en haten".
De vergadering was aangevraagd door HENDEIKA VAN LOVEEEN-

DE GREEP (12-9-17), echtgenote van JOHANNES CLAZINUS VAN
/LOVEBEN (1-7-15). In de zaal, welke plaats biedt aan plm
/300 personen, waren ongeveer 200t>ersonen aanwezig,
l Achter de bestuurstafel zaten"!"1"'"1
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JOHANNES GEOBGE SMIDT (6-4-25),
J.C. VAN LOVEEEN voornoemd
en drie onbekende personen, waarvan één de voorzitter was
en uit Eindhoven of Maastricht afkomstig. Het was een lange,
magere man, d Te het 'ghèheéT""nogal comisch scheen op te vat-
ten, doch de vergadering goed in handen had. Over het geheel
verliep de bijeenkomst gedisciplineerd. Even dreigde het
slechts mis te gaan, nl. toen CHEISTIAAN ULÏZEN (13-6-00)
fel van leer ;trok tegen de Uniebonden en door de voorzitter
tot de orde werd geroepen. Interrupties tegen de sprekers
kwamen echter niet voor. Velen waren afkomstig uit de rich-
ting Hengelo.
Ongeveer 15.40 uur opent de voorzitter de vergadering en

heet allen welkom namens de " 4-October personeelscommissie",
Hij is verheugd dat zovele vrni^wan aanwpa^ zijn en wijst
op de moeilijkheden om een groot aantal hier bijeen te
krijgen. De diensten zijn ongeregeld, velen beschikken niet
over vrij vervoer en op sommige standplaatsen was het moei-
lijk om vandaag verlof te krijgen. Het gemeenschappelijk
verlangen dat aan onze eisen moet worden voldaan heeft
echter de moeilijkheden uit de weg geruimd. De spreker
memoreert dan in het kort deze eisen en zegt dan dat de
beschikbare tijd goed moet worden benut, want de zaal is
maar tot 18 uur beschikbaar. Hiermede opent de voorzitter
de bijeenkomst.
Vervolgens leest hij de ingekomen telegrammen voor:

PersoneelJJgaaixJLfèht: kunnen door overwerk niet aanwezig
zijn, wensen veel succes;
Personeel Breda: wensen vruchtbare vergadering en veel
succes; -*™*—««
Personeel E.E.T. Eotterdam,: betuigen volle instemming met
de vergaderTn̂ **̂ n*llwlBn̂ eTr*vi'el succes;
telegram uit België: begroeten met vreugde dit congres,
de gestelde redelijke eisen moeten worden verwezenlijkt.
Hierna geeft de voorzitter het woord aan de inleider

van deze vergadering, kameraad DE JONG, voorzitter afd.
Amsterdam van de ABSTN.
Deze begint met mede te delen dat hij van de "commissie"

het verzoek heeft ontvangen op deze vergadering iets 4e
zeggen en hij aanvaardt dit gaarne. Waarom ook niet ?
Hij kent de stemming onder het personeel te goed. De ac-
tieve mensen van vóór de oorlog zijn niet meer te vinden.
De oorzaken hiervan zijn bekend. Toch is het een verheugend
verschijnsel dat er nog mensen te vinden zijn diejftde belan-
gen van het personeel willen verdedigen. ledere beweging,
ieder gebouw of bedrijf is gebouwd op een fundament. Als
men aan deze fundamenten, aan deae zuilen, die het geheel
schragen, gaat breken, dan vallen er brokken. De Westerse
vrijheden berusten op de vrijheid van drukpers, het recht
van vereniging en vergadering e.d. Als aan deze vrijheden
wordt getornd, dan komt men ook aan de zuilen. Als deze
zuilen worden verwaarloosd komen er scheuren en de zaak
stort ineen. In dit teken is deze vergadering belegd.
Voortgaande, zegt spreker:

-3-
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Toen na de oorlog de Duitsers ons land hadden verlaten,
kregen wij schone beloften van onze regering. De strijd
die door de Spoorwegen was gevoerd, drong eenieder weer aan
het werk te gaan. Een nieuw bedrijf moest worden opgebouwd
en hierin hebben wij allen een taak gehad en ons werk ge-
leverd. Gedurende de oorlogsjaren hadden ook de organisa-
ties veel geleden. Ook het vakbondsapparaat moest worden
opgebouwd. Ben nieuwe vakbond moest worden opgericht,
waarin ieder toegang had, van welke kleur men ook was. De
oude organisaties behartigden de belangen van het personeel
niet. Om het oude apparaat, weer op te bouwen, werd de hulp
van de Directie ingeroepen. Fout!j want het was de directie
welgevallig dat ieder weer in zijn eigen hokje kwam en zij
juichte het be dat het oude apparaat weer werd opgebouwd.
De z.g. berangde wurmde zich in de oude organisatie en
kreeg hierin invloed. Dit is de historie! Wij hebben een
vakbond nodig waar ieder in kan. In Nederland is dit blijk-
baar moeilijk, wél kon het onder drang der nood, zoals in
1944. iedere dag, ieder uur, worden de kosten in de gezin-
nen hoger en daarmee de nood. Als ieder in zijn eigen hokje
blijft gaan wij bergafwaarts. Als wij elkaar steunen, komen
wij er en dan komen ook veranderingen en verbeteringen. Wij
moeten onze krachten bundelen. Er heerst een zekere mate
van ontevredenheid en deze is niet van het laatste ogenblik.
Het zijn de organisaties geweest die de oorzaken moesten
onderzoeken. Er is inderdaad papier aan vuil gemaakt maar
er is nooit meer iets van gehoord. De ontevredenheid wordt
steeds groter en de oorzaken zijn: te geringe inkomsten,
stijging van de prijzen en hiertegenover onvoldoende com-
pensaties. Inleider haalt een verslag aan van Sociale Bij-
stand over 1950, waarin in 4553 gevallen om hulp werd ge-
vraagd. Dit zegt veel, 15# van het personeelhgeft om hulp ,
aangeklopt^ Hierbij kan men veilig 15$ rekenen, die zich
tot andere instanties hebben gewend en tijdelijk uit de
nood werden geholpen. Een onderzoek te Amsterdam heeft aan
het licht gebracht dat de echtgenoten van verschillende
spoormannen trachten er iets bij te verdienen. Vele perso-
neelsleden werken buiten het bedrijf in vrije uren of va-
cantie. De Algemene Dienst heeft aan dit euvel aandacht ge-
schonken en gemeld omdat zulks voor het personeel verboden"'
is.
Dit alles heeft geleid tot het vormen van déze commissie.

Haar eisen zijn een dringende noodzaak. Ook in andere be-
drijven worden ongeregelde diensten en nachtarbeid extra
beloond. Een heel dossier met voor de hand liggende feiten
en grieven, die het gezinsleven beïnvloeden, staat ter be-
schikking. Wanneer wij onze eis van een maandelijkse duurte-
toeslag gaan stellen, dan is het een belangrijke vraag: wat
moet dit alles kosten ? Volgens onae berekening kost dit de
NS jaarlijks ongeveer 11 millioen gulden en dit is een zeer
groot bedrag. De NS heeft echter na de oorlog een winst ge-
maakt van 280 millioen gulden en hiervan zou 28 jaar lang
aan het personeel een maandelijkse duurtetoeslag kunnen
worden verstrekt. Dit slechts tot voorbeeld. De regering
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koopt luxe dingetjes die 1 millioen galden per stuk kosten.
De spoorwegen zi-jm, vern.ield, alles moet worden opgebouwd
en dit kost veel. ,Ala men deze 280 millioen wil investeren
en er komen scheuren, dan heeft me ia, nog winst. Excellentie
Wemmers zei eens*: de NS zijn een zeer zwaar leningsbedrijf;
als er tekorten zijn dan moet de NS to oh blijven bestaan.
In December 19550 schreef Ir. Den Hollander in "Ons Spoor"
dat wij in ons werk niet tekort waren geschoten. Haar onze
gezinnen zijn wel tekort gekomen. Hoe kunnen wij uit deze
impasse komen? Wij 2alleh onze krachten moeten bundelen,
onze. plicht moe te a <|©en tegenover de organisaties. Staat
hierbij nooit-ie^aftt In de, weg en stoot niemand voor Met
hoofd; discussiè^ejit op goede, kameraad schappelijke manier.
Onze activiteit sbfé w^rd^n voortgezet en onze redelijke, ei-
sen hebben de ^&^^4|JN5 van het personeel.

Hiermede beei&||% ie-Jong zijn betoog.
De voorzitter

het woord aap
De commissie hèe
tot het pers0ae,e:l
geld en @©fc Se é
geweckt &n eï is
toereikemd, veo£&!

hem voor zijn uiteenzetting en geeft
die énige mededelingen zal doen.
h Mj|t-de bakende gele circulaires '

aldas Smidt. Dit kostte veel
hoog,. Ir'is met steualijsten
rt, d©@h het bedrag is niet'
M'met dle komende acties. Hij
zaal ziefe als eolleetrice be-
de zaal ge ld ©p t e hal e a.

t B&taze gehoiadea en kannen zich
ie op de inleiding.

% deè€;t dan na de p&uzè mede dat de collecte ƒ'85$21
hééft ©pge-ter<aeht en.de opbrengst van kaartverkoop en steua-
lijstea bedraagi ƒ 25,5©,

Se Voorzitter-doet een ber®ep op de vertegenwoordigers'
van de N.f. S.iUiB., It. rB_aphaè"l en SfN om aaa de discussies
deel tf nemen. Ieder krijgt 4 minuten gelegenheid om te

secr. hoofdbestuur ABSTN,
is verheugd ove« Met gr©t© aamtal aanwezigea. Onze ziens-

O'die van de A^llf) ia geweest, dat wij deze aetie
©Ederste-ia^eïu '^|>ï@ker stelt vast dat dit *sem hi^ito-

_, dag is omdat &e n®n-aetiviteit van het j?ersoa§el is,,,
d©orbroteen en heeft plaats gemaakt voor activiteit, Be
armoede wordt afgeweatald ©f de üfederlaads-e arbeidersklasse
en hieraan moet bijzondere aandacht worden besteed. Ben eis
vaa ƒ 25 auaartetsesptg • pé;± aaiaad is aeker niet te hoog.
loor eeAsgetzitaa ©jiÉjeSea ^a?m dit verkregen worden,. Wij moeten
aiet kij'fcèa «IMÉ óiaae ©v^ètaigiag, Bf moet strijd geveerd
wordea ea s t a? ijl. is 3de t gemakkelijk. $r zijn
em wij -lie'bib^a aeia g^èKeéaaaliap^elijke vijand. Onze
eeater haan? Jtanépéaé be^aéld e^' wil samenwerken met ~r,.„.
mits hij van goeden wille is. Gezamenlijk moeten wij alle
fcraehten iaspanaen ®m ©aze eisen te verwezenlijkea. Leve
het !.§. personeel en leve de zedelijk gestelde eisen!
De Uaie bonden zijn afwezig e"n Hieruit zullen de aanwezige n
hun conclusies moeten trekken*
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Sea zekere Mevj.oaw^ JM^H doet een ernstig beroep op de
vrouai^Ei '̂ an ket f^^|^j^^^. ©m mee te Strijden in deze actie.
Be tijd OM in de 'ke*ö.kem %e blijven en aeiiter de potten en
pannen te staan is r®@£>ij. Se ze aetie is een goede gele-
genheid om de beu£f@a aan te vallen. Je Kerstgraf ifieatie
is ver at r e te-t ter tól©aing van de prestaties van onze mannen.
Wij wsjasen dat zi

GHEiaiuuy
Bez0 kflkalt in*,

stuurd/ffa van de
de ©f$©e;p @za kier

of Jaea ket met, de A
is* (ïïit de ve:

wouden beloond.

raektig betoog ket feit dat de be-
-geefi geknor kebbea gegeven aan

aijn. Ie Ie 4e n kannen kier uit
laB,grij'fee vraag is eektear,

e i's e n e ia met de inleider eefis
.inkt dak één kraektig en e-eas-

is/ dit een bewüjs dat dte meer-
l ket er mee eens is. 9e f|Le-*

;e,r z5al -naar kleur niet
na de 1e wer

b'èstu.arderB van de}
te, le-vereia; ,ook nu zal dit boeten

, Se n strjL^d ve>©r
Ons aller taak

ge'-*

(de naJ
.e: 'Sji-s^én e.an
_ . i. * 2. l -^ n.

. Maa-i er m© e t ie t s ge-

'®p Metgteja de^ dat wlj

te a^r4-3(iffi.ia voor o^ze

a e ,

vaa. Ie af
va®

. , .
de t&kstèn

.., bjLter wêl|i^¥M«^ W «^p-aaa de vr-oawea ©a mee te
strijae-a. |̂t tó®i >e«ji 7p«')(!|̂  »ijm, zalk een wè|iw naast
je te ke^Mm éfaèn.- f et'dé jf|ö®iassiantea, ,die Tr««||« ©p
weitee wijae stri|d gevo®f4 p^UL worden, zegt kij

-i-
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Be commissie 4 &aar werk begoanea. Bepaalde
$ aiet gea§4kt. Wij stellen ons v®©r,

aajii de uegering, de directie en de-
igea mog:.éa aiet plaats k$¥bea, dit
eisea moeten ©p eea goede wijze
3odat hier of daar geea excessen

orgaaisea?»«a ea hier-
is liet volteemeia eens

kier
als

!" vaa de

t e Ie gr aluina.a
andere
zoa faces
kenbaar

telijkfeaar
keef t

« é k : willen

ia
©M tot

a aal eek-tei wal tot de
met

de Hioister van
en de

, dé Persone els^aad ;
de

yeïga-éeriag;
'eea fe

De rë,®jc de gretf opkeast ea sluit de
eea v^©j;sf©etigé reis ea beaeasga tfcmis-
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ALGEMENE BOND VAN SPOOK, TÜAil-EN NEVENBEDRIJVENPERSONEBL.
Secretariaat;Prinsengracht 7̂ 9. Amsterdam (C) Tels3209?.

BE NEDERLANDSE ARBEIDERSKLASSE REDT DE HERDENKING

VAN DE FEBRUARI - STAKING 1941

Waarde Makker,

Onder een massale druk van de Nederlandse arbeidersklas-
se en de bevolking in het algemeen is de reactie gezwicht en
zal op MAANDAG 25 FEBRUARI op waardige en grootse wijze de
FEBRUARI - STAKING 1941 worden herdacht.

WEER HEEFT ONS VOLK GEJOOffl)_ggBN HERNIEUWD FASCISME EN OORLOG
" •• TE DULDEN,
De DUIZENDE adhaesie-betuigingen uit bedrijven en buurten.de
verontwaardiging van HONDERD DUIZENDEN' uit het gehele land .te-
gen het uitgevaardigde verbod van Amsterdams Burgemeester,heb-
ben tot resultaat gehad,dat B.euW-»- van Amsterdam toestemming
hebben moeten verlenen om op MAANDAG 25 FEBRUARI een kransleg-
ging te doen plaats vinden op het WATERLOO-PLJüIN te Amsterdam.
Het Herdenkings-ComitèLhefe'ft in aansluiting op dit besluit een
oproep gericht aan alle arbeiders om op deze dag om 4 uur s,mid-
dags het werk te staken en massaal deel te nemen aan de krans-
legging die om 5 uur zal plaats vinden,

DE NEDERLANDSE ARBEIDERSKLASSE HEEFT HET SEIN GEGEVEN'.
Vervoerarbeidtrsjdit sein geldt ook voor U,ook Uw democratische
rechten staan op het spel.
Neemt alle maatregelen,maakt afspraken met Uw collega,s,opdat
een 20,n groot mogelijk aantal aanwezig zal zijn.
Gooi al Uw kracht de laatste dagen nog op de steunlijsten,opdat
namens het vervoerpersoneel,een schat van bloemen aan de voet
van het voorlopig monument uiting zal geven van Uw onverzette-
lijke wil,de strijd voor een ONAFHANKELIJK Nederland in dezelfn
de geest als die van de gevallen kameraden voort te zetten,

HET IS EEN LEGALE HERDENKING.DEMONSTREERT DUS IN UNIFORM..
GIJ KAMERADEN VAN HET SPOOR-, TRAM-EN' BUS BEDRIJF, G IJ 2 UT EEN
EEN BELANGRIJK DEEL VAN' DE NEDERLANDSE ARBEIDERSKLASSE,ZORGT -
ER DUS VOOR DAT DIT OP MAANDAG 25 FEBRUARI TOT UITING KOMT.

Tot Maandag a.s. 4- uur op het stationsplein van 0.S.waarvan
wij te 4.15 uur (16,15) ons gezamenlijk begeven naar het

VifATERLOO - PLEIN.

Met kameraa£schappelijke groeten,

voor het hoofdbestuur,
.Blekman secretaris.

*



SPECIALE INSTRUCTIES AAN iACD,
(Slechts by definitieve opberging in te vullen).

t
Par.:

Interne aanwijzingen ACD.

O
AC P. l/ff Dat.:^7^ J/v Par-

tdcemngen (Nummeren s.v.p.!):

10192 - 51



DIENS T&EHE UI.

Verbinding 41. 17 December 1951.

Bo. 392/1.

Tevens bericht gezonden aan: C.v.P. Apeldoorn

Op 15.10.51 werd van hier, S±iHEys±zax±x Weg naar Laren

90, afgeschreven naar Apeldoorn, Sprengenweg 68,

1 Hermina BOIIBTK, geb. te Zutphen, 22,7.29.

JHaar vader, Herman Bolink, gel», te Diepenveen, 21.6.98, rangeer-
der N.S., wonende Weg n. Laren 90, was in 1949 lid v.d. EVC en
las "De Waarheid". c'
EIHDE.

0?KAART

JffJ *ï.**»t-~l é,3-f~



SPEOALE INSTRUCTIES AAN ACD,
(Slechts by definitieve opberging in te vullen).

F G E D A A N

InteAe aanwijzingen ACD.

Aantekeningen (ïWnmeren s.v.p.!):

ü '

cJ4^4^6fe£e^^
y ĵL.-. -JÖ^Jl. f- %^A. ^ f



Ho. «212/51.- 10.12.51.-

c

VERTROUWELIJK

Ingesloten heb ik de eer U te doen toe-

komen twee gele circulaires van personeel

dor Nederlandse Spoorwegen, waarbij ik moge

opmerken dat de grootste circulaire op een 01

bekende data in de maand November 1951 s& de

kleinste circulaire op 28.11.51 alhier ia

•verspreid onder het personeel der N.S. door

Qldanhof, wonende te Venlo.-

Volgens betrouwbare inlichtingen zou

Oldènhof conducteur zijn bij de N.S., lid zijï

der G.P.N, en Gemeenteraadslid zijn. van da ;

C.P.N, fractie te Venlo.- ;

H) 78.- ''

L t j-/

3 OOl 1951

AM :

Bst Hoofd der Binnenlandse Veiligheidsdienst
Javastraat &8
te
' a - G r a v e n h a g e



AAN ALLEN, WERKZAAM BIJ DE N.S.

Collega's,

De 4Oct.-personeelscommissié, samengesteld uit leden van de N.V., St. Raphaël, P.C.B., A.B.S.T.N.

(E.V.C.) en ongeorganiseerden, roept U en Uw. vrouwen op tot het bijwonen van een

DEMONSTRATIEVE VERGADERING
ZATERDAGMIDDAG lg^ecember^tejltrecht_

a.s. in gebouw „Tivoli" (Kruisstraat) te'Utrecht. Aanvang 15.30 uur; einde ± 18 uur.

Zet door Uw aanwezigheid kracht bij aan de door ons in de gele circulaire gestelde eisen.

Demonstreert voor de maandelijkse duurtetoeslag en de extra-vergoeding voor nachtdienst, Zondags -

dienst en overuren.

Zorgt er voor, dat deze bekendmaking tot in de kleinste standplaatsen komt.

Voorziet U inmiddels-van een toegangsbewijs a 10 cent.

(De kaarten zijn zowel in het bedrijf als aan het onderstaand adres verkrijgbaar.)

Namens de Landelijke personeelscommissie:

J. G. SMIDT, Sumatrastraat 25bis, Utrecht.



CIRCULAIRE VOOR SPOORWEGPERSONEEL
Collega's, i

Wij, een vijftigtal Uwer, leden van alle spoorwegvakbonden en enkele ongeorganiseerden,
uit verschillende dienstgroepen, zijn uit alle delen van het land bijeen geweest,

Waarom kwamen wij bijeen?

Wij kwamen bijeen om met elkaar te praten over de ernstige financiële moeilijkheden,
waarmede onze en ongetwijfeld ook Uw gezinnen te kampen hebben.

In weerwil onzer verantwoordelijke, inspannende en vaak vermoeiende arbeid, zijn onze
salarissen niet toereikend voor het bestrijden van de huidige kosten van het levensonderhoud.

De jongste kolenprijsverhoging maakt de moeilijkheden in onze gezinnen nog ondragelijker,
terwijl bovendien nieuwe prijsstijgingen, zoals een tweede ronde huurverhoging, door de regering in
het vooruitzicht zijn gesteld.

Om deze redenen waren de aanwezigen eenparig van mening, dat zo spoedig mogelijk aan
het personeel MAANDELIJKS een duurtetoeslag op de nettó-lonen en -salarissen moet worden
uitgekeerd en wel:

ƒ. a. voor gehuwden, kostwinners en daarmee gelijkgestelden: tenminste ƒ 25,—;
b. voor ongehuwden, niet-kostwinners: tenminste ƒ 15,—.

II, Tevens achten wij het noodzakelijk en rechtvaardig, dat het personeel voor nachtarbeid,
Zondagsdienst en gemaakte overuren extra beloond wordt, zoals dit in meerdere
particuliere en overheidsbedrijven geschiedt. .

Om aan dit streven kracht bij te zetten, nodigen wij U uit deel te nemen aan een, binnen
afzienbare tijd te houden grote demonstratieve vergadering te Utrecht.

Wij verklaren nadrukkelijk, dat ons streven niet gericht is tegen enige vakorganisatie, maar
uitsluitend • •'•<*- »

tegen de armoede in de gezinnen van het spoorwegpersoneel.

Leden van de N.V., St. Raphaël, P.C.B. en A.B.S.T.N. (E.V.C.)!

Ontwikkelt ook — en vooral — met Uw vakorganisatie een ongekende activiteit voor het
verwerkelijken van deze redelijke verlangens.

Spoorwegpersoneel!

Verenigt U in iedere standplaats voor hetzelfde doel. -
Treft onmiddellijk voorbereidingen om een massaal bezoek aan de demonstratieve bijeen-

komst te verzekeren.
Meldt aan onderstaand adres Uw instemming met onze activiteit.
Ook financiële bijdragen, om de kosten van deze circulaire te bestrijden zijn natuurlijk van

harte welkom. ! ~~ ~~^. ~

OP, VOOR EEN MAANDELIJKSE TOESLAG OP DE LONEN EN SALARISSEN!
OP, VOOR EXTRA-BELONING VAN NACHTARBEID, ZONDAGSDIENST ÉN

OVERUREN!
OP, VOOR HET INWILLIGEN VAN DEZE REDELIJKE VERLANGENS!
OP, VOOR EEN EENSGEZIND OPTREDEN VAN HET GEHELE SPOORWEG-

PERSONEEL!
OP, MET UW VROUWEN TER DEMONSTRATIE NAAR. UTRECHT!

Namens de op 4 October gekozen commissie
(waarin leden van de vier spoorwegvakbonden
en ongeorganiseerden zitting hebben), ter voor-
bereiding van de demonstratieve vergadering:
J. G. SMIDT (lid van de N.V.).
Correspondentie-adres: Sumatrastraat 25bis,
Utrecht.



N O T A

aan: B V
van: DVE

Betreft: Uittreksel uit verslag bespreking bij NS
door DVE dd. 23-l-f52.

Pool. Huibert, 16-3-'97 Watergraafsmeer,
Palmstraat 15/IÏI Amsterdam,
gehuwd, werkzaam C.S. Amsterdam als wagenvoer-
der.
Naar aanleiding van mededelingen van verbin-

ding 28 ontvangen, deelde relatie mede, dat dit de eni-
ge wagenvoerder Pool is die men in Amsterdam kan vinden,
zodat dit mogelijk de overbrenger van het pamflet is.

Polman. Arend, 2-9-'92.
Hengelo•
Medegedeeld dat deze rangeerder kennelijk door

de EVC was bericht, dat een vergadering moest v/orden
vervroegd en hij daarop persoonlijk alle belanghebben-
den voor de vervroegde vergadering opriep.

Oldenhof. Berend, £8-6-f14.
Venlo.
Relatie medegedeeld dat deze man er ernstig

van verdacht wordt in Venlo en omgeving de pamfletten
van het actiecomité te hebben verspreid, (zie CO 125196)

Aan relatie medegedeeld dat Oldenhof, Tolman
en Pool (deze nog het minst )/als verbindingsmensen van

IL jahft*** -*-'- de EVC °P'treden tussen^verder afgelegen plaatsen en het
pfaf,»**** daarom zijn nut zou kunnen hebben deze mensen meer in

de gaten te houden.

DVE, 28 Januari 1952.



N O T A voor CO 125090.
'v

Betreft: Uittreksel uit verslag bespreking "bij NS
door DVE dd. 23-1-«58.

Pool. Huibert,
16-3-'97 Watergraafsmeer,
Amsterdam, Palmstraat 15/III,
gehuwd, werkzaam C.S. Asd. als wagenvoerder.

Naar a-anleiding van mededelingen van verbin-
ding 28 ontvangen, deelde relatie mede, dat dit de eni-
ge wagenvoerder Pool is die men in Amsterdam kan vin-
den, zodat dit mogelijk de overbrenger van het pamflet

c

DVEJJ28 Januari 1952,



nr.I.D.1.875/51
Onderwerp:
Actie A.B.S.T.ÏT

7 December 1951.
OOED. 1951

(5

J^ DIKSSÏGBHEIM.

Ik heb de eer U hierbij te
doen toekomen een afschrift in duplo van
één exemplaar van.een pamfletj e van de
E.Y.C.
Bit exemplaar werd door een wagenvoerder

afkomstig uit
Amsterdam,(verdere gegevens onbekend )
overhandigd aan een alhier wonende spoor
man, die dit aan het bestuur van zijn
Unie-vakbond terhand stelde.
Het is niet kunnen blijken, "dat onder
het personeel H.S. alhier, meerdere ex-
emplaren zijn verspreid. Einde.



AFSCHEEPT

van een f amf Ie t je, t er grootte van een half vel,
gedrukt op licht-geel gekleurd papier*

AAK AUBN, WEEK2AAM BU BB H*S.

Collega's»
Be 4 Oct.-personeelscommissie, samengesteld tilt /eden van de
I*Y* , St* Raphaöl, P.C.B., A.B»S*f«I* (E*Y.C.) en ongeorga-
niseerden, reept U en Uw vrouwen, op t»t het bijwonen van een

BEMOHSTEAÏIBYE YÏÏRGADERÏKG
ZATïïRBAGMDIiAfl- 15 DECEMBER * utrecht

a*s* in gebouw "fivoli* (kruisstraat) te utrecht* Aanvang
15*50 uur; einde ± 18 uur»
Zet door Uw aanwezigheid kracht bij aan de door ons in de
gele circulaire gesteld» eisen*
Benonsteert voor de maandelijkse duurtstoeslag en de extra-
vergoeding voor nachtdienst, Zondagsdiens t en overuren*
Zorgt er voor» dat deze bekendmaking tot in de kleinste
standplaatsen komt*
Tooraiet ïï inmiddels van een toefiangsbe»it-ja ̂  10 cent*-
(De kaarten zijn zowel in het bedrijf als aan het onderstaand
adres verkrijgbaar»)

Hfamens de Landelijke personeelscommissie:
J «G* SHUtë, Sttaatraatraat 23 vis» Utrecht*
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SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD,
(Slechts bij definitieve opberging in te vullen).
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Interne aanwijzingen ACD.

ACD. Dat.: Par.: •y

Aantekeningen (Nummeren s.v.p.!}:
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N O T A voor CO 124376.

v Betreft: Uittreksel uit verslag bespreking bij NS
door DVÏÏ, dd. 23-1-'52.

Richtlijnen voor ABSTN:

Relatie medegedeeld, dat thans verwacht kan
worden dat de extra exemplaren van alle tijdschriften
die voor ledenwerving bestemd zijn, niet meer door het
hoofdbestuur doch door de plaatselijke besturen aan de
man moeten worden gebracht. In de verschillende plaat-
sen zal dus vermoedelijk een vertrouwensman het aan-
tal extra exemplaren voor die plaats ontvangen en met
behulp van vertrouwde partijrelaties moeten trachten
te slijten. Het zal dus de moeite waard zijn hier naar
uit te kijken.

DT/EJ28 Januari 1952,



C

^latum: 29-11-51

*.'

X

Verbinding: 19
C/3 no 1214*51 STïï
Onderwerp: Bestuursvergatferl'Wg vyir'ttB" Alg. Bond van Spoor- Tram-

en Nevenbedrijvenpersoneel, afd. Utrecht, gehouden
op 26-11-51.

Ten 20.15 uur opent de voorzitter, CHRISTIAAU ULTZEÏT, geb.
13-6-1900, de vergadering. Hij geeft hierna het woord aan de
secreatris, EETRUS JOAOTES VERHEES, geb. 14-7-97, voor het
voorlezen van de ingekomen stukken. Deze leest dan de circu-
laire van het hoofdbestuur, genummerd S/H/B/12 voor (Verb.19-
Deze circulaire werd U reeds toegezonden), waarin drie punten
aan de af d. best uren ter^uitvoerina; waren opgelegd7, nl , :
fe aat net krantenapparaat in handen van de afdelingen komt.

Hiermee wordt bedoeld dat de kranten die door het H.B. maan-
delijks aan anders- of ongeorganiseerden worden toegezonden,
door de afd. zelf worden bezorgd en dat hiervoor van de be-
trokkenen een klein geldbedrag wordt gevraagd;

2e de organisatie te versterken door een actieve ledenwerving
in te zetten;

3e het contact tussen leden, afd. en H.B. te verstevigen.
In deze circulaire wordt door het HB het vormen van werkers-
groepen aanbevolen. De voorzitter betoogt dat het, gezien het
slechte vergaderingbezoek, moeilijk zal zijn uit de leden deze
werkersgroepen te vormen. De kwestie zal zer zeker weer door
het bestuur uitgewerkt moeten worden, willen de resultaten goed
zijn. Hij is verder van mening dat wij er niet voor terug moeten
schrikken, uit te voorn n wat het HB heeft opgedragen.
CORNELIS STEFFENS (4-1-98 j1'vraagt hierop het woord en zegt dat

er te weinig actie is; ook het jeugdwerk heeft men vergeten en
niet in het organisatiewerk betrokken. De jeugd heeft weinig of
geen belangstelling voor het organisatiewerk. De voorzitter
bestrijdt dit. Hij betoogt dat de oorlogsjaren het onmogelijk
maakten de jeugd voor het organisatiewerk op te leiden. Ook
wijst hij van de hand dat de jeugd er geen belangstelling voor
zou hebben. Indien kam. Steffens op 25 ETov. te Haarlem zou zijn
geweest, zou hij op de Hannie Schaf t-he r denking talDoos vele
jonge kameraden hebben aangetroffen die met een grote strijdwil
bezield waren. ^/
\S CLAZINUS TAN LOVEREN (1-7-15) vraagt het woord en
aegt dat vele leden van de Uniebonden zich van hun organisatie
afwenden, vooral indien de contributieverhoging bij de Unie-
bonden doorgang zal vinden. De voorzitter antwoordt^ dat deze y'
kwestie de volle aandacht verdient. Het is echter nu de vraag
hfce wij de door het HB opgedragen drie punten uitvoeren.
Gezamenlijk komt men ten slotte overeen dat de secretaris de
namen en adressen opvraagt van degenen die in Utrecht maande-
lijks "Ons Orgaan" van het H.B. krijgen toegezonden. Deze mensen
zullen dan door de bestuurders worden bewerkt. De secretaris
stelt voor dit op dezelfde wijze te doen plaats hebben als bij
de bewerking van de leden, welke ten ddiel had hen in de juiste
contributieklasse onder te brengen. Allen gaan hiermee accoord.
Hierna leest de secretaris de brief voor van het H.B. van

31 Oct. jl. betreffende het uitzetten van "Ons Orgaan" onder
het ATO-personeel. De secretaris krijgt opdracht deze ao spoedig
mogelijk uit te zetten, zodat deze mensen bij de a.s. ledenwerf-
actie betrokken kunnen worden.
Hierna wordt de vergadering ten 21.45 uur gesloten.

GEJKDBN:
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Utrecht 12 December I951

' ' ~/; /
v , j „ -U KwMAn de Redactie " Limburgse Koeriepr" >

Ma atlt g Wit ^ ƒ
* Ie»

Mijne Heren,

Hierbij doen wij U toekomen een open brief welke
verzonden is aan d e 4MK» toonden en tevens in grote getale onder

onder liet Spoorwegpersoneel is verspreid*

Gaarne zagen wij deze open brief in Uw dagblad Opgenomen.

Bovendien nodigen wij U uit om Zaterdag 15 December aanwezig te
zijn op de demonstrative vergadering van het Spoorwegpersoneel
ia STivoli" Kruisstraat. I te Utrecht, welke zal aanvangen te
15.30 uur

Dit schrijven dient tevens als bewijs van toegang

Hoogachtend*
voor dA, land .personae. Is comau

Sumatrastraat 25 bis
Ufrëcht



öeacht Be e tuur,

Onder ge te kende bericht U namens de commissie van H. S. -persene «l
tot

Hiemand beter dan tot U. 3. -personeel K elf weet, flat «r financiële
aood heerst in 40 göaianen van h* t spoorwegpersoneel, S eer vu l «n
van hen wet0a» dat dit 30 reden was tot hot ontstaan van een 80
missie, die de inmiddels aan duiaertden spoorwegemployê ' s bekend

eisen aan de orde stelde.

Voor de verwezenlijking van die eisen deed deze» onae oos»ia»i0t
waarin leden van de vier vakbonden en enkele ongeorganiseerden
zitting hebben, in het bi ponder een beroep op de hoofdbesturen
van de vakorganisaties voor spoorwegpersoneel es naar onze mening
wordt tot recht tot en 40 ernst van die oproep door het overgrote
deel van het personeel onderschreven en toegejuicht.

Het is ome oosimissie eshter tevens bekend, dat helaas drie vao 40
vier hoofdbesturen» uet nam» van de N. V., St. HaphaSl en de P.G.B*,
oma activiteit voor een eerli^e en rechtvaardige g aak proberen
te ondermijnen en in e«n verkeerd daglicht te plaateen.

Onze coaailssle 10 evenwel van oordeel» dat des e besturen verk«0ird
doen met het bedrijven van deae schadelijke activiteit. Het «eu
beter zijn, indien sij jsioh inzetten voor het oplossen van 40 nood.
waarin de gesijmaa van tot spoorwegpersoneel verkeren.

Be cosrniissie sou liet in dit verband zeer op pri^s stellen als
tegenwoojrdlgers van de vier vakorganisatie 0 aanwesig <A ja op d0 '
decicnötratieve bijeenko«s*t te Utrecht op 19 Eec«ffiber a. a,, aodat
zij daar htm seaing ke&feaar kwnnen Maken over het streven naar 00»
maaadelijkae duurtetoeeleg.

Tenalotte stelt onae oonmiBsie er prl^a op mede te delen» dat in-
middels uit tal van tastbare bewMzen van medeleven en aympathie»
ten overvloede ie gebleken, ho» groot de noodzaak i& van 40 maan-
delijkse duurtetoaalag en hoe B te r k hst verlangen onder het perao-
nee l leeft os voor naohtdienet, ZoBdagadienct en overuren extra
beloond t« woarden.

daaruit leidt onae commissio af, dat spoorwegemployè1 a uit
alle delen vaa m& laad op de <50»oag»tratlev<5 bijeenkomst sullen
aijn om te getuigen van de groeiende eenagesindhsld en het ern-
stige verlangen o» 40 finanolele nood lm hun gewinnen en de daar-
uit voortvloeiende moei lijkheden te ondervangen.

Namens de Coamieaie voornoemd*

J» S,
Sumatraatraat 25 bia, ütreoht.



UITTREKSEL

Uit : 01) 261 Naam: E. V,'J. Openbare Vergaderingen

Voor : OD 1̂ 15 Naam: Bond v* Spoor- Tram- en ATO Personeel
aangesloten bij de RVO.

Ag. nr: 1?3196 Afz. : I.D. Hilversum Datum: 14-11-51.

Aard van het stuk: Te Hilversum gehouden EVCfvergaderingen.

Voorts kan nóg worden bericht, dat de in "de Waarheid"
van,31-̂ 0-4.951 aangek<mdi'gd.Q partij-kaderbijeenkorast op l Novem-
ber 1951"ia het' SfyCUgebouw, alhior,' w«rd gehouden. Deze bij-
e©nkbmst-wer^1 door-ongeveer**20 personen bezocht; overige bij-
zonderheden zijn niet itekend'geworden.

Uitgetr. door : JH Op aanwijzing van : B

Datum: 18-4-52.

D 38-10.000 ,*, I 0 2 C 1 - 5 1



RAPPORT van D

BETREFT: EVC-activiteit.

Bijgaand afschrift van nota van relatie MS aan Directie inzake
EVC-activiteit ontvangen.

DVE, 9-11-'51.

«KAKI



,, SPOOKT CRECHERU iE
U T R E C H T .

VERTROUWELIJK. utrecht» 2 November 1951,

NOTA betreffende E.V.C.- O
acHviteit. beogende in- (
filtratie in de vakbonden *

B-43b/908?<

/"•

Nadat reeds in het voorjaar het hoofdbestuur van
de B.V.O. , bij haar leden, speciaal georganiseerd in de
Algemene Bond van Spoor-, Tram- en Nevenbedrijven ( J3.V.C.-
onderdeel ), had aangedrongen op grotere activiteit onder
de leden der Uniebonden, was het opvallend, dat begin 1951
verschillende J, V.C. -era zich zogenaamd van hun bond los-
maakten en lid werden van de erkende bonden •

Als een dergelijke figuur moet ook gezien worden
J.Q. attUXP. C oud &Y.G.-er ) tot voor kort lid N«Y«,
elec-criclén W.W»-b, ter standplaats utrecht.

Van hem ging aan verschillende collega's een brief
uit om te komen tot een vergadering op 4 Qotober 1Q51.
Van " leden van alle vakbonden en enkele ongeorganiseer-
den '* om een n beweging te ontwikkelen om de moeilijkheden
van het personeel en hun gezinnen op te lossen '*.

tegelijkertijd schreef de E.Y.C.. Af d» Algemene Bond
van Spoor- a fram- en Nevenbedrijvenpersoneel, een gader-
vergaderlng uit op 8 üobober Ce Hilversum, om de actie
te steunen ( punt l van de agenda luidde: " Inleiding
-over het mobiliseren van onze bond " ).

Bjj de vergadering op 4 October waren 44 mensen aan-
wezig, w* o* leden B.V.C., N. V., P.C.B., 8t. Raphael en "
enkele ongeorganiseerden. 20 personen tekenden de presen-
tielijst, waarvan 5 N. V. -leden, 2 ongeorganiseerden en de
rest E.V.C.-ers waren.

<. Den commissie werd benoemd voer het organiseren van
v een landelijke demonstratieve vergadering ( hoofdeisen!

duurt et oe slag, extra beloning voor nacht- en Zondags-
arbeid en overuren ). De E. V. C. -l ede n hielden zich tijdens
de vergadering op de achtergrond, flmidt liet zich er op
voorstaan, dat hij N. V. -lid was. Een kort verslag over
deze vergadering werd door' Smidt ( namens de 50 (J) aan-
wezigen ; aan de hoofdbesturen van N. V., P.C.B, en St.
Raphael toegezonden met het verzoek de actie te steunen.

Het hoofdbestuur van de A. B. S. T.N. spoorde in een
rondschrijven alle afdelingen tot actie en tot versprei-
ding van fc*É op de vergadering van 4 Ootober opgestelde
circulaire aan, welke door de voorbereidingscommissie
vervaardigd zon worden. Daarna zou een manifest, van de
E.V.C,, komen, dat onder alle spoor jongen s verspreid moest
worden*

Op 15 October belegde het bestuur van de Af d. Utrecht
van de A. B. S.T.N, een vergadering om de steun aan de
" 4 October-actie " te bespreken. Besloten werd een leden-
vergadering bijeen te roepen op 24 October - niet eerder -
om te zorgen, dat eerst de eerdergenoemde circulaire van
de voorbereidingscommissie onder het personeel verbreid
zou zijn.



Op de kadervergadering ( A.B.S.T.N. ) te Hilversum
d,d, 8 Qotober 1951, deelde *e voorzitter o,m, medet

" Allee doét er om draaien de andere georganiseerden
in de actie te betrekken om beweging te ontwikkelen
in de Uniebonden. Gebruik móet worden gemaakt van de
onder de leden van de Üniebonden heersende ontevreden-
heid. D BLCKZIJL onthult, dat de kameraden DE JCS0

e organisatoren waren van de H 4 Oc t ober-
conferentie n, De oiroulaires van de " 4- Qotober-eom-
miaaie " zullen voor de helft ( 5000 ) door de
A.B.S.T.N. worden " uitgezet ". gevolgd door het
&r.Ö.-manifest ( 25000 V C Me belagen %
De op 15 Oetober $eplan4e ledenvergadering van d»

Af d. Utrecht der A. 1.8.T.N. voor de 24-ste Qötober, werd
onder meer bezocht door J&üglM als afgevaardigde v«a het
hoofdbestuur. Onder, meer verklaarde
van de S»V.C. moeten begrijpen f dat
de strijd voor lotsverbeterin
1500 exemplaren van M OKQ O

dat rt de leden
e voorhoede sijn in

deelde mede, dat
e laatste maanden

C

bij andersdenkende of ongeorganiseerde kameraden zijn uit-
gezet* Ctoder meer Beide hij»

" Vele leden van de Üniebonden bedanken als lid,
maar komen niet in d» &»Y«0« Beae mensen sijn dood
door hun lidmaatschap van deze bonden. Wij sullen deze
mensen ook niet tot ons moeten trekken, maar hen terug
moeten verwijzen naar hun eigen organisatie. Kameraad

' ^•"•iBffSgEBff uit Maastricht is hiervan een voorbeeld, Deze
' 3oqge kameraad had ons gezegd alles voojp de B.f^ï*

t» zcrn«ü doen. Hij la hierin echter niet geslaagd,
Wij hebben hea terug verwezen naar sijn organisatie,
St. Raphael.
In elke plaats en elk depot liggen mogelijkheden. Be
N,f*-era gaan in ons blad sehrijven enz* enz. **
ffij r»ept allen op ie- groten getale de Demonstratie-
vergadering te bezoeken*
Een spreker ( BBBGCTïJB ) klaagt over het slechts be-

zoek aan Sëze vergadering en merkt daarbij opi "De algemene
toestand is nog niet slecht genoeg "*

JUS deelt nog mede, dat in 4mer«foort de fout
D—>—,._ Jede circulaires alleen in het depot te versprei-
den en niet in de werkplaatsen, 1)11 zal echter hersteld
worden* - ,

Uit een en ander valt wel af te leiden, dat de E.?.<3.
thana meer dan voorheen poogt door in*lltrafci« In de ttoie-
boeéen meer aotie te ontwikkelen. Of dit tot enig sueoes
zal leiden dient te werden afgewaoht.

Be datum waarop de demonstratieve vergadering aal worden
gehouden i» nog niet bekend. De Gemeente Utrecht weigerde
een zaal voor dit doel af te staan en in het vinden van een
n particuliere n zaal ie men nog niet geslaagd, zodat voor-
ale&Qg het doorgaan dezer vergadering, ook om deze reden.,
nog geenszins vaststaat.



RAEPOHT van D PAfc
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BETREFT: Werving voor actucomite van EVC-

/i y«i/L-̂ l**' X

Bijgaand schrijven ontvangen van relatie NS,

DVE, 9-11-'51.



SPOORWEGRECHERCHE
U T R E C H T . 31 October

JA» KNOOP,geboren te APEL200H» 28 Juni 190%van beroep
3 maeai|ii«t ^4 «« M.S.tWotM * ' »**,«.««,-'

Gabriel Metsustraat no:4.
1 NOV «ü

DOSSIER/^//
Van zeer betrouwbare «ijde werd mij op 26 Qctober 1951 ddor
een bestuurder van een der Chrièteïijke Spoorwegorganisatie1»
te Leeuwarden medegedeeld, dat de K. G .machinist 5. J. Knoop,
werkzaam in het Tractie -depot aldaar, enkele weken geleden
bezoek zou hebben gehad van een tweetal K.V.C.ers.21j waren
per~~ï»otor en bezochten ïnoop in zijn woning. De Juist* redejaen
van dit bezoek was de zegsman niet bekend.

Blijkens ©ontrole in het bevolkingsregister der gemeente
Leeuwarden op 26 deaer is Knoop genaamd;

JAJS.
\l geboren te AÏSLDOOIEN,28 Juni 1906,van beroep machinist bij de

Nederlandse Spoorwegen,wonende te Leeuwarden,Gabriël Metsu -
straat no:4.Hij is gehuwd met Dirkje Ten Have,geboren 23-1-09
te Elburg.ült dit huwelijk werd op 11 December 1931 een ssoon
geboren,genaamd Eernarcius.
Vanuit Apeldoorn vertrok Knoop op 25 Juni 1936 naar Amsterdam
en woonde aldaar in het perceel Mo lukken straat 147-IH.Op 6
Mei 1940 verhuisde hij naar Leeuwarden.

Voordat ik ee» onderzoek instelde,begaf ik mij naar de
Inlichtingen Dienst der gemeentepolitie te Leeuwarden.Knoop
kwam in dese administratie niet voor.

In verband met vorenstaande mededeling stelde ik nog die-
selfde dag een onderzoek la.len vrouw van positief christelijk
beginselen en waarvan mij bekend was,dat zij goed het ge«in
Knoop kende,werd door mij in d«se gehoord.Desgevraagd gaf deze
vrouw mij te kennen,dat zij ongeveer 6 weken geleden van Me-
vrouw Knoop persoonlijk had vernomen, dat twee E. V. C-e r s bij
haar man op bezoek waren geweest.&Lj kwamen per motor uit Am-
sterdam en zouden gesalarieerde bestuurders aijn van de E»?.G«
De namen zijn niet bekend»Zij hadden een langdurig gesprek

I met Knoop en -wekten hem op om de vergadering van spoorwegper»
JJ soneel in October a-s.in Utrecht te bezoeken.(Kenlijk wordt
j' hier bedoeld de vergadering,die op 4 Octobar j ^ i . - i n frpt
' Thalia plaats YOBd»Juitdrukkexi.lk hadden dege l.V.C-eJE's

dat ook leden van Öt-Haphael «n i. C. B. daar aaoptzig zoud«n
zijn. Knoop kon zijn woordje ook wel doen en dat zou op d«t*
vergadering juist so mooi sijn.Ma wikken en wegen had Knoop
bedoelde bestuurder* d« to«»egging gedaan om op de a* •«verga-
der ing in utrecht aasw»*ig t« »ijn. Ongeveer 14 dgg»n na l»%
eerst* bezoek zijn d* se bestuurder a nogmaals bij Knoop g«w**»t
Voor zover 4»se vrouw weet, i a Knoop niet naar Utreeht g«w««st.
De verhindering is haar ni«t bek en d. He t ge ei n &noop ^^tit "hij
de door mij gohoorde *rouw op visite. Zo al 8 h«t in d«r«g«l gaat
spz-sken a* mannsm nog w«i t*ns 0T*f h*t werk en d« politiek.
Bij deze gesprekken kwam steeds tot ui t ing, dat Knoop gaaw
ontevreden iraoon is.Hi.1 hatfft noaal erg
De vakverenigingen waren naar zijn mening veel te slap e» ftaar
had je weinig aan.Als lid van de I-.C.B.had hij te I*«uwardea
een maal e n vexgadering bij gewoond, maar daar ging niets van
ui t .énkele maaaden geleden lif>p Knoop in zijn tuint j« ea wam
blijkbaar erg alecht gösteud.Ult het gesprek bl«ek,dat Knoop
net smhandalig voad,dat aijn Koon,die nomenteel in militaire



dienst is bij de grondtroepen van de Luchtmacht,solaag
soest werken.Hj vond het grote onsin.Bet is ook wel eens
voorgekomen,dat Knoop onenigheid had met Rijn vrouw,omdat
het huishoudgeld op was.

VerveIgens hoorde ik dieselfde dag een christelijk
georiënteerde superieur van Knoop, die mij als si ja
te kennen gaf.dat betrokkene revolutionnaire neigineen

w&fi volkomen raedsfcè voor hem, hoe ol inoop
kon »ijn vam ds F.C. B. Op vergaderingen van deze vereniginf
sagen zij hem praetisch nooit .Knoop is reeds 10 jaar als
machinist te Leeuwarden werkaaam.Het is geen zeldzaamheid
dat hij in oppositie is en de genomen beslissingen van de
leiding beeritiseert. Volgens een uitlating van Knoop, is
hij betrekkelijk kort na de bevrijding ongeveer _
lid geweest ven de K.V.C.Oadat hij «et het streven van de
1. v.c. niet ace oord kon gaan bedankte hij. Daarna werd hij
lid van de P. C.B, Op 5 üctoter 1951 deelde Knoop aan bedoel
de superieur «ede, dat er daags tevoren te Utrecht een ver-
gadering van spoorwegpersoneel had plaats gevonden*
Hij had dese bijeenkomst graag bijgewoond, maar in verband
met sijm late dienst was hij hiertoe niet in staat.
Willen we iets bereiken, had Knoop gezegd, dan moet het die
kant M t -gf samen UJk moeste» se de schouders er onder set*
ten en dan was er iets te 6e reiken. Ui t dese woorden mSR — ~
auB geconcludeerd worden, dat Knoop wel zijn instemming
betuigt met de gehouden vergadering van ontevreden spoor-
wegpersoneel.

Ken hoofdbestuurslid van ei f .C .B. bevestigde mi j, dat
Knoop lid is van hun bond. Teven s vestigde dese funotionarl
de aandacht op de K. 8, b l okw achter Gabriel d« Vries te
Leeuwarden, die regelmatig staat te pralen raet ICïïöop./joals
U bekend is heeft 6. de Vries, ook de vergadering op 4 Octo-
ber 1951 in Thalia te Utrecht be Bocht. Hij is een oud- lid
van de I.V.C.

Verder stelde ik vast, dat Knoop op 4 October 1951
dienst heeft verricht van 14 tot 22 uur, derhalve was hij
dus niet in de gelegenheid om op die dag de vergadering
in Utrecht te bezoeken.

Als oud- lid van 4e E. V. C. lag het i&e@r in ée lijn, dat
Knoop si oh nadien als lid sou aanmelden bij het H.V.V. . -
Waarom Knoop echter tot de P. C. B. toetrad is mij neg niét
geheel duidelijk geworden. Knoop is bij geen kerkge noot sohg
aangesloten en besoekt dese ook niet. zijn vader is vajaHRKi
en zijn moeder van SH origine. De ze si ju nog in leven en
wonen te Apeldoorn*

Be plaatselijke Inlichtingen Dienst te Leeuwarden
stelde

i plaatselijke Inlicht Inge
ik volledig met het vorenvorenstaande in kennis."
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IÏTEKVEHTIOSS :

- Charles Garelas
- Eugen Cherednichaako
- Guido AntoaiEBi
- British obaerver
- . Stanislav Stachacz
- Herbert Littke
- Ben lanail
- Ten Ghe Seb
- Swedisb, obaerrer
- Albert Oianan
- Vaclav Simmelc
- Louis Hoth .
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- Horwegian observer
- San dor Gaspar
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- Mladen Ivanov
- Ilobamed Rouioei
- Stelios Mandriotla
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pol and
Oerman Democratie Republic
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Luxemburg
World Federation of Trade-

Uniona

COMMUNIQUÉ. OF THE SECRETARIE

The present issue of our bulletin conpletes iasue No.6.Both
are devoted to the debatéa of the Adminietrative Committee during ita
recent aeasion held in Vienna,

Whereae issue Ho.6 inéludfd the re.iorts and resolutions, iasue
N o . 7 inoludea the interventionè of the committee m9jnbers,repréaentativeE
of aff i l ia ted organiaationa and observêra from transport workers in cour.-
tries where no organieation is affiliated to our Trade-Union Internatio-
nal ,



; Moreovar, this issue includes the speech made by comrade
(Jrassi, executive of the management of the trade departmenta W . F . T - D .
The importance Of thle speech, bearlng in mind the very valuable advlces
which.it contaiha will be obvious to our militant comradea, execut.lves
of èvery degree in varioua organizationa of transport workers.

We were in no positlon to print all the interventlons and
in their f uil 'developments, due to. technical difficulties which thia
would have entailed. . .

However, we have done our best to quote a maximum of extracts
possible, choaing them accordtng to the importance of the lessone they
implied and seeking tó expreas in evary caae the essence of the Inter-
vention.

The whole of documentary Information includad in these two
bulletins ia very likely to aid our varioua national organizationa in
auch of their taaks, as are devoted to the reinforoement of the interna-
tional unj.ty of the transport workera and to a more thorough mutual 'ar-
(iuaintance of progreaaive developmente, prospects of 8uccesafatruggles
and difficultiea confronting these workera ii the various countriea.

. It will thus particularly contribute to the great taak con~
fronting, to-day more than ever the international working claaa : the
struggle for world peace. .

The:3eCretariat of the Trade Union International
of Transport Workers»

F R A H C B

r Extracte from the intervantion of comrade CHARLES GARCIAS
1 General Seoretary of the National Federatien of Transport

Ifeana in Francs.

In an excellent int«rvention where hè analyses the act ion
carriea ou oy the Tradé-UCion International; cömröde (jarcias tnalata on
the necesfcity of making widely known the suocessful experiancea of the
workera1 strugglee- ' '

He shows, whal valuabls leaaona the militante of the various
natiohal organizations coulrt draw from,a preoiae inveatigation into the
conditlons in which these atrugglea are prepared and devaloped. He cites
as an example the 19 days' strike of th* Paris Metropolitan Railway and
Bug workera In llarch 1951.

" Thla inveatigation oould have shown the iaprovement
of methods and work during the pariod March 195.o and Mar c h Ï951.

-As to the strike of llarch 1950. the unity of action was realized
only above in a committee ttade up of trade union secretartes.At
the base there ware hardly *ny comoitteee aet up. Among our Im-
dera of ahop and depot sections, sceptiolam and a ect'arianism were
still preva Uing, which wert o on eret iaed in the formulas : thert
is nothing to be done «... the o the ra are sneaks and traitors.'etc. ,

" In thia situation it waa very eaay for the ?.0. and
C.F .T .C- to betray in full swing of the strike,"

" They were not steered by the inccativee, the exiger.cie
and the organised control Of the base-"

" After the hurrisd end of ü.is' strike in March 195o,and
a serieus self-oriticiaa, our tmde union leaders, none of whom
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had committed any faalt, re e urne d their task,banning acepticism
and eombating aeotarianiam."

" The militante of the ahop conmittees marked some suc-
ceaseB which «ere flrat iaolatad and aubaequently general - In
the repair shops, depots ard on the linee, unity in action com-
mittees «ere set up with reaponsible executlvea elected by mee-
tinge of the «hole paraonnel. At these meetInge,spee ia l and ge-
nera l claims «er* Inquired into and approved* The most popular
among t hem «ere brought into relief» pur tr.ade union management
guided and eteered the debate, but without categorical intervention,
without apparent preaaure. Since Harch 195o and uplto the two
last montha of the year, one needed a rather atrong pressure on
the part ef the base to oblige the leaders of the adverse trade
uniona, to take notice of thia preasure. Alaraed, they proposed
themselvea talka in the top organlaatlons» Our conrades accepted,
while continuing to atreaa and devalop rapidly and everywhere,
the aettlng up of baaic comiaittees. Thia la how we got at the
24 hours'strike of Pebruary 26, 1951' ~ta aucceas enabled us to set
eet up the last baai o coamittee..

" The atiffaalng of the management of the' enterpriae
and the governmant, ahoned that only a movement of unl'imit ed
atrike «at likely to make them yield. Our conradea préparéd
thia movement aerloualy, taking all their precantions and aub- .
mitting for adoptlon and aigning by all msmbers of the unity
in action committeea aet up above and the meabera of the secre-
tariata of all trad* uniona conunitted the following protocol,de-
manded and approyed by all ba a ie conmitteea. Thua, the atrike
«aa started^ baaed excloaiv*ly on tbe t«o vary popular claims
and under the conditiona of the protocol."

" After havlng exhauatad all poaeibllltlSB of an amiable
agreament and bearing in mind the government^ refuaal t o grant
lts claima, the atrike oommittee decidea :

l/. To eall the strik» for Friday,March tne 16th 1951,
in order to enforoei

a*- a riae of 6.000 fr», a month and for all werkere,
•ith retrpap.*ctiva effect from Jaauary lat 1951;

b.- the full application of tbs law on tb* equable
adjustaant of old age penaione.

2/> To oarry on thia action In unity and along th* line
of theae t«o clalas up t o their full grantlng.

3/. To oppose any manoeuvre of divleion,pledglng them-
aelvea not to participat* separately in any private talk with
«itner the management of tb* H.A.T.p.or the government during
the time of the strike.

4/. That the reaumption of «órk «111 be impoaaible without
the aaaent of tb* repreaentatlvea of tb* baalc strik* ocawltteaa
in all trade unlon aectlona".. ( follow tb* aignaturea of the ee-
cretaries Of aeven trade union»' concemed ) ,

" Unity in action committeea turn autcwstically into
atrike committeea. All baaic coaaitt**a delegate on* or t«b of
their mwjbera to the central coamittee «hich neeta every day.
The top unity in action commiitee acts as Bxecutive Bureau of
thia large Central Coaaitta* of the strik**.

" The strike carried on vigoroualy under the suple and
firm impuls* of our conrad**, had thi lnflu«óce, tti» aucceaa and
the reaulta «bieb you know «ad on whlcb I aay forbear inaiatlng
except to reBihd you that all th* d*ciaiona «ere taken all the
time in a spirit of atriot obsermac* of coaaltraenta taken and
slgned in th* above mention*d protocol".

" The moat u»tful lesaons eau b* drawn t
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l/, froa e •ound ««If-oritialBi of the.failure of the
unity of aotion in top organiaationa a ft» r the strike of Harch
1950!

2/. fron the comprehenaioo and the laprorement whlch re-
aulted in abandoning acepticlaa and sectarianian and the exclu-
aive atriving for unity in top organiaationa ;

3/. from the permanent prsctice of a auple, fraternal
intelligent and firm «ethod toward the supporters and militants
of other organizationa, tering the period between the two strikes,
and .

4/> finally from a relentleaSi aodeat and peraeverant
•ork aehiaved by the militant* in rank and file."

Popularieing and turning, into account experieneea.

" The diffioulty of the International organization ob-
vioualy does mot oonaiat in the deteraination of claims of forma
of action to be applied in order to auceeed - a matter ineuabent
on the baaic t ra de uniona and the vorken' conoerned. The diffi-
culty lies in turning into accoun*, In a practicable way, in the
beat and largeat poaaibla utiliaation of the experience of the
example Bad* by one Metion and likely to benefit the other» "

* Moreover, an analyaia of erery erent of general poli-
tical or econovle iaportanoe conoerning the workera and eapecially
the transport workera, aaai be made and publiahed in a way such
aa to enable all aeotiona to draw therefrom a reasoo for Ladapting
their peraanent actiona to the specialaction warrahted by the
modificationa contributed by the «vent analysed. *

" The conparative derëlopment and the evolution of the
rarious Induatrial branchea and their repercuasion on the aitua-
tion of the workera auat aleo be oarefully atudied. Experieüces,
analyses and studies auat be made and publlahed at the Tery mo-
aent when the workera are proapted by eventa and show a keener
interest for .the diacussiona on auoh éyentv'. "

? Qbvioua.lyi our Trede Union International, wit h less
than two yeara of exiat.enee, an apparatua hardly aet up anfl little
developed, was }.n no poaition to cope aatiafactorily wit h so aany
complex obligationa•"

" It is necessary to bring as far aa thia ia poesible
for an international organiBation, this organisation and ita va-
rious sections end the esséntial probleaa confrontlng them, .into a
closer contact with eaoh other. Moreover, we.aust do our utmost
for the closer contact of all aeotiona through the cbannel of the
Ünterdational organization, but also by connectiona, relations,
exchange of Information, publlcations, contact and a direct aoli-
darity." "

" The most practicable way for theae closer eontaots in
our Trade Union International is its literature, ita public»tions,
ita bulletins. The publications and bulletins brought out so far
have had a very interestihg contente. But their various form 'haB
betrayed, in my dpinion, the search for a fonnula which ia not yet
deftnite. The publication bas been too little frequent and* the c on*-
tents, although excellent has atill -failed to present all elemeits
which ought to be repreéenteu- "

" The bulletin ought to deal also, apart from studies,
documenta and statistica, with the development of transport amd the
improvement of the workera' conditions in the U.3.3.H. and the
countries freed from capitallet exploitation, a peraanent column
of brief international notea on strikes and etruggles of evory
kind and all kinda of succesaes achieved in all the conntriea by
workera of all categorie s of "transport."

n Finally, despite the difficulties entailed, one must
find means for ensuring the largeat circulation poesible of thla

-. 4.-



1 bulletin, not only among the reapunaible executivea of our sec-
j ,. tions, bat aleo among the trade union militant a in our cities,

port3 and the frontier regions of ttie countriea where the trade
! uniona are controlled by the agente of the Yellow International,
l among the militants of the oppoaition and the partiaana of the
j , • atruggle of such trade uniona. Thia bulletin ought to be circu-
! lated likewiae among'the leaders of the autonomous organizationa
i not belonging to the W.P.T.U.".

i ' ^ • . ' • • -.o.- . . .
j .
j 0.3.3. R. • . . . . - .

Extracte from the intervention of oomrade CHEREDRICHENKO
i Vice-Preaident of the Trade«-Union International of
j Transport Worlcere.
j • • • . . .

i After exposlng the framework of the annament race aa-
i aembled in every part by the American-Britiah imperialiam, comrade Che-
j rednichenko atreaaea ita nafarioua repercuaaions on the werkers' working
j and living conditiona.
i . ' ' • : " ' . , '
| "The aggresaive foreign policy of the imperialist go-
i vernmenta purauea th« militarization and the faacizatioa of the
! capitaliat countriea reaulting in an aggravation of the wrkers' ma-
i terial and socdal conditiona ia tbeae oountriea.including the
j tranaport workere."
! " The awelling of the war-budgeta and the rlae of war-
! time produetion lead to a permanent decline of peace-time produc-

tion, to a riae In the prlcea of induatrial and food products,to
l the freezing of «orkerp'wagea, to the reduction of old-age pen-
| aiona end allocatlone f ar toe ia l Inaurancea reauiting altogether
i in a aensible aggWTation of the workers' conditiona in the ca p i-

talist oountriea."
" The governnenta in the iaperialist countriea «age an

offenaive againat the workera' living c on ditiona aa well aa their
j politica! rïghta and democratie freedoma."

" •At the eajBB time, the workera fighting for peace,braad
and freedom are aubjected to oruel repriaala."

" Kngaging outuight in the preparaten* of a third world
! war, the American and Britiah imperialinta and their flunkeys from
i , the Bo-called International Confederation of 7ree Trade üniona and
| the International Traneport Federation try to break the workera'uni-
I ' ty in order to facilitate the imperialiate» unleaahing a new war-"

* And etllli despite repriaala and terror, the wolkers in
the capitaliat countries who grasp ever more the f act ihat the po-
licy practiaed by the imperialists leada to war, famine and miaery,
atruggle ever more reaolutely for their vital interesta, for peace
and for averting the unleaahing of a new war." * "*':

The apeaker oppoaea to this image of miaery and*auffering,
the elan toward life and happiness of the «orklng'maeaea in the country-of
peace and Socialiam: the Soviet Union.

. " Dnlike the capita liet Statea which initad to hurl man-
kind into a néw war, the Soviet Union ia a eonaiatent defender of
peace." . • " . ' ' - . . - . • ' > -

." Gul de d by the lofty principles of Soviet peace policy,
«bieb aima at conaolidating peace and friendly relations among the
peoplea, and appropriating the Appeal of the Second Tforld Congres c

, of Peace Partiaan», which aaserta the will of all advanced mank inJ
to have the crivlnaï war propaganda banned and condemned, the

" ' . • ' ' . -.5»-.,i



Suprerae Council of the D.S»S.R. haa adopted March laat a bill on
the defence of peace, under which war propaganda, irreapective of
its form, underaines the cause óf peace, createa the threat of a
new war and conaequently constltutea a grave crime against mankin-
Peoplea who aake themaelveB güilty of war propaganda, mj*t be a.---
sidered aa criminala and brought to Juatice. "

" Our State and our trade unions give special atientioc
to the permanent development of our country's national economy and
to the continuoQB riae af the woikera' material and cultural level.
ünlike the capitalist ooujatries the Soclaliat State continuously
watchëa over the workera1 well-being."

" The aucceaa achieVed in our country in the fielda of
induatry and agrieulture during the poat-war period - including
1951 - haa enabled ua to gut four times the pricea for food stuff
and induatrial oonaumer goodaj theae euecesaive cuts have implied
savihga of over three hundred thouaanda milliotf-roublea and a con-

' aiderable riae of the workera' and office-workere' real wages."
" But in our country, the workera' living atandard ±a not

deterfttned by tb» téy alon«. The defray» of Uie State for the wor-
Irera' needa of culture end exi«ten*et aocial inaurancea, old-age
pensions, fre.e mediaal care, the use of noapitala, sanatoria.rest-
homee.etc. free of ohafrgë pr at reduced pricea, the scholarships
granted to atudent», the State expenditurea for raiaing the wor-
kera' piofeBBional qualiflcation, the üp-keep of crèches and dav-
tourseriea at the expenae of the State, the paid yearly holidays,
family allowajice» et«. all theae muit be added to thewages of
the workera and office worker» in the Soviet Union proper aa an
increaae by more than a third." ,

" In our copntry we are building" larga electric po»er
atationa and irrigatioa canalaand planting woods over vast areas.
We are atriving for turning deèert regione into fertile grounde
and thia for the only alm of ra ie ing the Soviet people 's atandard
o f living. " , . ' • • • • •

" A l l thougfata, all aapiratipna of the Soviet people
are devoted to creation» to conatruction."

i " W e build a happy future, a happy life for ouraelves
and all thoae inhabitatio* tnla eartn."

. " The Soviet people lovea peace and stands among the
firat rankB fighting fl}r it."

Comrade Gheridnichenko goea on dealing with the impor-
tant work pwrformed by tae Soviet Sfranaport workere' for creating.eneer-
taining and de^pening their^eiationa^ with tranaport workers in other
countriea : correapóndance, vi»ita to the O.S.8.H. and visite of the

• Soviet workera tó the reafestiye oountriea. Ihe Soviet trade unions pro-
poae to devólop theae relatiana atill «ore.

- . • - , , . • , . . . - , .
In recallinjf the ««rk perfomed during the period elapoëcl

aince the Warsaw s e BB ion of tfaijt Adminlatrativa Committee by the«*Trade "
Union International, our coBrüde pointe at shortcómjaigB and atreasea the
eaaentlal polnts of th.e fo*ttooó»ing taake of the Trade üniön Internatio-
nal, He laya the etresa eapeftlaUy on the defenoe of the intereata of
railway workera in capit»li8teotintri*«* :

" The reduction of the ra-UwBys i» in cloae oonn-ec'f-on
with the preparation of a, a«w wwfld »ar.' The Trade Union Interrfi
tional can and «uat link up ita ateoggle againet toe auppreaaion
of railwaya, and for the defeaé» pf tfae workera' aocial and economie
intereets with the ; atrugg^e-ifor'$*éè9 and aga-inet the riae of mi-" ' " ' ' • ' " " • '



} litary transport» and the decline of transport for peaceful
| ;' " I n the Sov iet Union and the countriea where the power
f> is held by the workera and not by the cerpitaüsts, the aituation
j of tranaporta ia a qüite dif f erenteohe . " "*"• '

" In three yeara only, our country has not only auc-
ceeded in rebuilding rail, tranaporta which had auffered great
losses during the war, put aiao in developing them to a l ar ge

j extent. Gooda traffic on the railwaya has greatly exceeded the
pre-war level. The 'traffie capaeity of certain railway networks
bas been raisecl. Thanks to o.ur socialist industry, the railvvays
have not at *heir diapppal. powerful locoaotiyes, wagons of great

i tonnage, numeroua electrified linea and rail motors. ï.'e are per-
I manen t ly introdiioing automatic signalling and braking, whereas

ope rationa requiring auch Ban-power ( loading and unloadijig b'uil-
ding, etc. ) are g«tt ing ever more mechaniaed. " .

" On« of thé chief preoccupationa of our government is
developing and reinföroing the railways."

In winding up, OUT corarade Cherednichenko calls upon
the leadera of affiliated organiaations to participate atill more in the
actitfity of the iPradé-Onioa International. '

" A l l memoere of .th* Adminlatrative Conmittee aa weil as
the leaders of the tranepoft wbrltera ünions affiliated to the
Trade-Union Internationa; i^uBfi develop thelr aenae of responai-
bility toward tb« work of ihé T.O.I. , rtiieh wil i play an impor-
tant role in atümlatiiig 1»e aotivity of the Ï.(|.I."

" All orgaaiBati«n» «ffiUated tp the T.U-.I. must
atrive to tranalat* ,in*o ltf« the deciaiona of the Administrat ive
Conmittee aad tha S*èr«1ia,3fiaf of the T.O.J. muat control the im-
plementation of theae deoiaione. "

" The T. U. I. i». 4» a poaition aucceaafully to achieve
tM taaka incuabent «»» it;. biat to thia effect it must schieve
first the unity of «et»»» df tl» trajüBport workers all over the
world, irreflpeetlTe laf tBBir ti-ade unlon aff iliation, their poli-
tical and religiou»to*»e^8, nationality and race."

inatigator? of a ne* world war attempt to lo»er
the workera' Btan^ar^^f living, but the Latter muat reaist this
attempt aad at*tttól« i« t»i1ly pf aotiqn, cloaely ahoulder to
shoulcler, for tfaeiréoflBO»ic claims, for aea»cratic ifreedoma and
for peaoe all- over tné

" Long liva the ünity of workera fighting for their
vital claima end demóetwtiq freedoma l

" Long lir» the forld Federation of Trade Unionsl "

I T A

Extract* from the intervention of comrade AHTONI2Z1
GUIDO, General Secretafy of the Italian Transport
Pedei-ation " Auto-Pe-rro-Trauvieri *.

'

«s -r I °?dev üi«_dec^8i:)na a^0?*81» ty ««r pr«e*dlng Waraaw
Seaaion ( September 19 - ?lat 195o l, tta/It»Uan trana^ort w r-
kera contlnued at an ever largar rat* thfir struggle for peace."

•«* • « *• «. -J**vé *Gti^ly ooatpibuted toward popularizing
the alma of the Second f»3pld ,CpngreBs of the Peace Partiaana."

" ?n»Hie ücc**ipj:i of iha arriTal in Italy óf the Ame-
general Bi.enhower in January 1951, a great manifeatation
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of protest, banned beforehand by the góvernment, paralysed traf-
fic In all citiea."

" The.policy of subjaction of the Italian goverament
to the Atlanticiaperlaliem haa created new threats for the Ita-
lian transport workero on account of the attempts for dismantling
the railway netwerk and «ubatituting to it motor linea. In the
network of se'condary railway8 and suburb tranway» in Italy alone
one dontemplatea thé suppresaion of roughly5«ooo km. of linea.
Thia project ha a been baclced by the repreaentatives of the na-
tional monopolies of tn« Automobile, rubber arid petrol induatries
and, to be aure. it is oontrary to the true interests of Italian
econoay and to t h* vital neads of the population. In view of this
threat the transport worktrs were mobilized and have set up in '
all the «ones eoncernad People'a Committe*a for ttiê defence of
public transport wlth, 1<n« participation of workers of'all poli-
tical ahadea. Nuabftra of oeaferenoes «ere organieed by the wor-
kers in order to aho» tb« daaagea which could be caused to the
econoay of t hè ir region ¥7 apply-ing the governjaents' projeota
and w hl oh would bf the develöpment of traffie, the j-iae Of na?
tional induatry and the improre»ent of the well-being resuit Ing
from the realisatlon of the projeot for modernization propóaed
by the workera »ith the aid of deaooratie techniciaria."

. " A t the 8009 time, along the trade union line proper,
the werk of inatructioa reqi^ired a«ong the werkere of the two
rail and road br*nchea of tTanaport, haa bean carried on and has

! reeultad in coamoji conolu^oaÉ of great iaportance such as the
united struggle fOf the Wftiftewtion af »örklö« conditiona.Thas
it has been poeaibla «6 f*r fè r*al«t tto menace and to foil the
enforcaaent of the tcrrfXnmnt*» proposal.»

" On tb* ocoipion of the prevent seasion, we wiah to
inform in the firat plai» th* Trade Onion International of the
ahameful oppresaion v> «biop the tremport workero in Bgypt and
Anglo-Eforptian Sudan ar* •U>J»eted. In Egypt railwaymen are Tor-
bidden to organize in trade ,uaione for the lawa in,force refaee
to civil aervanta the xïgwfc of aasociation. The workera, of road
and tram transport» aav* *tt up a trad» ualon to whicfa aeveral
tena of thou»and» of «ork«ra har* ao far adhered. Thia trad»
union haa entered eino» 1941 eölleotiv» laboor contract» with
transport companies, moat of them Engliah. Op to the present day,
these contracts hav» not been put iato applleation. On thé con-
trary, -the companiea Be»k'to eut *he real wagea of their workere,
annoancing that they woulft ba unable thia year to defray the usaal
bonusea for the Moalem Bamadan religioua holldaya. Numbers of
strikes carried out by the workera of-b^a oategor- . in aplendid
unity, have bsen ccntinoualy brokan by the polier rmd of t en -/by
bloodshed. But etill, the Egjrptian tranaport workero are resolved
to continue their struggla regardlasa of sacrificea."

• " StilJ. worea ia the plight of the 3udan workera-There
too, the transport woxteera are the vanguard and may be atfaessed -•
at roughly 2o.ooo; despit» farocious repressions, they are firmly
resolved to carry on their relentleas atruggle as their hopes for
liberat^pn have today become certitades."

" They knów full w*ll that a new wave of revolt is otir-
ring up the 'colonlal and dependent peoples and they are therefore
certain of the forthco.ulng liberation. Our Trada "nion'-InttMwitio-
nal fau.-?t ata.ii altir

L



GRËAT -

Trom the intervention of the ccrare/de obaer-
ver on the part of the Brïtiah Transport Workera.

* The poaition of the Brltiaii transport workera is in
atrilcing contraat to tbat pertaining in the Sov i et Union and in
the PeopleVa .Deaocraciea."

" On the ene hand j .living standards ara being sieadlly
made worse unaér American dówlnatipp and the drive to war ah & on
the other hand, the living atandarda of the peoplé are steadily
improving where thé dplye ia f 6r peaoe, prograas a^d security,"

' ' ' "

*.- Toe polioy of BUtoipcfting: British accxxasy to that of
the United Stsite» and the drive ̂ to war hag reiulted in pricea
soaring. to. . 4«w high leuelo* Official goveynmeat figuree ahow the
coat of liviög rioe attipe J.945 of about 4o^;The vage pat 8 s of
railwaymen and road transport woik^rg have increaaed by about
oaly 2o?C on an aTflrage in thé eaiae pertod. Ejcploitation haa been
intenaifiad, production ia up by 5o? aince 1946, and with condi-
tiona relatively worae than : -'in ó'ther industries thouaands of
port WorkèrB, many with long yeara of aervice, have reaigned to
go elaewhere." .

; " The railwaya «i>d other forma of tranaport v»ere natia-
nalized in 1948, an event whiob gave hope to the aiaaaea of wor-
Icera that the future would bfing them big iaprovenents in wagea
and condition» and quarantee 9*c«pityw Jïhey are very mach deail-
luaioned todsy, becauaè thay aeé -nö'fundafflwjtal changa in the
aét-up or in the princlple of éxi-loitation for private profit.
The changa ia meraly a aichar f ora of «onopoliat exploitation bv
capitaliat nationaliwtioii." . *

"TH* r»ilw»*B are ttödsrgóing aM9»*uraa of rEtioualizat ion
involving outa in the i«rwlö*a, toe qloaiag dowo of de pot a and
atationa, reduptiona in the number of workera, Which up to the
present, ha a raached 55 »ooo men. Over time, Sunday work. and night
work haa been draatloally ourt^iled aod now atill «ore demanda
are being made to extend hoara of working, to increasü pro duet i-
vity by longer «m d faater journeya, incr«aa> in mileage, and to
incr&aae thé lodgtng away from ho«», turna of duty of 'th* looono-
tive ataff. " . / . ' ; . . • " " - • /' , • • . . . |. . , - .

" Theae jaeaaurea have crëëted t rem en do ua unfeat amoug
the railwaymen who *w now uniting to reaiat and to improve thair
conditiona." .

" Capitaliat natl4nali*ai ion of ,transport, guaraiitees
the exownera over 4o milliön pounda per year sa interest on their
stock holdinga for 99 years. Thia ferippliag borden is being born«
by the transport woxkera and the public in th« fora of 16w wageé
and bad conditiona on the one hand, and by reatricted butmoded
aervicea and high farea, ,on thé other heïnd." l

" The tateat finahcial statenant of the Britiali Trans-
port CojüBiaaion ahowa a deficit for J95o of 14 fflilllon poundo nnd'
anaccuiiulated. deficit over the threö years aince nat i .n;-1 i z&t i on
of nearly 4o inillion pounda. But in thaae three yeara IJo ailliön
pounda has been paid out to thf «x-Btoareholders of the old co:,.-

: " The ruilwayn»en h»y« awakeneü tp %he need. to .f ight
thia- policy and ore aolldly bBbliid tjb» new .charter of d9oa!nd3
*hich ir.cludea i • r • • ' ' . . ' . • ; • . - : ' - ' • " : . ' ' . ' . " •

•V. 9,--,



- an incréase in wages,
- a penaiop schema,
- alck pay .' . • . • ' ' . • ' • • ' ' • •
- inproved iiolldaya. •

"'the fight for-theae demanda together with the fight
for a new concept ion of nationalizat ion - Socialist naiionaliza
tion - will be achievad by unity in act ion of all railnaynten."

P O L A ff

Fragment a f rqm the interventie n of comrade 3TA1ÏI3LAV
3TACHA3Z, Praal dan t of the Central Committee of the
Polish •

" W e hare carried on a raat act irity of direct rappro-
chement between our trade uniona and the trade uniona in a large
aumber of oountriêa."

" Thia bas «nabled u» to benefit by »any valuable expe.
riences of the Soviflt rail«ay»en and to torn into prsctice these
achieveaenta in the field oftaohnique and progreaa, whlch w« were

! able to utilizë at once for the iJipr«Tem«n.t of t&anap.orta in
People'a Polaiïd.» : . ••' ' • . ' •

" On t te occasion of the World Peace CpngreS8,we have
formed relat iona with tha dalegatea of Italiari, Bennan, Algerinn
and French tranopptrt workera. -Joreorar, we have contact ed the
Britiah Jlational ünion of Saüvaysen. ( R.U.B. ),'

" We have a la o contact ad tha Aaaeotatad 'Society of
Locomotive Engineera and yirenen ( A. 3,1,. E. * P.) in Sreat Bri-
t a i., and were vialtad alwrtly by a dalegat ion including the pre-
aident of the union and twO ««tfwra of ita extcutive Committee.

"We are kaaping op contmot with ScandinaTian and eape-
cially Swediah railwayjuiB. At pr«Mot, we are vlaited by a dele-
gat ion of Swediah railwawwn, Dtlegataa f r», ra ilwayinen in Trance
and Italy will viait' ua yiAoipiat and Sapteaber. Jforéover, we are
expecting ahortly a .delegat ion of railwayman f r om Weatera Germany;
we at taco much iapojrt*aee to it in a apiiit of achieving the deci-
aiona of the European Work era' Confarenca.1' ,

-•" W* h»ve taken anao t ive part fli tne actlona of
darity and proteat of OUT ünlon.275 iradé union oreanizationa of
railwaymen sent telegra»a of proteat after the decioion taken by
thé Pleven gorérnüent againat tb« W.?.T.U, and ather international
denwcratic organi»attojttfl. V>'« hitre reoantly carried on a wlde cani-
paign of aolidarity with the Arg«otine railwayaen in at rike. Apart
frosi thia moral aupport we aant f 20»o for th* faailiea of the
impriaohad rallwftyinen." ; '_ . . . , ''

" Another iaportant action in tha rtruggle ftfi1 peace "
was the Hational-Peaca Béferenatm in Polaad. ltpr« than ll.ooo
railwayman, agitated in favour of peace, aat up ao aotive baélc
group Including ahock-worlraril, ra-tionalizera, wo«« and yo'ith
wórking i n our «nterpria«a. fn»y wept t o al ' '

" The f a et óf Savióg run f dr tha firit tine ïo évery di-
rect loc of Ou r railway natwork 272 " peaöe^tiwina", on the ini^-
tiative of oiir trade anionactiviBt8v ffluat be particularly a.trea3éd.
Thé running of each of tht»e traina h»a turned pat a holiday for
botb railwayman and th« «««a of oivillanft who cajiw to tha railway
atationa to participate in tho solean departure of the *• psace-
,tra,in.B .- - ; ." - • " - ; . ' ' " ' '•'•'•.• - ' ' .-- : . ' • ' ' . • ' • • : ' . . . • - • '' '



: . " I n honour of" the peaee plebiacite, more than-12.ooo
workers and artigans of the railway establishmenta set up" guards
of peace" raising the work efficiency."

" W e have intensified oür activity for the permanent
improvement of the worklns.claaa' living couditions. We have ex-
tended and perfected the medical protection of the werkers. We.
have. developéd our netwoifc ,of crèches, daynurseries and centers

for the protection of mother and • child; ,!wa have place d at the dis-
posal of the werkers'' masaes numbers of eoloniea of up-to-date
dwellings, we have improved in ahy respect the protection and aoli-
citude for the werkere and for their material and cultural needs.
Thia is at the aame time a oontribütion to the atruggle for 'peace
by being an expreaaion and proöf of the coriaistent policy óf peace^
f ui construct ion carried on by our Feople'a State*

-••o,.,- • ' ' • ' .

g1ERM^H DjMOCRATIC HEL'UBI.IC ' ' .

Extracte fro*« the intervention of comrade H.LJTTKE,
Pre a id ent of the Central Comaittee of thé Pfrdera-
tion of TraoapOrt Workera'tJnionB.(P. Ö.G.B. )

" In We-Jttrn tteiwany tgad in the *eBt Of Berlin aeveral
hondrede of comradeo frott tranaports diasgre* with the policy of
the right wikg trade unioa n«nige«ant and wag« a rtiff strugcle
againat thé »armalt«rs. *e comider lt a« a chief task of our or- .
ganization tb aid them and durtnf the last «on t h we have cOnsi-
derably reinrorced «ur.ralation.» with faïtern Germuny and with
t h e west o f Barlin?* • . : . • . " • - • ' ; ' • ' • - • ; '- '-•'•. ' . . ' - ' • • . ' v

" The war praparatiofojB of th* Auierican iaperialiata and
their German agenta csJfHed out in a great hurry and .broaght home
at present to all oittlt^è of Weatern aeraaoy and the- *aat of
Berlin, have daily Btiffened tije reaia tance of t hé work ing popula-
tion and aapecially thé working olass."

• The transport workera of Weatern Geroany head thia
atruggle for the preservat ion of peace."

. " The baan ïoijAjy the Adeoauer goyerndjent of the refe-
rendum against ro3iilit?rizntiOn and fór p«lk!eand tl ta back ing of
this banning by the:rCiht wing trade unions i have proved Linable
to prevent the referendum früB beeoialng a people's mo vemen t. The-
reaulta of ü^e referendom in Western Genaany show that the popu-
lation ia by nö lajana «iljing tö let itsélt hg#Jed ihto a. new ca-
taatrophy by the unocrupulous agent s of -the Aaerlcan isaperialists."
• • . . . . . . ..,.;•..,..,.-.,...'..: ; " .- • ' . • ' . . ' • • , . - , ' ' ' ' . . ' ' > : ' : ""

" Our coutradea in the Geraan Democratie Repubüc and -
partly «lao in feetern Germany show a keen, interest ia the atruggle
of our caarades in otl^r countriea, The strike ot the transport
workers in .the Taris region hao givan rise to a graat wave of na-
nifeatationa of aoliuarity in the «nterprisea of the GeraaU öwo-
èratic Bepublic. Our coajrades froai the Halle f«|W* oollected
1.328 marks for the funds of solidarity *wi*h the francto cowradee.
The comrade s of th'e Berl-in Tïafisport S«rvie»a ( B-V.G.)
several letters to their ?r«ocli comrades."

" The unit e d aötifrn of t ba work in* eUf» ia a "pracondi-
tion for , the trlu»ph »f 1th«,%*öt» df pia>9*«.,fiHl' lur«pann Workers1
Conference which was hel» ijnt Waf»* v«a * dalïtti f»r *lnnin« the



Ai
werking claaa to the söhievement of common aotiona. The European
Werkers 'Conference convinced the working clasa t ha t it was not
standing alone In ita struggle for averting a new war. The aggra-
vat ion of the situation in Western G ermany has prompted our trans-
port workera in Eaatern Seamany to appeal to all German railwaymen,
transport workers in por t a and of sea and rivör transport and to
call them to a conference of Transport Werkers f r oa all over Ger-
many."

* The Geraan Deaocratio Hapublic ia the center Trom where
the struggle for the creatian of a united, paaceful and democratie
Germany eoanatea. The impïeaentat ion of pur economie plans and for
thé Five-Year Plan are a pre c oud it ion enauring our new democratie
order and impro ving the standard of living of the population in
the German Democratie Hepublic."

" In Impïementing; these plans» our transport workera are
bound tq aae to it that Ai transports be carried ' out without in-
cidents. Th* adoption of new working and organicational methods
contributea to a bet t «r ut il iaat ion of transport capacity eiiating-
and to a conaiderable reduction of the prime-coat."

* Relat iona »iUi the Trade Union International are india-
penaable and it ia inou*bent on ua to oarry them on regularly and
thoroughly. V» maat pagr nara»a«Bt attent ion to the diffaaion in
Wtaterh (Jenaany of «aterlal puWriahed by our f ra de ünion Interna-
tional." ,

" Thanka to I»frc»»e4 relat! <»a wtth Weatern Germany, we
have been able t o aupp$j tna» t o a Xanrer exteq,t with our own ma-
terial and that of thf^ïade ajfcioa Intettotional."

" I aaaooiate Wfjlf "wi* tl» propoaal óf our ooarade '*
Seeger to Btrangthea pfitiJ^al relatlona. TÏ* axperisaces of oor
work with Ie «tem Qérrmaoy haTe'fl^own tïpt oorraapondence ie necea-
aary and uaefUl. But th« «oïfc ba* £*«O|M more efficiënt and auc-
ceaaful only after streagthening twraanai relations."

« fbt cotferenpe of transport woitere frm all over G«r-
aany must be a atafting p^iint for har In t a lazfe number of. comradea
f reu enterprifts in l*st«(rn ttermany Tiait the Oerman Democratie
Republic in order to sttt^V our aon^itiona whieh wil l cenvince them
peraonally that the paiM we bare obOM» Ift tb» 0«x«ab Deaocyatlc
Bepublic is the ri«ht os».*

" It is of partib^lftr ^mport*noe to establiah a c loser
contact between our ïrênch empades «p« our oo»ra«es ia Western
Qermany. To «et at it, it l* aeoeas«ry to sensibly iaprere the
cooperation between .the central board of tbf f»meh organiaation
and that of our oountrjr* Here too, an aettre exoftaage of eiperlaaces
and the fom&lt «f persen «l relat ioan t» «obitra oouion actions
would prore eaaamtlal." '

l^trmots f ro» ti» l«*erTantion of eomrade »» IfflIAIL,
of tto 41«»rian transport Workers» Union.

After aketching a la»«nt»bie image of the liTing éondi-
ditions óf wartters in AlgéTia, W** eotft«de Ban lamail shows the obvioua
inauf f ie ieniy of wages, the absence of any actual proteotlon in the field
of sèotal seourity and evokes the stmggle of the transport «orkers for
their.caalmt. ' . - ' ; , ' : / ' '



" It is obvioüa tbat thia policy of miaery aggravatee
the aituation of the Al«erlan workera. Bverywhsrs thsy arecavr-
rying on actiona for thair claims."

* In tbis atiff struggle, the tram-workers participate
aucceasfully> Since Apr& 5th 1949, «hen the collective labour
agreement of 1944 waa denouneed, mftny actioaa have taken place."

' " At OftAHi our coaradea tram workers carried out se-
veral strike aotióna laat ing Trom one hoiïr; to 24 houra aa well
aa a loiig term strike which iaated a mouth. A rather deép aplit
ha s weakened in the beginning their trade union movement and
enabled a ne w manager Seat from Straasburg to e t at e that •" hè had
coma in order tp gurb the Oran tram-workers' spirits.* Our oom-
radea retorted by other actiona and they have recovered today
their unity, done auay with aplitting and obliged their manager ,
accomplice of the prefect and of the municipality of R. P. P., to
beat a haaty retreat. " .<

.". It ia our oomrades from the road transport C.?. A .
who brarely f Ight the manggaaent of the railroada wnioh refuse
lilcawiae to implement their colLeotive labour agreement : aeve- ,
ral actiona and aotably a 33 daya' strike have been carried out.
By rendering their strike more activa aad etruggllng in the
straete, our c cm ra de a have imposed their will and eaforoed ad-
vantagea au oh aa the obsarranet of their oolleotive agreement
and a wags" riie.»

* At .CCBSf AltBi Ttry important actiona have taken
place nótwithjstMdlj^ tïi o3»paratiyely «Uil network wit h loo
agent a only. Desplte the faot that one of tthe leaders tumed out
an aocoaplioe of tht muftieipality and ef tb* prefeotur», aad
despite all obatacles, o*r ooffradea 8tro«led in the streste,
supporttd by the rBil**y»ea.fth*y lay QOW) oa the tracks to pre-
vent the youn$ S.P.lT. rfeivit» to drive their o*rs. Today, our

ccvtradef of the Coa**f,atln« Tnunmys have obllnd their management
to yield and the ag*****at is teiag enfo»oed «iih all its advantagea
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.
" But althoagh tfce '«arraakera grow ever aore provocativej

the foroea of peaoe haya never bef ore been as powerfal and orga-
nized. In tha eolonial coantriea, the peoplea grów ever more
conscioaa of the force wh i oh they repr.eaent and the decisive roïe
ihey perform, The Algerian peóple belonga 'to thia whole.lt hae
graaped the f all sicniflcance of war for i t is by no means .-icci-
dental that blopd is being a-hed in' gjfcröluns in many cólpnial
oountries." . - ' . .̂  . • ' VÉ>' • . ' • ' ' " •

" Chronicnl war', bv1 meah3*$f ' famine, represaion, .mas-
sacre, napalm or phosphorua boai^s, .1̂  is always in the eolonial
countriea that they first ranfRcIt, 'a»i&troy and Icill." •

k .• ' " They are uiseble *jf w&ge any other war ,at présent as
long aa they don't; keep ua oolonlal peoplea tightïjr iA t'h'air
gripa and have not at tbfiir'free' diaposal oar childrtn, öur
richea and OUT aoil.1" , , ',t

Algerian peóple .yefueea and will always refase
to be the ally of 'th«ae O{ipre.8BDP9 'op of thoae who. refase ita
right of aelf-deteiaftiöaition. Riö atruggle it wagea for ita natio-
nal liberstlon ié«it» möat TaluBjble eontribution>",to -t|ie defeneé

i ' o f peaoe." •* -*^t
1 ....... ....... .....v*....
j " Faclng' the xeprea^ion unleaahed, the forètaate of the
} war raging already «laewhere and united from npw onward, all Al-
i geriana without diatinotion riae ever Hord to wreat their ro-
! t hé ra and aona f rem the iailfl» to impoae the.observajice of the
j right s and to rout the oolonialiet warmakera." '

HIt ia 18 montha alnce the Algerian eockej-3, serving as
a paragon of sturdinaaa haTe been refuaing to load and anload
armament deétined for the war in Viet-Ham and the repreasion of

! the Algerian na t io na l mOT«n«Lt*n

i ' " It ia with grianing that oar f eltah» drive away the
l recraiting offioera who %oaw tv *ay their aona at a price of

2oo franc B a kg. for th«ir oriminal war in Indo-China."
...... . . . . . . . . . . . . . . . < . , , . -

" Deapite all obBtaclee, tha \lgeriaaa continue the
atruggle for their freedora, their own freedo.ar .the f ree dom of all

i Aïgeri-ns. Th,ey are fulJy aware that th'e war wW.oh ia béing prepareü
i - and in whioh OH e ahculd like ti draw them, in the fi rat place, is

a war direote'a againat «11 t&e f ree peoplea and eapecially againat
the Soviet Union, China and th* People'a %mocraóiea."

* ïhe Algeriaaa will never fight any paople for /the be-
nefit óf üieïy hangB»én»*!
• . • • • . . « • . . • > > . « . * . • • ' • • . .

'. H - : . • , - ' . . . ' • • ' •

The Al^reriflaa Ar^-fi^ly d>tenaiaedi it is penee they
want, and only by Pe^aoe aad day by day atruggle they will conquer
thé i* libaratlon *$tn ibê al^'of'%he jieo.pl»» all,oy*r the mor^df : ,
with all democrat*.*1

Extracts fröm the int erven 1 1 on of conrad* TEN GHS 5 EB
of th* $y*ta[fDfï WorSjerafÖaisn 4n Korea,

K O R B A

Dear delegataa,

, " The ">nuerican l'aperialiata in their tren>J t'o *orld
.dojiinaiion, have provoked oivil va^r in Korea aid pn-c^t ;?d aubsc
quently to open aggreaaion against the ïCorea,n peóple, a peaêelo
.ving peóple, trying to t-^ïn o>ir Country into ^heir oolony and
into a baae Of aggreaaiO^ ifo;r attacking China."



" 'By remilitarizing Japan, they puraue several alma:'
to turn thia country irrto a military base of t ha i ra, to recriiit
among the poor Japanese vanquiahed, cannonrfodder f a r occupying
the whola of Aaia with a view to onleashing a monater war againat
the Sov iet Union and the count'riea of Peopla's Demo cracy and firial-
ly to atifle the. riational liberation movement in the countriea of .
Asia.". • ' . . ' - '

" At present, in .hxpan, where the Amèrican imperialiata
are ruling, there have been aet up ao-called state police de-
tachmenta, the number of which amounta to 15o.ooo men and reserve
police detachmenta nuiabering loo.ooo men."

" If we add to theae regular armed forcea the irregular
forcea, we g*t at a total • of military and aomi military formationa
nuabering 700.000 men, «xceediag the establishment of the regular
army of wilitariet Japab prior to her aggreaaion on China."

" 11' i» * w«ll*k»o«a f act that in Japan there are 8 Ame-
rioan air-baaea for h«a*y ^o»b»jpe and 32 %at«g fOT light boabera.
Apart from theae male bet«o0t t^« Amarican air p ir at»» utilize
roughly anothar loo alr*^uiad* tod it ia praciaely the? e airport s
to which «ie American
craft to deatipoy ou^
populatie».*

bomb our ahorea
hold of Taiwan

dtjjpatcn the ir mttfderoua air-
m& tówna and t« kill our peaeeful

piMktta fWfii whara they
" ' T • • to gat

and "0-«toa" ar«
marlt ima *ar

, "Sfciswou"
of

» and

pf tb"
military »hiï«aat«."

war iaa . . .
their jaggrftaèive «ar aga
nase r*w matfridl» in

paoe,
. .#' of

•untad to
- Had

*h* tranaport of
• j '

l otilized %y tlie Aj»*ta«*ö berde* ib
»«r peoóle, lt ba ing «ede from Jap a-»

re* w*r factorie»,".

aggraaaive war wagad by th* Anarioan imperialists
in Korea and the pr*p|UEH|ti«a» for m n»w w0ri4 t*ar bave browght
about a aenaible deoiina'in the «taadard of living of the werkers
both in America and all oapitaliat ,*n4 d«pand«nt cöuntriea." :

* Tha Deciaion of the World F«aca Counoll «n the banning
of Japan'a remilitariïatton, a deei»ion adoptad by the Barlin Con-
ferenoe of thia Counoil', ia the tjpue aa^ra«»ioc of tttM aapirationa1
and intereata of all peac»*lov4ft£ p»OBl«} th»y ara at the* aaae tifflè
an important problem for the 8*lTing af 'whioh «11 peace-loving
peoplea headed by the Qra&t Soviat paoplo muat ralaatl^Msly
atraggla.*

" Baaring in mind tnat.Jafra»'B roailitarization and the
ramilitarization of 77eetawuO«S*a|»y «re outri^t praparationa for

.a new war, wa conaider it tig <W;ï d«*y to oall p» th« workera in all
coantriea and all trad* uéiön ör^tiizationB to- atrtigCl* actively

these
Finally we d««p l.t tt*e«i»a

the intermadiary of ibl«";lite»f«3h(3iè» t«
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ac<jres=ive war in

Great Stal in l
live thé rijpst -Standard bearer o T Peacó, t he -

D E 3
SjctractB fïoji tïi'è iateWtntion of tb$ Swediah observër,
represent ing %*&i»|t$rt< Vorkers of Sneden.

After polnting oat thottt although hay^sg not participa-
ted in any war for 133 yeara, Sjtadtfh is auffaring front the opnae^uencea .
of the econo.aic depreaaion ia -yfa' graat oa^i^liat countriag «jid that
her covemaient', aubaervieni I1ro th» Marati«H plan .antfTi^j; ö*n capitalists
erèèdy for profita ore al^o proqtlttlog a polioy of 0mpovepishinc the wor-

clasa, the Swedieh oo:arade £ivea th« following preoiae details :

* 3inoe 193.9»
ductivity of all wor
the pre-war periofl»"

pro-
*)£aa by 25?t oompared to

than-ba^pjte« thf;
economie developaervt aöflr -t$t

" I n thia '
published in fhe magaz
ployera of the big Indaf t»y L in
report a of 38 big joiat. «tooit e
of benefit» in

fro» the'sreat

a raport. '
«f thfl Uni«ö of On- .

tth*re it ia otated that the
iea show a oa^aiderable rise

H The net Htfièiï of «!*•*. joint ateok coapanlea iiaa
risen by 60',', wiiareaa thö total fff wagii» paid daring thia period
to factory and offio«V»ö*fi!» ha» >t» «f only by

Deal ing with tht *ituation of the tran»port-»«rkers, our
c on. ra d e goes on t

country rovtghly Io?»o6o transport-
ïweufcUed ih t*>* rsllweyaen'a union •

1apOrt"Worit»|>». The latter includes
aoon :«a r Qfea.liffeurs, the pefaón-

h Thara ^ara in
v/orkers, 6?«ooo of whoj»
and 4o.ooo in the union
workera of' varioua
nel of buB-atatio» ,
taxi drivera, 3tsvedor«ai
nel of ciyil avlaüun

« Alï tl»BB
reforjaiat deólaion rvfj
categoriea. un Jiily \y%
Swediah éóferasent oad-*h«*l „. . , . . . , . . ,, ,. ._. T .
den, without any partioipa*t«n of tin ftrktra anö wit'hout vote in
Forliaiient»'* , ~

s** grOiajÖ peraon-
etc,"

«f, worHra ore ooaipriaed in tho
to th» J»e« fre«se topos «d on these
^ ^»f 1$w 'ï»a*etyms|i in 1̂ 41* by,- the
tï*l Onio» of Tl^de ünlOpa in Swe-

* ït los ben» atè**d -lif»» at $*« <?OBf»raace thf t in eer-
te in oo[-italiat <soiwtrrifa''«Mjtó|*W->^pa 1»«*At j»o4^ to distantie
railwa,- lineo wie *o r*)* ,̂̂ ^» ;«*tabli-aiiM»«at ^f the rail trr.ns-
port worL.er8«" ' - ""i * , " !;r'* 'C^i * * ;

* Th? fftW «r^-^S» jra^«|l 'IP- ft*<f*l̂ *M3Pt O C0j.auni-,
o ad callftd for » n^uMK^ill^fi^ Af*»** J^ain trulTio du- • •
riiic the «ojjjw i«jiit̂ ^Mî ipr*M||i» of"T«iauotï^n arj l i-
kely to b» extend»*'* 'Tkf^WS |fc J "^ -"



ér, v.e uark an iacreasins ag^ravation i.i the
general coi.ditions ar the State Railways ; bad naintenance of
the rolling stook, rise in th3 nu.ibfir of accidentsj and delays in
the aTriyal and aeparture of traina."

fiut the- Swe41shdï erkers ara gtrugjline Tor their clcLaa
and especially for -a walfe, ri»ei

" Ta» t*ev£<j!wr«$ have oreanized a strike to obtaL-i the
fulfil-aeart, of theil* öl^i^tt» w*aieh had basn sobotaged by the refor-
.-aigta dttririg enciesa toegottstïoiiB.11

* fbia strike aodad Mth an' aliaoat full victory of the
workera and roaseö daag «tóiyathy for the workera and great entha-
aiaam' aaong the worke»» f p. vwr Sweden who hailed tha coheaion

- and the unity in aotion. of tb« atrikara towarda the eaployers and
rsforaiista as well aa tfeé afficient orsanizotion of th-e strike. "

" Thia strike ha« «hov7n that •• atate of eojb&tivc api-
rit is aaftlfeat aajoiic'thp'SwSölöu vorkera and the reforralstg
moatly faii ia their vttejapt» to take in the workera with their
polioy of wase freeze."

" I Q vi*w of tha v/oiHéra' oïsiaa wfrloh are atreaaed
aore aaö aora in.receat iia»,, the 8w«^i^»h sovenwent has outright
deolared that it ljs.ta^da to oe.apenaatft fa* the v/age riac by new
aoarlng in prioea or % WüsKj; -thèy oall a * eentrol11 inflatioft which
nakea tha pricea ?Ase tjT 6*'tiÉ a^ haa alraady bjsftw^hl; aboiit a for-
midable aoarins of prloef In vaiiou* foodaturfa And gooda."

" t*f ejEoaple",' the prloe «f fofitwèor haa rtaen by 6^"
that of augajr by W?J» nwat *• W» <Hoth%* 3*/ïj all theee riaes
have oaoured1 diM*ï*SK tM*r 6 ntoütiiB. O* wast alt» point at the
oanaible riae in ifc,U«*» &n4 ïvtsatvtay farta. ®Ba»« have also rf-
aen aa a diraot resuli' t»f tb» geaaral «wationary polioy of the

the growth^f, j»iJi*«j •JKlptiitip'fa «to.
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" fhè diBJ59atei»t aftd tne o^batiye fpi^t of tj^» -werkers
is continoualy ri»iu£;* At' OBteborg and Sto&knol»» «ie craaff'ope-
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* One notós every day.manifestations attesting to -a . ' . • -
aharpening of the wbrksrsr1 apirit of ópposition, to the coiiti-
nouBly renewed at tempte of the reform lat s t o deatroy trade union
demooracy, to centralize the most important deciaions and to taite
meaaures cpntradictory tb thoae adopted by the coagress."

example, the reformiata have rendered their uncon-
d.itional aid tb the proposal of the Swediah Rlgatag for ra.i,3ing
the age at which oae haa the, rigbt to old age penaiona exercised
by the workera óf the state enterpriaea. Thia pr.opoaal had been
turned dotm unanimoualy daring the last trade union congresg."

The Swediah workera strugglè. alao for peace sbd despite
the obstructionist manoeuvres of the i*ight»wing social deisocriatic leaders,
they- declare in ïarge number for a pact -of pea,oë between the five great
powers- ' ' • . - ' - ' . • • • " . . ' • • " ' . • • ' • - . • " '

Laying ouf the taaks incunbant on the progressive wor-
kera of Sweden, our comrads- wound Up his intervention as followa ;

" We pladge ouraalves to acquaint the transport workers
of this country witS the deoisiona of thia conference, and wp are
OOifident th»t„at tb* »«rt . confer»noe, tb» r«pr«aentative of the
Swediah transport worlc«ra -*ill be in a po ai t ion to tabl« a report
on the regulta aarktd In ths fulfilraent of tbe taeka aasigned by
this conference.,"

" Long live the Tra de Onion International of Tranaport
Worlcera l

" Long live the trade union Strugglè of the «orld prole-
tariat l " ,

" Lonk live jthf Jnttxaational trad* union onity under
the leaderahip af th»vt*f*T.or "

7 I H L A H B

, Int ervan t ian of e««rada
ïobar tff « AdmlniatratiT e Cèmmitt»». >

ï OX\NSN,
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ning sooial
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" Tha lattar began to perfonn io Plnlcad th& atune rol e
of traitora,' they had \>*en playing long alao» in tha other c^pitji-
liat countriaa»"

" The 3tocthol?i boitrgaoie newapapers pufcltahed on July '/
1948- a d«claration"af tB» wall*kho«n politician %*rl Auguate Fo mr
holni Biiowing that one sf the fawadlat» taska of the aocial deaccrat

. * . - . - •-

-,!&,-'



trade unipn laoveaèot, waa to carry on ai: actlvity of undeniir. ir.~
nnd sp.iit'tins .within the .transport wor kers union -óf Finland, in"
order t o s e t theo "et ' "

• - .• •*' Ori'e' month .later,-, this aaJne poll 'ti.clan' was '
with förming a governïaent . Qnce~~thia ao.cial dfciocrat gove.rn^eht
was aet:.up, it engaged in a series of actions aiaed at" split t in*-;
the trade union : police repreaaiona, the üaè of acab gangs, of

"armed foröea, etc. It ia worth wantioning that the central board
of the trade union in Finland which ia made ,up moatly of aocial
democrata reaortad during the atrikea to thé recrultlng of acaba."

•" Their -betrad haa grown atlll intenaerf when our trade
union, jointly w.ith aeyen other trade üniona engaged ̂ in 1949,
without the appï-ovBl of the central trade union board in an open
battle for wage increase and against the emplöyera. During and
after thia atruggle, the gocial «iéiaocrat trade union i/ianagemèn*,
intensified ita break-av/ay activlty to a aaximum est ent. The eja-
ploy'era, in. 'connivance .with the right wing sQoial dQmoerat3,exer-
ted on the workera a unpreéederited terror»"

- " A network of apiea and inforraera waa ;organized in the
tranaporta .oh a unpreo/edented acale, twiiring in mind, that their
Isnders working in production algö beldne to thia network."

" Due to theae traitora, the ewployera were inforued
on the politioal viawa of evary workör."

* Today, the eaployera and their hfenchmen are carryinc
on an activity aimilar to that of the above oentioned period."

" Our trade union membar» are dlamisaed laat our union
inoraaat Ita influ«nae on tha worker». In many entörpriaea the
employers obliged, the workera to withdraw frou the trade union
failing which they ara diemiaaBd-"

* The court of artjitration haa paaceilad aeven collec-
tive labour oontracta concluded by our tra4ö union, pret end ing
that the atriü» had taken place; five otber collective labour
contract s wer* aubawiju.ently caacelled, ra»«lting in a aensible
redttcLion of the l>afl» of o»t" cpllaotive labour oontj-aota and
an unfavourabls aituatiojj of our trade union oa the labour mar-
fcat." . , -

Kie right wiiïg aoa|j|l, dftftoorat bpaaea,eett,ing
that the Pinniah workera^TWri» withdrawióg more and more frozg. ijheir influ-
ence, réaortad to the f ouleat . pract |cea in order to praaarvB their away
over the trade union 'a central board. Ëlectoral frau4 i» on» of their fa-
vourite maaaa. i *

* Twö yeara ago the rlght wing ao^ial demoorat leader-
ahip of the central ^toard.of th« union, e*plua«4, *JS«B fijjenarins
the cojjgreaa of the CF«$$*al ?ada«a-tioQ of i-r«<(« Üaiöna. in Finland
whioTi *«^ raoajatly J»|4, |h'é tnioft pf fo'pa^trjt -t****** 4*& fiafta-
«•n and;" the önion of j-ra^ajpórt Work ar» with. their iplyböó moobera.,
pravanttng thaai from partioipating in thia congraaa. > :

.; ' ' ' ," Tb» •Htar-oou'iwi't norleera «at ap a trad» cuH&n
xjlji'-not admitted to the Central ?«aai>»tisn of Trafte üni*na."
* ' ' - ' . *

"^ » At the eleotion», the a«sia,l»da!(iiö«fat Iftcler» ohli-
gad almoat all trade union organi zatlona to accept an° electoral
ayatem baaed op traaaon and fraud." • . - _ .

" Ne* trade uoionf «ra afaootlng «5 üpa>i^r« a* by mi-
raola. The rlght w Ing aoeial damocmt bofaa« vi|̂ «|«r the inexie-
tla^ meafrara of thaaa phafttoa^un^fflte. Iflf fto^&^U^ilMjr aai up
branoh numb^r 77 of thf JMtal*^ritèli-^'U4^& J»bLöiry laat,
tüia fera»oa «yjttfc«|-,«ö ïl •»•»!»**•,' fcftj 1549 i«|fla^*".f(l!Ptioipated"
in th« electiona» Freuda oi'thia kUt»d w»rt o*Blitt45 almost ev -;>-• . .Tj , - -*:̂ ^w .



" By meana of thia ayateia, the part i saus of Tanner
polled 107.671 votéa ,'ani th^sjè of -the unity 88.585 vptea,fisüre.s
'repreaenting 54# and;;46^ of: the total votea cast. And still, the

\. right wl^ soeiaj d^Vöilitg returned 152 jandateg (rpuehly 7o'/ ) .
and the repr esentat ivo* of the uüity only .65 :aiandates T a little t
over 29£ )«?foréover, tharseaaen'a union returned 5 aan da t e-a .:"

Deapite their Jianoéuvres the agenta of i^perialisai failed
in «t if l ing the voice of the Finniah .workera whb vigorously réaist the
polioy of war and anti-apviet aggression. The resul ta of the legislative
elections attest to thia faot f

" ThVpariianjéntary elections which took place on J ui y
2nd and 3d., consideralaly; conaolidated the poaitions of the people's
deaocrata. At the saaie tl. -ne the nu^iber of -vetes polled by the rs-
actionary field haa coüaiderably declined coapared to tha eï«ctoral
reaulta of 1948. The people'a demo er at s have polled a number of
vote» far higher than that of 1948 and the number of their man-
dat«a ha« increaasd frorn 38 to 43*" . ' . . ' .

" The auoceaa aehieved by tha peopla'a dwaocrats and the
dafeat auffered by tha reaction attest inconteatably to the vic-
tory of the foroea sf peace. Finland' a working people backa thé
polioy of peace carrled by tha people* a damocrata, a policy that
alma at oonaolidating the friendahip between the peoples 'of Fin-
,land and the 3ovi«t Union, ae we 11 aa at aafeguardiiig peaee in
'our country* The Pinniah people reject at the aaue time the reac-
tionary and warmongering policy practiaed pf late in our country
by the inatlgation of the big capitalist and right wing social
democrata« The resul t s of the electiona have ahown that the v/orkin^
people wiah peaee and not war."

" The tranaport workers in our country are growing more
and aore coaeoioua of the iaportan«e of the atruggle foy pa ace;
and »hat ia more, our trede union ia actiirely participating in
the movemént of the psace partiaajifl aince the outaet of the orga-
n i zat ion of thia jaoveaent."

" Our trad» uniön alao participated in setting up the
central organization of the peace part i aan s of Finland to which
it belonge."

" W*, hav^ oalled on all our baaic organicatlona to sup-
port the atrugglë for peaoe by all maarte at the ir öiapaaal."

" fe pay pe,r^icular at t ent ion to the «sttinc a p of p-eace
conmittee* and to atSauiatinc and extending the ir activity."

" It ia- ou^ pin.ö*re wiah tro fora part of the front of
peace eet up by tb* democratie gtates «tod numbering 800 mi l l ion
people led by tlie Soviet Union.1*

" latof, It^v» tBe fjsoöt ft peaee which comprisaa the
whole werldi

l|v« |̂ie ferl^ federition o£ Trafle Union^ and its
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and diatributlon, By tbia effort <» tbe front of iabour, t hay
waat tb pontiributé w ;:th« ptruggla for pa ace."

" Tbanka to tbe aid of the Soviet Union and, .«bat I
ahould like to atraaa, tbanlcs to the ppaaibillty to discuss witb
the Soviat Stakhanovitea all the na w werking methoda during our
firajt conference of toprankera and innovatora in «pril 1951|0ur
comradea have largely baaefited by the experience of our Soviat
comradaa."

" Tfaere is a graat differënce between the present si-
tuation of the raiLwaye and the aituation in capita! i at Czechoa-
lovalcia. At t ha t epoch» we waged in our country strugglea of c om-
pat it ion auch as thoae mentioned by comrade ïtoaaini in ^hia re-
port and the railwaya were alwaya in deficit bëcauae they were
mare tools in the handa of the capitaliata- Today, in the people's
democratie republio the railwaya éhpw thanks to planned economy
and to tbe leaaons dratm from Sovjet exparience alwaya a balance
of prof ita and there ia nó oompetiitan between the railwaya and
the raad transport, on the contrary, transport is c oord inated
everywharei *• •

" In I95o, the auiaa payed for railwaymen'a wagea have
riaan by aeyeral millions of Czacho aiovak crówna compared to
1949» At the aaae tlwe, working conditions have ijaproved. To all
thia, tha trenapprt workara in Czacho alovakia ré s pond by a grea-
tar zaal in work, cognizant that the riaa of t hè ir liviag stan-
dard is cloaaly oonn«ót*d with th« sOttCttaoua riae of workiog pro-
dtictivlty in tranaportii»" . .

" Tranaport woUcera in Czechoaloyakia are unlted in
the camp óf paaoe and have all daclarad againat the remilitari-
sation of Waatem Geraany and Japan. Tha y watch wit h keen inte-
rest tbe TM r kar*' struggle in the oapltalist couatriéa and sup-
port than by both aoral and material aolidarity."

" Transport w ark era in CzeebOfllovakla -iiave contributad
5oo.ooo CïechOBlovak orowna to tbe international aolidarity funda,
through the o^ntral ^oard of flaeohoalovak Trade Unions for tha
benefit of a t riking rallwayinan, viotina of rapreaaionJ"

B E L & I U M

Extract a f ro« the int erven t ion of coairade LOUIS ROT H
Member of tb» aactional Bureuu of the Belgian Bail-
wayman'a üaion. .

* Since the otttbrealc of the Kor eao conflict, prioes
have oonelderably riaan in'Qur coutttjry. "

." Aopording to official figuraa pubiished by the'Éuro-
pean Counc.il for Boon omic-Cboperatiou, the official riae ajnounts
to 2o per cent,1* * ; *.

* Aa wagee have not kept in line with tb^s rise,.we -
may aasert, without being contradictad, tbat tbe purchaaiog po?
wer of the werking olaaa ha a daclinad by 15-2o pet- cent."

" Thia proportional daclina af f eet s io the sarne extant
old age penaiona and indanmltias for dlaabled and tbe adjustment
of aooial aecurity indeamlties whi.oh, apart frpm baing inauffi-
oiantly adapted, are evan vubject to regular atta0ka aimijij at
d o ing away with the oónqiteata of tbè worklng .claaa."

* \part fï-ofl Üiia' gene ra l d«ciine of th« worbera' pur-
cbaainf pow«r, tbere, aria t a in, Belgiu» a l»rg*-aeaia



which ia a real acourge of the 'working class."
• " A t present, the number of unesiployed amounta. te
2oo.ooo at a populatlon of 8 million inhabitanta."

" Deapite the fact that war production abaorba part
of the unemployed, the criaia ia growing acuter day by day dn
the induBtry of conaumer gooda and asauming a diaastrous aspect
in certain branche» aucb aa the leather gooda and textile in-
duatriea." ' ' . . ' •

" To cover the defraya of ita mad drive to war, the
Belgian government, aa a fateful flunkey of capitaliam, burtena
the working class with huge taxea."

11 Th» railwaymen auffer the c.on aequeneea of thia
anti-aocial poliey.* •' , . '

The foul transport policy carrled on by the Belgian
government, the tariff prlvilegeg granted to big companiea, the inauffi-
ciency of inveatment credita for renewing and modernieing materisl and
eqüipment have resul ted in a deficit of operation which the Belgian Rail*-
way Company and the governmant want to cover at the prajudice of the pereon-
nel. fieducing the establishment, auper erploiting the workera and jeopar-
diaing aooial aecurity are juat aa many ineaaurea cönverging *o the same
a ia. ' . - • , . • ' . • . ' • •

. " The stopping of workera' engagements haa reaul-
ted in a reduotion of the eatabliahaeata by 2.29o workere in 195o.
In January 1951» 35oworkera deceaaed or penaioned off, were not
replaced- Thoae left have mpre work and dutiea Ija p^axfojin."

" The individual yiald of every woAer ia thua bound
to rlae, to auch an «tent that the aecurity of tranaport ia af-
fect ed, aa the peraonnel ia obliged to work beypnd its forcea."

" Laat winter, the changea impoaed, have flagrantly
affeoted tbe 8 hou ra' day. In hundreds of caaea ooJrttlminuB wamk
óf 12 houra had to be perfonned." . . > .

' • . • -s To illtt«tr»t« «ore clearly thé situation, it will
auffioe to quota the following figure: late In 195o, 9o.ooo reet-
daya and holiday a wera overdue to the peraonnel."

* Luring the aame pariod, milliona of franc» of da-
magea were reoorded du* to the fact that cbipaenta «era blooked
in the port of Anvera for laek of peraonnel.

Th* railway network ia aerioaaly menaced.
, " The,s Belgian railway netwerk, one of tbe oldeat of

the world, covera 4.991 kma. ef tracka inoluding .\.o-oo kffla. of
doublé line and 1*991 Jaar* aingle line»1* • .

" Out of a total of 4*991 kaa., 2.ooo !ms. are sub-
ject to project» tendlng eltber toward eloplifying operationa or
at auppreaalng then altcfg«th«r, under the pretext of nonprof i- """
tableneas. Simplifying o^>«jationa wou l d iaply for thouaanda nf
workera the oblig«tlon to ffffioult «ad long journeys^ ita
preaaiön would re4ooe a larg» nuaber of tbea t o unemployment.

. , * The Buppraiaion of railway lines would be equiva-
lent to leaving entSre régione without railwaya.

Cert»in meaaurea have already been adopted-

k " Suppresaed imilway lin»« are repiaced by bu; lli.cs,
and deapite the ati^ulations that bua conductore should be -i^si-
milated to train gu&rda, nothing of the kind has happened and
non-qualifled workera are engaged for thia work»"

- " On Juni» 27, thia year, the board of adnlnistration
decided to auppreaa the activity of• *&» Luttre repair work 'shop

' ' '
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" Many- youtha, tryine tb èvade'fall into depravation."
" Among the natiyèfl, more than 80 per cent are illi-

terate; but the elemehta of Buropean origin are also victims to
the government'a policy. The children of workera of European on-
gin are obliged to af tand extenaion classes or even unfble to go
to Bchool altogether. tfce latest government census of .loalen
ohildren unable to go to achool amounted to 1.2oo.ooo. ir one
bears In mind that roughly 2oo.ooo children are born every year
in Algeria, on« may aaticipata the pr&epecta offered to the Al-
gerian people in what regards the intellectual development of
their children.1*

« And «till Algeria haa large reaourcea. Bat they are
exploited exclosiyely for the benefit of the big landlorda or
induatrial truetfli?

" Algeria, with her surfaca almoat equal to that of
Pranoe, ia little »h«M?t of being only an agrioultural country.
Crain fields, v±OByard«, fruit treea, belong to what we may
juatly call toa .big ooloniZatlon. Por instance, the Compagnie
Algérienne - a bank - own« loo.ooo hectares in the Conatantine
diatriöt: eatatBa of lo.ooo, 2o«ooo and more hectaraa of the
moat fartile !,«»« ÏBlong to big colonialiata of thia kind. Al*
g«ri»»B BUbaoil -oeat»Jna irea or«, l«ad, mBrcury, ^ineral wrtera
of aan? dosoj*iBti«n* «w* phpaphatea. The eapitaliat trusta have
a«i*0d thia wesltÊ'tWïm wfei^h thöy draw enoïtaoua prof lts, kee|>-
ing th» workeu* Ui Site atta«a?y»" ' A '•
. ^ i '

Tha a*B^ni«tf*tion'Of the AlgBrian
keepa alóng a cOHmiallfcf 11»* ia *** exploitation of the norkêra.

. " Tha ItallMM -ftff tae moat dBportant corporation of
the o<wnt*y, tbey-'ÖBT* pBjfBBSnily amployed till qüite reoently
rotigbly ?o.oö« ^»tM».'WbiiÖr*B*ï f9llÖ*i«g a dyaconic polioy
of r»4$<rt^ th»ir biM{a^VMM««« it* ntwber *"fl re^??d to le89
than 17.6*0 tocluding H»fHM P»«ttlar and 4.000 auxilliary wor-
kers; $a« lat^r, aMoat- «|tplH«iv«>ly of Arab-Berber origiïi.If
one bea3M| in *fta«' tjB^J*» .̂.oöfl; reffular waifcers iaclüde roughly
10,000 ampiay*»» of Ifeopföa or^Ufin, otxe »U1 undara*and that
the natiySa are parti«ulmrljr tf^Böted by th« coloniaiiat policy
of the adminiatratioa*

The Aï«»riaB J-BÖ*mtiü* of Hailiwy««i's Uniona f keepiiig
the line la id out by «b* ïfWioh P.8.Ï., ««*• «n aotive Btro««le f0r the
improvemént af the railwaya*n*e 'pligl)**

Onding ia c fc>*V B o%ida#ity «wtochtbonooa and European
w'orkera, it enll«hteft» tl» f o**e* «pa -tba iatt^r on ttt»lr conahuiity of
iniereata in faoa of th«ir oply «xcltrtir* enany, the caate of capi-taliat

"expioitara.
Algeriaft ï«|«rvtio« «njoya the confidenca of the -

Under the leaderahlp of the fleaeratiojï.'autochthonouo
and European railwayate are unitin^ for the defence of peace.

• A'U-frctlooft eaxtiaA pot, by u», tbê aany etoppagea of
work agaioft th* var in ïioöohina, the aggreaaion in Korea,the
repreaeida again.r|t p:ro«raf«i-ve ttiiitoata implied at the oaae
tijae claia» put f&r#BT'a -iî  our 60^üpa\d«sj all problema are con—

r hacted with eaö* e**»r »nd *e are more and more uaderetopd by
' . • • • ' ; • • : : , . " ' -.2*.-

• l
maaa of railwaymen. .y* ,.

atteated ta ïtp *y*p â»4«*9n1; Inflwiaflt* en *ne jpfilway netyork.
Out of 13.000 votes oaat, oor ?ed»r»tion haa polled roughly
ll.ooo, whereaa ttte tbre« ottier, organizations, oadrea, T.O. and
C'.F.T.C. hare to%alle4'iaaa' than 2.5«0t"



the peovle'* maaaea to whom we èxplain t Hem."

N Ó R S A Y ".'•" . ' ; . - . : -, • ' . •. • ; ' ' : . - • ' , . "

Extract? f ro ui the intéryention of tae obaerver from
the truaapqrt workera of 3orway.

M Ife are happy to participate in the setting up of
bavea of trade union unity of the working claaa all over the
world."

" In aatabliehing thia unity, we intenaify the struggle
againat war and oppresaion and aafeguard peace and the progreas
of all workers the wörld over."

H In lïorway thare are 45o.ooo organized workérs in-
eluding 2}, .00 o in the Rail Y;aymen ' a Union and 23»ooo in the Trans-
port tforkars Oaioö. f« have. oöme frojn a capitaliat country where
the governmental parliaoantary. power ia in the hands of soclal
déaocra.ta. la yoa knewt eoiaradegf Norway ia a country eubservient"
to the Stormbal! Plan and "the Atlantic Pact. Thia haa resul t ed in
a contlnuous detarioreti^ '9f *hfl norkara' atandard of living,
desplte the fact that produ'ction TJBB aenoibly riaen. Prior to
the «ér« the budget* a'ilooated a aum of 43.ooo.ooo orowns a
year for jiiHtary e^tpéndltare 5 thia year the budget provideg
for a aum of 7oo.pOo.ooo crowna for the aaioe purpoae. *

bwdgat proVidee incaraovar other auaia equally
* •eanuirked for war

* Anotber p-Wöf that *ar preparationa are being oar-
ried on in ïïorway ta the f-aót that prior to the war, active mi-
•litary aervice laat e* for w» aveaige of, 48 daya for the soldier a;
today.ita duration i* of ojie'year. Aü.<J what ia more, all men
abie to oarry anaa are oteliged to veaerve service last ing two
inontha." .', ' s

" Thia aituatioa. weigfa* heavily OB the workera' ahoul-
dera. The oo»t of living ia ataadUy riaing."

* The average wage of a worker aaountsd prior to the
war to 79 crowns a waak. At preaent , tbia average anounte to
14o crowna equalling a riae of 87 par cent. But at the aante time,
p'ricea for oonaumer (goode have rlean by more than 2oo per^cent.
Thls relation ahow» claarly the oOnfliderable deterioration of
the workera' living etcndard* The index number of the r»0at of
living la continuoualy rlalng t froa TJarch 15, to Hay 15,1551
it haa risen by 8j pointe. A «iailar aèiaring of the index auatbar
ougbt to have been counterbalanced by a nae of workers' wagea
of 0,18 crowna an hour i but thia haa not been the ettae."

" Thw eöoial dfl.aocrat governwent haa set u.p a ., „
•ion aa4e up of repre«*nti»tivee of private banks, enterpris»a,
the Baployerr'UaioJi end tha Trad* Utfion Pedeaation an4'ejfttri*eted *
with examining iato the problaw of wagag and prioea. Thia coamiiB-
eion haa aooght -to «hirk the olaima for a wage riae, to .compen-
•ate the riae in the ooat of living, Thia coamiaaion propoaad
that the State ehpulfl crant oasiatoöeé exelu«ivaly to werkers
with children. The other v/orkers, without ohildran, eoirae^uent ly
g«t no coat of living -bóauf whatapevër. •*

All wago aaroers in
with the «ay tha.wace oud price^ policy ia
oonfinaad by thé olaia» put forwttrft for &
fora or another aa for iastaaeii thit.;rijw t
work» tli» obiisaiion-to the auiaiaiMiÉ.̂ 1* 'work,
i»S unjiealthy



11 'Jhe Horwegian worker^have always deaanded a perfect
adlustment between wage and living coat aa well ;aa the possibi-
lity freoly to carry on talka ,for the csr.clusion of oollective
labour contractg; but the management of the Sorwegian Federation
of Trade Unipns and the aocial democrat govemi.ient have "always
opposed thia claimr."

" T h e workera resist to an ever increasing extent the
policy of our Pederation of Trade Unions and our governiaent.' V/e
think that next autumn during the talk3 for collective labour
contracts, the workera will put forward preciae claima for a wage
increase to coinpenaate the high coat of living; and we think
also that, unless the ae claims are ooaplied with, they will wage
a gtruggle to enforce them."
...... ..... . . . . > . . . . • • > . . '

• '•'•'-. The Amerioans have' set up in our country two military
coinmiasions and an economie commisaion. To be aurs, the expendi-
turea for the maintenance of theae eommiaaions are borne by the
Norwegian -people."

" To enable the capitalista arid the governaent • to carry
on unhanperöd their war policy, certain lawg have been enforced
granting f uil power to the goyernment, to abrogate laws favour-
able för the people. On the atrength of these laws, the govern-
ment aay take meaauraa againat the worker9> organized in trade
uniona «henever the lattar atraegle for their rights."

•• And what la more, on the atrength of theae lawa, the
government may prooeed to arreats and domiciliary viaita whenever
it likea to. Theae- liaw» conff r on the «overnment the possibility
to aet up coürta whicfa aftej* a eosunary .trial, pronoiince aentences ,
inflicting penalties, 'up tt» daath penalty. ï|uch death aantences
ara êxecut0d within 24 ^our»i. fl« ahóuld like tp atrëaa that, by
enforftlng these rea,otionary and, diotatorial lawa, the social de-
niocrat «overnm*ot of Hor*ay haa outstrippe-d by far the governiaents
of other marshallized cöuntPiea»11 '

' H U H S A R.Y - . : . - • . ; ; " . . ' ' . ' : ' ' . . . .

Extyaots frejr th« intervöntiou of comrade 3ANDOR
Oeneral Seoretgiry of the Bailwaymen's ünirat of Hungary*

Af-tar pointing at the peraianent increase of transport
In the ifungarian Peopl«''a BBpublio, c<»rade Gaspar deals with the advan-
tagea which the workefs drtnr

" Our liré»teit£ Tjve*»ïe,ar Plan «nsures to us & better
future, a happier fütteitffi 't»» riae of the atandard of living is
aitch a» tlie *tfï*Br» -f^rif» *»»a t» dre^a of In the paut."

*In our )tqi&ïï%&Hf tj&siaployWWt ragea no ao« and( no pne
is m«nacêd any töi^é te th.» ap*c*irs of this «(jbur^e."

" AB #«g»rd* »o*w^» rign*3, we h»ve ai«rk«d fikewise
excellent resul t»»*1 " v ,

•* The T»llway vyirjcwOGrtaa.» equal ia rights wit h men, per-
fora functions in a, 1$ ..bjt-.tfioi.es of transport. Por inatancs they
are dispatchera, ffl&cbaa^.oat*to«"

" Pne «s*r«aïè<J töffij^» ^lao aaajctagifljj poat^. Duririj; this'
year, a.iothjer aooraa &f thoufands of wonen will ajrtér the service
of rail transport ïm$ 5»oa9**oaon will be appointed in other
•branehea of transport te Ineroase the conalde?able nuajoar of .-.o-
;ien vino are olreadjt v^a-kij&ï there."

" <•« 26 •—



(the savings reellzad by wflrkess by iuproving tecnni ue
and v»ork aiethoda in variowa railway branches tuïn- out prof itable to
aa .

" The savings realized,- are utilized for the benefit
of the workera. Huaber of aoeial ittatitutiorra, ambulance., cars,
bath, ho:ae-3, dwallirxga, acno-ola, crèches and k in de rgü r dans hav
been set up."

' " The T^lwayaen ha?e taken into their own hands the
• management of aocial inaurancea. With a view to their regpjïgan

. zation, the goverafrent of óai* People's Beïutolic has raiSw^toe
saaie payable to *be workera by the soda l insurancea. Superaedi
the reaotianary «yatégl of " soeial inattcgncfis11» tne
today comprioe* »l,s^ wotkiag and living- cïWiiiltions',
rest, and the otflljsiral neads of the workera. The transport wor-
kers èloöe have at thalf diapgaali at beaatiful 3iteB< twenty >
reat-homes wlth,«ucamo^iating oapacity for ifaquaands of wo^ers-
Thls attests to tb» aolioituds «hwn towardg f hè aoat valuabl-e
capital t man." • ' „- ~"

" * , -

• The ^Hvmgarian tranaport workera are
international relat i on». »

* h» regards Tela^iofta of an ijlterttational scope, we
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the yóung ones i_:i. connectipn w-it« the Berlin V.'orld Youti: ?«3ti- ,
val, pursue the saae aisa. The young Hongarian railwayaieri have
pladgéd theaselves to build in hpnour of the 'Vörlc Yoath "esti-
val an up-tp date type of . locaadtive 03 we 11 aa +he v.hole eciuip-
ment of a .t'riain."

. " The meaibera Pf the Union of Democratie Yout h in' t ha
" Landlé.r Jene" repair shppw have pledged theiaaelvea to uuild on
•£op of the rian, in hphour o'f this festival a locoiaotive tender .
of. type 424 which .the ypung- workera of the " Mavag* works .exe-
cutefl. ?hia locoaotive wil l- -hel d the train which will prin^ the
dalegat as óf the Hungarian youth to t 'ue Berlin Festival. The
pulLaan eare of thia traih «ere built by the young workera of 'the
Northern Be^ai? Sh<?|>8." • '. ' • '
' • • :" " Hei Itunjgarian traüapart worker-s pledge ourselvea to
do ou,r toeat tojuaï-a benefitine to gpodpuarpose by the opportuni-
tiea offerèd tp UB JFöfc.t^e builBiiïi óf a happy lif e .pf all 'Tun-^
garlan wolkers aafl tö'iBtï^ 8*i-viné thereby the eaiise or peace and
SPciaXia«. \ïe sfaeill ' jtrci|ö|l ,̂ ̂ witb ..-all oui- might for the cüua'é of
the future, .in. tRe caap o?" pejaoe^.*hioh compriaes 800 'milllan •
people and is headad by' au^/iil^jritórt the viötorlPua-Soviet
Union and iis wiae ^sder, "who-ls belpved by all - the Great -
Stalinl " . - . :,:-' ..: • „ - • • v . " ' . ' . / v- -•. • - ' . '• • • ' • - • 1 " • ' • '

H o L L A y s

Eictraots fr0»a th«;i|jte;rvèntieTi pf
Saptetary of tW9>&«a'«rol Uülon of Rail^ayjaen~' "

* Maat pf the réilwayfflen are orgonized ia
trade-unions- The meoibers 'of tlisBö right-w'iHii tï^aöe-unions die-
agr«e In general »i£h the policy 'of their leadera, Haying nó more
conf iden-ce in thaiir •traöe-aniona , paas'ejiiiismtljf, inany df them have
lost faith 'in their OWi fppoeo during these recent years."

not iijasjBiowever, that th9y haVe'iii'o clai:.ia.."
" The Buteh ïJPvejMi.!iejjtj, • litce the £ovërn_;iènt9 o f , p'thèr

capitalipt c puntri-ea . in ?e*tern Éwropfj has eubmitted ,io !th" flmo-
. Their policv ia the polipy of ziearaiameat» As

:a result pf thia pPÜoy, mPBt pf the Duteh tranapp:Jrt wprkera are
fully laware Pf these faete and this has t»eop.ae manifest Pn seveT-
ral occasione in auoceaefUl atruggles. 7Pr instanee, we have al-
ready marked sever»! strikes pf varipus groups.of workera in the

,öf '

. - . . . .
'. . ' " At present ,, the plight of the roilviayjien ha

so acute, tMi the di«««iat9n.;t öraöftfi yhè:n ia Tis-tes avéry day and
.as they SBB" in us én.-®^iS^i^*i«ii. conpèrning itaelf gi t. h J j h p ^ T
we are «inning mórft ató «pré^ thsir ffionfiöeace." . , . - • " : v , M f > • .*.. * t

" ïb,e prinijïpiQi <fl,aiai óf the trans por* vjorkera ie -t-ha-t ' .
for a waja riae. Tódav vtagés aire ina:uffipient in yiea. of the sten^
dily" Doaring pst Se». Thl.* ia oné af tïie reasona wh'ich leads to- a . '

unlty 'ia! écti^pi*" : ' . . : . • ; ' / - " • " • • . •
" OUT maia task ia -to establish relations v>it;: --tlia ..te.;i-

bera, the bnsia of thé ri^t-wing trade— uni^na. tast year,v/e 'ia,ve
'already aortted aMgoasaea' in thia drivfe. The latest ^c t i jn to thio

i.i gateffect waa tb* orftai.i gation of .a railwayaien's oen, feref.ce ^
jianif eat^tlan-a.^ Utraofat . ^aj> aaat öf̂ wïê~SSH5S3!Ï'5n1T—3T~V .10
.laïivjaysr^rjth tfte aaatata^e of railwaytien irreapactive pf t/ e ir
trade un^ipa affiliation. 7bè f4rs,t peufi,ipn tpok pl^ds pn-Ju]y 12,
this year. At thió "rl&tmipn, a 3«cretariat of LabPiü1 waa set u;;...
It is tp ataat agStin aftep fo«ir weeks, to eloborate cu. appeal tp



all Dutch railwaywar. „a»d' to orgonize a^great conference to be
held before the coa.lag winter»

" Oor trad'd unton t&kea an aotive part in the organi-
z&tian of thia coufSï'ejifrft1 and we are convinced that it will turn
out aucceaaflti,. 'Cfeis wïll 4ark th% beginning of a new period in
the history Of th'ë Daten workere. The railwaymen wil! engage :f or
the firat tima since 19o„3 Li a atruggle againat the policy of
misery carried oa, by the -Batch gOvernment."

" thia Btövxsaezrfc óf thje railwaymen will consolidate the
atjpaggle of all Jtetcff tï-Wteport workera for the enforo«ment of
their ölalata -and for

" t« oónitidei' lljh» atru«gle for the defence of peace as
a very important taak. >C$èffl4tt«fls fflr the defenoe of peace have
been aet up in trtm«p.ort aaterprlees, aa well as in the railwaya,
traaiway and Tjua enterpri*«8» Siaae coooittees rally ahoulder to
ahoulder aur jie^bera and tb«ae of t as right-wing trade-uniona."

" The railnaye have local coainittees and a nati.onal
commlttte^ Ki«y paiti-aih r^gularly aiaterlal on the atruggle for
the defence of peac*." -

B ü L G A 1.1 4

fBO4 the intervention of co-.urade IILM3E:;
I7WOV, Ert»i4ent of the Trenaport Workera'Union
in the ?90?l«*i| Hapubli* of Bulearia.

* By work f al l of aelf^-abaegation, our people narks
oen aucceaaaa «long titt- £p*d ff eoclallst conatruction and in
the atruggla f ar tfe» ïiJpa^fllJ^aiiaji-oC ,p«*de. Produc.tion plans .are
fulfiHaa «Wjl-C*a*fttMa*iWV tM!n4Wttioi«l revenue rioea ateadily
and the ata»iari of llV$ag.-S&& «jJAture i^provea with every pas-
sing

Tfta t?«jÉup»Élf»' -pep£«»>a a» laportant role in the
*y«£tia4 Of -«^r -«W»»Wv Sociallat amujation haa
tant .wwHtwa i»»tïi^4#-' ff*f 'ating to the o onacio as at-

titude of th« work«E»f %É fmotory and offiee wor^ere carry on
ewilation» for th» l^lt*«tili»atio*t »f the innar capacity of
their enterpriaaa, for. a( pr«cife a,o4 repilar «ork and contribute

otali$t
ooae a per

(
thuo to tiw ataady i«pJNivap»ent of .quallty and transport a and to
tha aooalerfc%tOB W%W trafflc! pf %a rolling
. . . , .é .. . ... . . . .. .. .< •* *

* fa haW ulraady the ^tarial baai a for a oultural
utaaa aotivity and f «r örganlzirig th« raat and the. medical trèat-
ment of faotory and of f Ie» worke**« 'a, have 4o red oornera,; a
central house of cul*iM*av ;2fi i^rfti'ies and aeyeral oineaaa-Com-^-'
parad to the y«*ro elapflfld» wa tiava a|&rked a «reat progreaa. In
varioua parta of öur. cjountry , «a ha*e at our dispoaa^ 12 restr
hoaas and aanatoria» Wb«jra 1̂ -12̂  OQO Mctory and offiee workera
re a t and ara elven th* naoaa««5ty aadical tjra«ta«it. Ia 1947»
3.5oo vorken «pent their IjotijWï» in rast-honea, whereaa daring
thia year their nurtbar )ain( -ri**fa up to 13*65?."

" All
thia country take
and oouHtryaifl*
h a a '

the

itioal ozgagaisationa of
pca^a norament. In towa

f ierca «truggle tó. win
:S oOMJaitteafft we explain *



all worke ra» 'wi thou t -exception, t'ie indisi-o^sable necessity or'
a laatinft pcace . to safe^aard tlie bui lding oT our socialist . 20 ,.;'-
try. 'Ve organizé trains, auto-caravans ahcl vessüls of pc^co.
Enterprises, and factories qake pled^ea i:: iionour o l' th-s r i 7^1' :'oc
peace-anti' ovérfulfill their prodaction plans."

" The setting a p' of irade departaenta- o t' the ",'.;".'I'.:;.
is ,a great aticceaa 6f the V7.F.T.*J.and of ths international ..or-
kers' moyemeat. Óur trade union haa taken an active part in the
setting up of two'trade departments of transport wojkers. We
have delegated on the boards of, t hè two trade departmenta a re-
preaentative of our trade union> The Central ComiHittoG of the
Trade ünion entertaifta qlosé relations with the Adminiatpative
Conuiiittees of the two departments and takea an acti.ve part in
.the implementatien of the tagks decided on."

" Ou.r trade uaion keepa ploae contact with the trana-
port workers'tmiona- ia the Graat Sovlet Union which sent to us
dalegationa for the iwprovsment of our work. It carriea on a
correapondenoe with the tranapo't workera' uniona in the Feoplë's
Democraciea - Poland, Czechoalovakia, Hungary, Rumania.Albania
and People'a China. I^alao entertain a relations with the trans-
port workera1 uniond in cepitaliat countrics belonging to the
W.?.T.U. anch aa Franoe, Xtaly, Holland, etc. "

T ü H I -3

Extract a frop the in t ervan t ion of o au ra (Je MOltAMHB
HOUIS3I, Memoer of ths Exeoutive'Bureau of the Rail-
wayaen'e Union in Tunis»

" Peptit me.to ^haAU the Trade Union Intrwnational for
having invited'to thia ia»portaiït aeeaion of the Administrative
Committee a delegation of cooradea transport-worlters from North-
Africa." , " ,

" The Tunis fiailways inolude two networks coveriag:
one 1.63o kilomet re a of railwaye belonging to the State of Tunia
and run by a f arm ing cowpany and the other atyled Sfax-Gafaa
Hallways with 49o kilométrea of railwaye, belonging to-a private
company which operatea the phoaphate mine e of *-JoularèsfRedeèf
and Metlaoüi. "

* The" personnel of the Tunia railwaya includea 5« 600
railwaynwn out or w tóch l»7oo are supernumerariea. That of the
Sfax-Oefaa Hailwaya» 2Ï2oo railwayman with 7öo aupernumerarias.
In 1944, the figure of tM r^egular workers of the Tonia Bailwaya
waa "below 3.ooo a»d nmghiy eqtial t«^the nuraber of aupernuaera-
riöa," , - . . . . ~>» -

"' We .have paa««d 'par'Iy in 195o a hard perio* of strug{;l
to roaiat |he diaft^Bal .Of aupömuawra-riea. The Juni s Sailways
al-on» inteafled t'p'firè i>ldp workera. By succeasive atoppages of
work, the dlaniaiaï* »«•» .reduoad to roughly 15o work ar s who
ware r»*mfloy*4, Ui jjuAtJ^, inflttetry or irt othar aarvioea of the

" ' " • "

.Uttle for t*he'
\& '*vei5»"o01oniaï re^

heolth.
the occupyinc power carea

are
'Tüsp» ia no a<X$,a.l aec'lrity in. Tunia? the railwri/:uen

t 'p* 8B«n,t -,£ Or the f3tting up of a aich fund,.ai-
|4 *,**«* if^T ^he ?re.ncriï -werker* -aince 1938, aiü

their "Algerian'ooiaTaaea alnee April 195ft*> fhe laek of eueJ; sick
fuads- aiaSB9vl;*jïfe3^*^ilt swqge »cutely every fla^r ead deafi-té' tli'ë-
SUjÉM9«»atWHJ»JÏ!*?«JftêtiPi^f flf t^e Federation' of Unions of the. net

-fcfct* ;daaly f«jMÖt* tööreö ao'far, are projiiaea» Any óiaeuse



entering the .;ó.ae of. the. .» orke r ' f iri d s t::ere ..ilsery ui;d • • - J i i j e r ,
hardly able to reaiat it« * " • ' .

Trado union rights are enöroached.
' " The' trade- ;inion" right, reco£::i2e<: ij. "'^.ilo slace
1933» exiats only oh papor. Thêr:: is ;.o labour. 2xcuai-£e -.vit;! :; ;
hall for '...erkers' meetings j .-nilitants appointeü to trr.de oiiio-i
posts are oalled back, o::e by ou.é, tp their work. Piïblic aati:ori-
ties are taking a séries.. of .jeasures directec a^ainst ths trade

Th* 9.t5?ategio nftéöa of the inperialists Icad tl.a:n, in
Tonis as elaewhere to an rnapatatlon of the reilweja.

H As in all neishbourinc couatries the closiiv; dov/n of
vvhat they öall little profitable lines, asaujBes a uore and Jio.re

, preciae ahape."
" 3very,thinc ie done to aet the rail and road trans-

port workers at varianoe."
his neatled down in tiie vorkera'hoaies.

" The" steadily rising coat of living and oh the. ot her
hand the inaufficlejat waces rend^r the, woifcersMaaeaea tinable to
make bpth ends 4i»et."

ïhe v;orkera,Qf thé Ïuni8 railways s-tru^gle . wlth all
their raight for an ia»prov»Bfint of their livalihood.

" To def^d tlwlf claims, the railwoymen weré pbliged
to strike for 70 ^oura in" April 19,48 and to call . two sueceaaive
strikea in Ootober 1949 ( óüe Of one hour and öne of 24 houre
respect ively), to «top work for two and a aal f hours in 2 May
1950 and for 24 hour* IA

The inf^aiinoe of Qs Ö.6*T. organi«ations is great,
lor the vvorkers reoognlza tïiat taaee orcaniaationa are t te ir beat def.en-
dero. ' . .

* ?he Ifitaat slectioos of d»l6eatea of tl:e peraonnel
in Ap'ril 1951 r«tumed to tHe C.G,fT»uni«i 175 delegajtes out, of
2o6.fl

. A i d cojjade Houiasi wound

" V^'e snall eoiitinue, Jotntly with the working claaa all
ove:- the v/orld, to atruscle reléutles&ly for tl;e achievement of
a laating peace and the v,ell-being of all workers."

• "- '

C Y P R U 3

IxtraötjB fro i the. intértrention of co..irade STJLIOS
, Gener;:l\Secrétary of the Cyprua. Motor-, e n e r ; : e c r

Tranaport Wörlïérs ' Union .

Af ter depiqtinf* the lajentablo, plight of a large part
of trunaport Vi'orker» in tho ijgland of Cypriw, where; for inatanóe, the bus
Crivera work lo-15 houra a day, for a «age eq.ua! l ing thé pr|,ce of a kilo-
•jrau of .jeat, oö,iira.aè Mandriptia flwellg ,óh jöië «triigsle of theae v/prk.ers.

yera to
o t hè r



uaual for the employers, to penalize and disniss from wor.i ir
kera and othflr employees who are organizcd or atteupt to
nize In their trade .

" The famoua declaration of the "Jnited "ations Orja
nizatiOH and thow q£ the sQ-callad ïïeatern deniocraciea, do .i
apply to our ooantïy,.' «iftere thèy aiaply foria au easy geans of
propaganda fop alslead,itig the OO.KQOJQ people. "

" We have to face the reaetion of the strike hreakers
and capit»li»t tapper tor» " H«w Ti«de ünions" astabliahed in

1943 on the initiBtive of employerö, in order to deal a blow to
OUT ojm trade

èp*oal}.ed trade tmiona divide and weaicen the
löbour f$w*F of otiK; taland , despite t h» f act that they have onty
a li^ted'nuabar' o '

The railway «orkera Jaaye been angaged in repeated
atroggles for tfae $flprov«Bent of ' tbeir Werking condit ions.üost

tPiggi»* *»*re theip^genoral fl?ht and thei^-
f -tSë contlnuïuice óf rail^ay operation viiich

11o|rlGg th» ann&uncement by the government
JaB.uaiy 1951» ttot the future vt the rail

p«ji*ay wó^ere a«me out repeatedly on pro-
ed "» meaffiraa'dup to -üie Govarnor of Cypraa

and the 3eoretafy-pf Staie far tb* Öeintniea In Sritain and* in
oooperation witJrth« «ortt^ng people, 'caTïe'd autae meetings whioh
«•ra att«nflad t>y'.*h#u»Bj}jf. <tf a«n fRd «09011 demanding from the

f that th.» |*ilfiy* eiwttld continue to op era 1 9,"

Ünportant of t
«trilEtB in «up
t ook pitte* in
of Cyprua, on th«
»ay« «au dubioww,
t««t strikes,

4 Tha a<i(t»^*«»MiJl»a driTera ha w ««ged oany Btiuggle s
for tfa* i«pJWT|!)l»«it of iüii*1 living atandard «cd faced coura-
««oitaly the attacfca of th« e«ploy*5ra. ,Jy their conaiatent atruefi
they have auoofafled 14 «««wuMöft the benefit of social Insurance
fond», in eutt"%g do«a 1s.h» hours of 'K0rk. aofl o.vtaining bonusea
ba*»d on th'e «.taaöard Qf living 4aa»x. "

Ijéen 4^ne, particul arj.y by the
Ofltiötwa» «trugele^, «aceeeded in limitl

jh^ph rtayte*' tf»»t »ooth f o Hoving the
the 16th

anay driyera, »h>;
the nuabep of
arrifal in *b
brigade of pars»featiH|t« o#>* »ed B«v|ï#" as thav are ca lied. All
attay drivf» fHabft j» ,̂ .«n.;-ft th»ee ^rf'? frtriice of protest against
theee di»»irtfl^v<w^;|«ciasrfa duria* th*Jo» fight, which continu e d
froa the 29*h *o; the J(l»t ̂  Jfey tha*1 th*r w»5è not prepared to
oarry tha aoiaiSr» î ö *«*' to d«pri*e thfcfc of their livèlihood
and to help turn otf^lfflwifl iS*« s war'taB» étd a baae of attack
for the *»»Mtn$e«f* •purpuflee.* • "
* * * * » * • * • * » ' * • e 4 e> » »

ia a*rW»i4 dictfkt^ri&lly, by, the repreaen-
pow«r * which l» %r*at Britain » in coo-

*» oragitaliat* and" without the people of
sHgfcteat Pf Utertte». Suf f ica it to
bolW a. p" Bblio a*»ting, a pemit ia re-

ooaittl«Bioner «Ad rarêly is «ueh a permit
,.tho pej»it is granted, It is not allowed

«neJipiB or p^ötographp 9f thé leaders
jhe 3ta»day d«moaBtrati»na were baaned

togliah oo«tti»al.on*r thought it
^

tativep of the ö
peratio» ndtfc *r
this ielsnd anj
mention tbwt in
quired from the
granted. 3nt eveè
t o carry f lag», i'
of the werld pro Ie-
thi« y^Arr «imply
adviwibl*." "

" Th* PanoypPian péaoe conference waa bannod «a welï.
&r»*y<m« «J», t6 thfl poU^e J&dgem«it l* auapeet of baing dangeroiis
*«• tne * public ord*r" «jr' be. imprioonèd, witnöui pr«viou*ly
beiog tried and witfloüt any «vidence againaf him.And yet,Cyprus
i» aaid ^to be wlthip tl» range of the " Velvet Cteytain"

-.32.-



the benefit of Western civilization l "
" All theae meaaurea ara directed againat. the wqrkers

and the worklng ;pëqplè pf .CypriiB^ becauae the Cypriotea fïght with
courage tind dete^in'atibn f br their f ré e dom i fór .their national
liberty, for Union with their mother country Greece^ simultaneously
ahowing theoistlV^s det0raiined to resiat and actually reaisting
the converaiön 'of thêir island into a war baae and turning out
consistent fightera in the figïit for international peace."

Caaradé Mandriotis wound up by aaserting hla falth in
the förqe and deterainattbH of tii^ Cyprlote forkèra to cönquer moat fa-
vourable conditiona of life, thei.r freedbma and péace.

i g -g i»

raoto froia th» interven t ion of oomrade BJOHH
Preaidmt of the Induatrial l?orkera'

in

" May 18*̂ 1 frt>f \thl4 y*ar took place the moat e*ten-
BtriK» in tna faiBtöter at cl* BB struggls in Iceland. The

atrilw end»d wit n the yigi&ry of the worker». Thia victory «as
not fflily a fflatepial QÈB, it if«B at- the aam e t la» th« greatest
def«at the agent B of the fcfterican capitallets and their lackeys
in OUT country BVBJT sufferBd ." • ^v -

Tn« workor had to foil f i ra t the manoeuvres of the
Central Conaaittee of the PadBrfttion af trad* oniona in I celand, a com-
mitt«e wtoélly »t t&B 4iatoaai- «f t8t rBaöf^oj^asy bourgeois governaant
backed by th« right «Ing aoói«l-d«moorat party,

* 3<wfr of ,töa at» agaat unlona atcoeeded in rally log
noat of th« .important. -t r«4« uaion organiaatlono and) made them
cOttbine th«ir dwaanfla aa «»U BB 'thé datr of th« tazninatlon
of tfaBir agraemBotB according to pOBaibilitie», and f inally
alleot a joint laader'abip canaiating of eaven m amber s fron.se-
vao different union». Tb» trade unlona decid0d and prcmiaad
aaea other that none of th«m would aign a contract witnout the
others'

conditiona having.beea thua «^reated, the
mojority of the workera engegad the atruggle.

" A bout 3o tra da unlma among «bom «ere moat of the
atrongeat atarted the atrike at the aam e tJne. In the country some
of the.aoat important trada uniona got r*a4'y to strike, moat of
thau ba lag onder aocialiat leaderahip. Th» Btrike coatprised awre1-"
than half of all organifted workero in I celand and paralya&d all
activitiea in BeyJc^avik, the ca.iital." ^

* - - ~
The govem^ant flunkeya of the Central Comusittee and

the govermnent, then did their utnwat to break tha mpvajnent- But the
fighting *orkars' rafplve remaine.d unahakan. .

"The 0«n«i%a %oWtary of tfe6 féli««tA,OB tjft'Bd to
Jvava the atrlke leader» cgpaent tO itB ï*iftt of

choi*| and *«ra oWl^d tff aeak aa «graaneftt with th^ ftrikers
a atoppage óf «ork- lasttog cnfAy ino day* and a



Foaming with rage in.its ,def iat^, the Central Gommit-
tee proeeèded to ueasurea .of . excluaion against the irade union most —
active in the strike. , .

" The first move of the Central Coiumittee after the
defeat, was to expel f root the Föderattian the second greatest
trade union which had organiJsed the strike; the .Factory wor-
kers union in Reykyavik, «hioh had alwaya stood i'ront.rank in
the c laas atruggle. The expulalon tootc place j ua t bef ore the
departure of more than half of the Central Committee'a membërs
to the Unit «d Statea aa .gueata of their boasea in Washington.
It ia said that thia expulaion ained at oonvincing the Ameri-
can bosaes of the servïiity of their footaen ia Ipeland though
they had little look in the strike."

. Valuable teachinea may be drawn f r ou thia strike. It
USB moat important to exposé in tbs Bye» of the workers the traason of
tb» right-wing BOoial-democrat leaders and to make them graap the effi-
caoity <of anity in act ion*

* The trua f«öt of tb« pr«aent leadertóip of the Fe»
deration «a» brouwt &è*M| *« »«r« «erkers than «ver before and
tbe «ooialietB aal l«fti*t t»otio« of unity have stóod the test
before a greater nupber of wrkera tbac over before and, cpnae*

•qttently, the oendttlena for c«atinuing tb» otfeaalve againat
the Siarahall aat-ellije* -bAv* «reatly improred, paving the way
of the Icelandio norsere tor joining agaia tbe rank* of the
militant worker» IA tB* f .f.T.O. "

. Jtrtraot» fron the in,t*r?ention of ccnrade J03SPH
mCHJQ,3 repre««ntative of the Luxemburg Railwaymen.

* In the atru<jel« f-or peace, the progreaaiv* forcea
of Luxemburg bar* ooll»et*d tboaeanda of eignaturea to tbe

o4iaaStockholm Appeal aad «S^ptlier tbo4iaanda of algnptur»* for the
repeal of tbs Luzaó)|w% «illtary law aad againet Wa*tera öer-
many'a remilitarl^atiOQ." ,

" The ppfl|fr«iitt|ye foroee have proteated % writing
to the Luxemburg &frm$m*., the ambaaaador of the Ü^te* Sta-
tes and the tUTO agalnat -1le*tern Qjermany*» paailitferl»ation."

- " Lettere of «yMathy -a«ö soXidarity w»rë aent by UB
on the oocaaion of certaia «vaat a and of corfarenoöjl.ta n amber
«f tra4« ttnton or£ani|iB^an%*jt ojver- thewsid. Jtotfriwer, T»a
have twioe protaated toj'p*. ÖlTP and tüe Ayf «irtiiie got»rnment :̂ ' " " -
a«ainat th* cxiainai rapïliw^fl taken -by the Argantlne gov«rn^
«ent againat rtriking ra^*apÉen* Ia thia «ooaectio^ «««tbaTe
invited aubeöriptlona Ja fftva^ vf tb* victiaaj the ata» col-
leoted were depoaitad wièh tfea». PJÜ.TJ.» *•* - - ' >

" We have been ffaaiBg for «ight mont^B the
nat Ion Bulletin of the Trad* Gbion IntarnationaV in ïranbb'an'd
0«man aaone tb» t i ^ " *• -

-* We have
oount^y io.BalèA^t
to be «iLiarged anè
• • * » » » « * « » ( * » « « « « » * » » » .»»> _ "

' The purohaaine po*tr «f
.
ooapared to the tlai of illtlej>fa , v

' *
.> ;^v', ^;. ,*
,._*> _. ^... ^ ^^M.̂ .J,̂ . ̂ .^^» .^fc^.



• " Various 1009'! railwaya have been c.ompletely aupp-rea-
aed. The guppreaaion of other lines ia imminent.11

" Many railway stations eaploy wamen wbo are bound to
work 12-16 höu.ra a day at wages moatly inferior to the nagea'of
rnèn." ' • ' ' . - , ' , ' ••• . • • , - • ' ' - ' ' . . - . .

Y Siooo the Waraaw Conference, the group of progres-
aiye reilwayinén in Luxemburg haa. atrained its efforta ia the
struggle fór peace, for tl» railwaymen's claima and for unity."

" Two cottferenoea of the progressive group were held
"in Luxemburg, onè in Tïoveraber 19 5 o and one in April 1951."

" Qur contact wito the Tre.de Union International haa •
been an tininterrupted on9l i* naa b«en and continuea to be an
eaaential factor in our work."

" What did o«r work amocmt to and which are ita ra-
Bulta?"

" From a national po in t of view :
"? Zn nwnber of publicationa ( articlea In ^,he workers'

prcaa and paophlBt» diffuaed ataong the railwaymen } we have de-
ataodad aoong other thioga a minimum wage and a wag« r ia a, the
applieation gf wa^» and salariea in keep ing with the real coat
of living, the Buat%nf ion of :Q»- wag» and aalary freeze, the
applioatwn at th* tin«Hl(Urg railumymfcn'a «tatute by «ha Hail-
way Adminiatration so.$ ,tbe governa»nt, ejrpedally in what re-
garda artiola 27 <|pw»rij»fi( io whiah any wr.kap perfora'ine the

selary of t hls
wöfker attainina
service ia to ge t

a maximum wag«} «rti«I* 51 r»eula^ins óld-age penaions on a
baaia of activ* wOj^ajNl1 „«v^* t articl» 64 whioh providea a
aufficient xSBOiwa of ^t-BOBBfl which ia contrary to «duction

•of eBtablifihfflent «B pj^ctioad for «ore than three y«at*a. V/e
have oontinuaily dêia»jBL«ed the abolition Of article 38 «hlch
baaa

. the
of vjfcgAu* |*ll«»y

* ï föllOwBd attantivBljr your diBdaBaiona. ïïhat I
ahoald like aam ia to say a few word B on a quBBtion atanöinc
at the baai s of all oor aetivitia.» diirlis t Ja ie p«9.ioè t It is
the Btrwggle fflr tua aohievèment of tka larg««t pOBailjlQ unity
of the locker»' «

" The fuat}a»#ntal neceBBity of unity of tti* «orking
to which thB W«P.?.!J.ha» always «ITBD top pil«*tty to its

praocoapation haa roaa^ie.a t-o-thia v«ry (Jay the •eagéfl.tial tasi
Of all worjcBra and, cor^oquently, of all our tr«da union

- " ïbi* IB wfcy the S*BCul;iv» Sur«*% JIBJJ, T«eom»«ö(i«d to
tb* trade uaioft «*faAi*fttian* -to, *tïöî »-''rtójw*,̂ »BaIy 4JTojp the

of Uha lwg»*t po aai blo twï%y ir«otJ»B fM*g the
' - •'

,-naBt
. i 9 a r . .

fof aostqawlas; uoit^- fcher»v#r
" '

•É;s^3rflta-the cpaubh of co»arade GHA53Ï* Sxecutive |
fet61t >3f«p the Trsda Pepartmaata' of t}» W.Ï.T.Ó.



task Is gtiosgly iaposed or. your union :<nd TI
all orgapizatiöns^ affiliated or ^on-affiliated to your union."

' IQ. analyBins the eongrëaa of the Yellow International ,
conrade Graaai expoaea *fce- rpie of these spuiters in 'oackin^ jbhe' p.'oli-'
cy of force of the imperialist olori :

" To be an •' instrument of cold war" ia the oasen f, itil
taak of the ïellov» International ; this weana taat i te leaders
maat do thair utmoat for propagating the break-away aetion, brlus-
ing the eold war ihto the ranka of the vorkera' oassea, "infil-
t ra t ing provoeetion aaong the ranke of the working c laas, bring-
ing about a- profouiid- «#lit and devaloping hetred among the wer-
kere."

" All thair efforta tand towfarda foimine two blocka
whloh they will ba able to aet againat "«ach o t har."

M Thia progj>ajB of the reootionary leader-a of the "Yel-
low International" fttgté for u« witfc the graateat urgency the
queation of a unifiad , large and profound work."

" Th4« attitude of the Yellow International rendera
gtilX «r»v»r the , r»«fBia|ibi,lltjr weighing heavily on our trade
uaion organipat tonavi^d .9Q the trade union internationals."

* All, odr- ouB-adèa swd friands' and all our organiza-
tiona munt b'e fully ai)d perféetly qonscioua of theee reaponai-
bilitle».* ' ^ ^

" Tkla ia flïar tja» 7.?,ï.ü« appeala to all trade union
intamatiofiUlf aafcijjg '*&» *p moblli-ee the vigijancö- of all the ir
orgftaisatipn* and nj«»«t Bert ie ularly "that of the trade union loa
d*r» and iqilltejitB- B?th touat oonc.antrate all their aner^y on'
conaolidatiftg th» WRiigt tó aotion, .eapecifilly a.t tti« baais, by
Improvin*' tae: unifidtf^êrÜ.attd f ipat of all by doing *way aa
poon «* poaaibla w^feh^he^eaKPpr of aectarianiaa and incoaprehen-
nion atili prtV*ili*j|4V!0. thia effept, thft TraAe tJnio n. Interna-
tional must davalop a" ïarge canpaign of ^lightenment 'and orien-
tation within t^« rank* of lts organ.i?ation9 and in all countries.

it iajSï'iPiffïflJanli to ha-rt a large ibaaia of &c-
tion, add/ ooütrade CJraeei who aiiiél^uantly tracés out the targ&ta which
the unlted aetion of the verkör» munt aet itoelf .

-- " Die o««rt!ral p robles of the graat unifiad
inVariably tj&* atr*öcle for bread end work, for the be-

nefit Dt thoa» *i» ei» d*prired of thew'; the atrüg-gle for' the
d«f«hoe of thé trJüif'pö^rt lodnatriee, for getting higher wagei
and decent warking ind Hrlttflr o en* < * ion 3 for the tr-nap'ort wör-
fcM» mt fér «II woeker» i?» ««MtrftX. In » word If if tfti atruccla
•trmvtHlff &* rM*lö*i<*» af th* ^«outiv» Bureau of t n»
f *f «f »

u haa recofflmandaff'to the
ÜnlöR Int «mat ional» tfl day more atten%lon to tha workers'clajps,
to examina tliem tbo^É^faly and carefully to popularize ti.tii, -dis-
ouaa t hem 'an d have thaï» di»cua»«d ey.ery\»here, in TactóVies, of-
fioea, trade urviona and aaong the ranka of the population."

" Ta thi» .»ff aot, the Trade Union Internationale must
" intenaify their a^tivlty in th*ae aattera and rally rouod con-
crete olaiaa large cwasea of .factory ar3 office werkers or all
polltical, Eeligioua. and- trude union views as well a a non-org-i- '
nized

It ia fair to pay more attention to tae struggle for
the defenbe ?f thft tï*«n«port in d o» t riep and againat their béinr
tumed int» an tnatrw^ft»t <>ï warfare. But it ia t?t aufficient
to pat probleat» ijt ganer&l:* St ia necataary to orientate the
natioüöl, regio4al ^td loöAl orgaaizat iona towarda the reseüreh
into forma of atrUggle and organization of a oio at unified nature

' - -.36-
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which will inake it poaaible- te associate with the a trucje ap.'rt
froarthe workers, technicians, office-workers, saai l tradesaien.
liberal professionals, amall indjs.trialista, peosanta and. 1.-. oi;e
word all gtrata of the p.opulat ion." -

The niational organization must aLso deal vd.th 'the pro-
blem of unemployment. ;

" An other que'stioa must call our -at t ent ion V that of
organizing the ünemployêd» -If is not aufficlent to put a probl'ao
of the defence of the. transport iriduatry and of employment; one
muat put more atrongly the problem of oonnection with the ünem-
ployêd and of örganizing their strugglea for' their claims, by
linking it Up clpaely with the atruggle a»d the claims of the
workera- -One must firid a fprm of organizat'ion keeping the con-
tact betwëen''trade uniojx and ünemployêd and elimihate the divi-
aion ariaing in general in thé capitaliat oouhtries between wor-
kera and unamplöyed. We muat not forget that thr ünemployêd are
for the raactiba & "magji for manoeuvring by which they know how

to' benefit." • ''
• Comrade (Jraaai ^snoancea the greategt obatacle to the.

achievément o f unity inv aotioa J aèètarianiam. • • ' . ' • ( •

" it is. a groéa error to make no diatinction "between
workera.and laadera, between national, federal and local leaders
and to conaider them all aa enem-iea- To be aure, thia queation
ia v«ry caaplex, b'ut ona muat^tackle it without pre<Sonceived
idaaa and with a wilX *« unity. It ia neceaaary to know how to

' diaoero the reaöojaa why we muat reconquer unity on the building
aitea, in factoriea and offioa^. It ia neceaeary to know why we
mast unite in actioa aj^thjü workey» wbogi w« have not yet auccee ri-
ed to unite within our 'oisKanization» To thia effect, we must not
let ouraelvea hampered by fear, by an abaurd repugnance to con-
tact ing all thosé whp a«y contribute to the unity of the workers
round common claima."

" ff,e «u at turn out at il l hardier in propos ing t o the*
other trade union org*!nizationB unity of a^tion wbêpever their
claima benefit tharaSy and «henever it i» poaalble t o develop an
agitatlon* To be surs, aiaee the direct intervention of agents of
American imperialiam ia the trade union movement it has becoae
mor* dlffieult to diaouae uaity of. action with the central or-
gana at the aplittera \t recent experiencea have ahown that
in thia fielfl too we mt-jr aark very appreciable results. ïou
muat oonfront th^ brwk-away leadera with their responsibilitiea
you muat not tempor^ze in •nakiog tliem concrete and aensible pro-
poaala for uni-fcy in actiöö with a view io the aima jointly to
be purauadj if they r*£u«* or ahirk, th«y will be severeltf judged
by their own adhsrenta, wb.6 aooner or later will aot in the long

; . run acoording to -theiy intereata and .ot aceording t o the ordera
of the Amerioan bosaea and their agenta."

" To auccead in thia taak, you muat not l*t yöUrselves
take -in by the proyofatiomg t end ip^ to tee&ap the,

... It ia -eaea-etly
a »nt oh wM&h thft monopoliata «ft. o w* JKWtTOMtAa epeeulate

in order to weaken aad paralyze the tradè union orgtóizat ions
with a view to aboiishing aub8e<ïuently tha oonqueets acMeved
by the wgrkera and to pave the road for raai»a)aent,fasciasr and
war."

of . f ae ne-. f .̂
farioua ac.tior%' ai: M.laïQ.1 we mUa» jiv»oc Wtau» taraa ae-tiop^f IST niyialogf we mUaf QJITI

bte «ifanT thw^pirït of- aolidarity «a*'brotiwrftoofl among
all wprkera and wa muat retort with a laii$e-flcal& nction tending
to annihilate the organic ba'aija of «U break-away activities, l

our aotión to nrivat» floatiiuz and ——•••*-—' __*.,__ i



" In the factOriaa Jicd ie uil enterpriaea in general ,
it Ie taparativé to eliminata without delay any deteotable divf-
aion etill prevailing in thé coamittces. " :

' It i o indiapenaable tö eliainate thta gravc danger,
thi B factor of di vla ion. The anterprirri-conijuittee öan never be - '^
the organ either of the trade union or óf the majority of ita
member, it must be tjiè unified orcanizati^on " pnr excellence"
of the enterprisè, the organization of the .wl .ole of the peraon-
nel participating in ita election."

* Thia is to aay, that on e must not solve nroblems by
force of a najofity of vota, but by •: the cppstatit research int o
a groünd of a et jon allowiag he.uaïön'aSMg'al^vvpr^era ̂ and "aTT

' '

il' TTiëy' are'; ju'at and re
.B . sitB or a onitiea aorc reoj. and mor eirectiv w r r'

conquaa an a.aacei»' ' " ' • ' " - ... : - • - / • ' • ""'
. " • ' . - . • • --K,1 *' -

Co<arade Grasai «inda up by indicating the t ast B to be
performed ia order to atrengthen the power of our oreanizatipn.

" To .vork in the factories, offic*ar build4ng aites
«te., aiaong those at worlc «id thow out Of worlc, aaong office-
workerc, technipiana and eivil aervants, aaong alj. pröfapadbr
aal categorieo and all sóóial «trstai to intanaify the aletioö'
for developing the unity of the working claco and tha union
of the people for the victorioüo dafenca of the workera' bread,
the n-coasitiea of económio and aocial developasrit, the de.-oo-
cratio liberties at. itaJm andthe »uprene; treaaure.peace»"

. - . • " Thia ia' thé -ro«d traceö' by the 'V.P.T.U.för all its
organizat iona and «ilitanta, f or the workinc clase and all
paople of ca pit al i o t, colon lal and 3 oJi i-co Ion l al countriea."
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VERTROUWELIJK

Verbinding: 19
C/5' no. 1074'51 STÏÏ

Datum: 29-10-51

Onderwerp: Ledenvergadering van de Alg.Bond van Spoor-
Tram- en Nevenbedrijvenpersoneel,gehouden op

. 24-10-51 ten 20 uur in het EVC gebouw te Utrecht
•te

Berichtgever betrouwbaar
Waardering bericht idem

Aanwezig waren:
VBREGrOlTJE, Johannes Hendricus,geb.4-12-

Hermanus,geb.29-7-16 (afgevaardigde Hoofdbestuur)
OVEREN,Johannes Clazinus,van,geb.1-7-15

j*».JSLUITER,Cornelis,geb. 10-8-98
VSCHAIK,Jan,van,geb.9-6-96

^ j^SMIDT, Johanne s Ge or ge, ge b. 6-4-2 5
M VUI.TZSN,Christiaan,geb. 13-6-00 (voorzitter)

& |\/frERHEES,retrus joannes,geb.14-7-97 en twee onbekenden.
_•—»

De voorzitter opent te 20.20 uur de vergadering en spreekt
zijn voldoening uit over de aanwezigheid van kameraad
Blekman,lid van het Hoofdbestuur.Hij betoogt,dat,nu de
winter op komst is,ook het vergaderbezoek beter zal kunnen
worden.De zomer leent zich uit de aard der zaak niet voor
het bezoeken van vergaderingen.Op deze vergadering dient
tevens besproken te worden welke maatregelen er genomen
moeten worden om de belangen van het persontfH te beharti-
gen.

Op 4 October 1951 zijn te Utrecht een vijftigtal
spoormensen bijeen geweest,bestaande uit N.V. 'ers t P.C.B*
'ers,Baphaelieten,E.V.C.'ers en ongeorganiseerden om de
noodtoestand,die in de gezinnen van het personeel heerst,
te bespreken.Uit deze bijeenkomst is een comité gevormd
ter voorbereiding van een demonstratieve vergadering.welke
te Utrecht zal worden gehouden.In deze vergadering z i j n *
eisen gesteld welke zijn vastgelegd in de circulaire voor
het spoorwegpersoneel.De bedoeling hiervan ia hel ptiJuu^—
neél ioi meer strijd eè grotere activiteit aan te wakkeren,
zonodig met of zonder medewerking van de Uniebonden^

Men zal zich afvragen waarom geen eis tot loonsverho-
ging is gesteld.Dit is niet mogelijk,omdat ̂ de lonen zijn
vastgelegd in het B.D.7 en dit is voor twee jaren aangeno-
men.Het was gemakkelijker eisen te formuleren en te trach-
ten deze ingewilligd te krijgen.De B.V.C, heeft zich ach-
ter deze eisen geplaatst en zal,samen met de anders georga-
niseerden, strijden voor de inwilliging van deze redelijke
verlangens.

Deze vergadering is weer slecht bezocht.De convocatie
hiervoor werd bij de leden thuis bezorgd met een opwekking
om deze vergadering bij te wonen.De leden van de B.V.C,
moeten begrijpen,dat zij de voorhoede zijn in de strijd
voor lotsverbetering.Een geest van verzet moet vaardig
over hen worde n. De aanstaande demonstratieve v<jirffnfH'*'t'1"g
te Utrecht moet slagen.Kameraden,aan ons de zorg hiervoor.

Hiermede besluit de voorzitter zijn openingswoord.



Ingekomen stukken en notulen zijn niet aanwezig, waar na de
voorzitter het woord verleent aan kameraad Blekman.

Déze betoogt, dat het in ongeveer tien jaren niet is voor-
gekomen, dat het spoorwegpersoneel in beweging is gekomen.
Deze beweging is een historisch feit. De laatste staking was
die in de oorlogsjaren. Nadien heeft het personeel nimmer stel-
ling genomen tegen de aangebrachte ver slechte ringen. De Unie-
bonden hebben hun leden doodgeorganiseerd. Steeds hebben zij
uit de verslechteringen overwinningen ge boekt, maar de ver-
slechteringen gingen door. Spreker wijst verder op de belang-
rijke bijeenkomst , welke te Utrecht heeft plaats gehad. Be ont-
wikkeling hiervan wordt door de E.V.C, met grote belangstel-
ling gevolgd.

De laatste maanden hebben wij steeds 1500 exejiglareji,
nke nde n_

öï ongeorganiseerde kameraden. "Ons Orgaan" was steeds welkom.
Dit hebben wij vast kunnen stellen uit de vele brieven die
ons dagelijks bereiken. Spreker komt hierop nader terug. Vele
leden van de Unie bonden bedanken als lid, maar komen niet in
de B.V.C. Deze mensen zijn dood door hun lidmaatschap van deze
bonden. Wij zullen deze mensen ook niet tot ons moeten trekken,
maar hen terug verwijzen naar hun eigen organisatie, Kameraad

ckers uit Maastricht is niet van een voorbeeld. Deze jonge/i
kameraad had ons toegezegd alles voor de E.V.C» te zullen doen

IfHij i* hierin echter niet geslaagd. Wij hejbben hem terug ver-
to " ...... ......... — ~-wezen ,

ïn elke plaats en elk depot liggen moge lij kneden. De i Jir.V._
'ers gaan in aas blM,^flJtóJLveii«De activiteit in onze bond
kan wöi'de'n opgevoerd, He t laatste jaar hebben wij op non-acti-
viteit gestaan. Wij stuiten in onze rijen steeds op het secta-
risme.Onze kameraden hebben tegenzin andersdenkenden tege-
moet te treden. Sectarisme en haat zullen wij moeten uitbannen
en de leden moeten vertrouwen hebben in hun ejlgen bond. Steeds
weer vernemen wij dezelfde klacht, waar onze |egen mensen blij-
ven. In het N. V. V. is men het met de gang van zaken lang niet
eens. Dit bewijst het royement _yan Smidt^die zi.1n handtekening
onder het manifest durrae te ze tteja. Hierover is het laatste

Ifi f iat W . V ' . 'V ' , ïiüg niét gesproken.Het is thans onze taak
leiding te geven in de gangjiivan zaken,zoals die er momenteel
voorstaat.Wij zullen gezamenlijk op moeten trekken naar de
demonstratieve/1 vergader ing. De regering staat op e.e,.n .wankel
voetstuk en wij moeten strijden voor de e e nhgid.Daappor jon-
gens komen niet zo gauw in beweging,maar als zij iin beweging
komen zal het dan ook zeer noodzakelijk zijn.Onze internatio-
nale solidariteit staat nj-et hpoj^kijk maar naar andere lenden
lë"cteré strijd van ctë bifltenlan(a"se loameraden slaagt.Kijk naar
de Engelse arbeiders en zie wat zij door harde strijd voor
successen geboekt hebben.De sympathiebetuigingen moeten gro-
ter worden.Wij hebben ons nog te veel in ons E.V.C, hokje op-
ge sloten.Angst speelt bij onze mensen nog een te grote rol.

l Het is echter een verheugend verschijnsel dat de circulaires
i overal hangen.IjaG^oningen,^e^^§^j^^^ex_,j^ed^ezeillL»v®£êSr
\1J^L&S^^^)SkS^*B^echïs vier leden van de af^^Tn^'Sronïn-
\gen waren niet aanwezig.De spoorjongens moeten hun kop op ste-

ken en wij moeten hierin leiding geven.
Een ander belangrijk punt is,dat wij hen,die buiten onze

Bond staan,ons orgaan toezenden en hen er voor laten betalen*
Dit isfeen taak voor de af delingen. Zij dienen de kranten te
bezorgen en hiervoor betaling te krijgen van F.0.10.

Tot slot doet spreker een beroep op allen om op de demon-
stratieve vergadering aanwezig te iijn.De zaal moet te klein .
zijn,minstens 1500 man personeel moet aanwezig zijn.
Hiermede beëindigt Blekman zijn betoog
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De voorzitter geeft dan gelegenheid tot het houden van de discus-
.sies.
vjSMIDT brengt dan verslag uit van de gang van zaken zoals deze
er nu voor staabwHij deelt mede dat de gele manifesten zijn ver-
spreid en met waardering zijn ontvangen.Hij ging 's morgens met
gemengde gevoelens naar zijn werk.Dagelijks komen %ÊKbrieven bin-
nen met sympathiebetuigingen en met geld.Ook brieven van het Hgb.
personeel,zoals een brief met P.3.- en één met P.1.75 en post-
zegels.Zaterdag aanstaande zal het comité te utrecht bijeen ko-
men om de datum van de demonstratieve vergadering vast te stellen.
Wij zullen zo nodig de eisen overdragen aan de Uniebonden.

Na Smidt krijgt van LOVEEEH het woord.Deze zegt dat hij op
e laatste ledenvergadering critiek heeft uitgeoefend op het
hoofdbestuur,aangezien dit bestuur weinig werk verzette.Hij wist
echter niet wat er gaande was en neemt nu zijn critiek terug.
Blekman's opmerking,dat de thans aan de gang zijnde actie een
historisch feit is,is zeer juist.Bij de spoorjongens ligt er een
rem op.Deze remmen moeten los.In het particuliere bedrijf gaat
dat anders.Wij allen moeten gezamenlijk aan de actie deelnemen»
In Amersfoort zijn geen circulaires verspreid.In de actie heeft
ons hoofdbestuur een zeer belangrijk aandeel gehad.Verder wijst
spreker op het verspreiden van "Ons Orgaan".Hier moeten we leden-
winst uitslaan.Wij moeten hiervoor een goed corps samenstellen,
welk corps actie kan voeren.
BBEG-ONJE vraagt hierop hoe deze actie gevoerd moet worden.Deze \g is al bitter alecht bezocht.Wij hèbben de ledej

persoonlijk bezochten aangespoord deze vergadering Tfe "beüi
•J!.1*— •• j - ^^^--tYaafrad^^MMli»»»*»**^^ ifevcjghsr,r«VAV*fcv*»swM<^s»»ra*i«w«^^ , t

Het resüitaat is bedroevend.P_e_jalgemeae„fpesj^Jï is nog nieT
aoeg.In de bijeenkomst van 4 Öctober j.1'.TsT~geaffgfl,dst dei

thansTaan ai gang zijnde actie op het a.s.N.V.congres aan de orde
zal worden gesteld.Hoe staat het hiermede? i
SMIDT is het er niet mee eens,dat de E.V.C, de leiding van deze
actie nj^mt.De E.V.C, moet wel achter' deze actie staan en deze i
ondFrs'irepén.De E.V.Cr.heef t geen geld aan deze actie ten koste
gelegd.De kosten moeten wij gezamenlijk dragen.
BIEKMAN herneemt dan het woord.Hij is verheugd over de oritiek
van van Loveren.Hij moet deze critiek echter terug verwijzen.
Men heeft te weinig medewerking gehad van de afdelingen.Het hoofd-l
bestuur heeft alle contacten zelf moeten leggen.In Amersfoort is
een fout gemaakt.De circulaires zijn wel op het depot verspreid,
maar niet op de werkplaatsen.Deze fout zal echter hersteld worden.
Uit verschillende delen van ons land komen berichten binnen waar-
in de eis is gesteld,dat het royement van SMIDT terug genomen moet
worden,anders had gIBOON zijn naam onder het manifest moete-n ze^tèe
De voorzitter,hierna het woord nemende,betoogt,dat de E.V.C, haar
ware gezicht niet moet verbergen.De E.V.C, moet hier volkomen ach-
ter staan.Verder is hij het met SMIDT eens,dat de E.V.C, niet
de leiding moet gaan nemen,.maar wel volledig achter de eisen moet
gaan staan.Het comité heeft zich tot de bonden gewend om deze
actie over te nemen.Zij moeten zonodig hiertoe gedwongen worden.
De demonstratieve vergadering moet slagen.
SMIDT deelt hierop nog mede,dat BLOMMBRS. van St«Bapjiaël uit het
Zuiden over deze actie heeft gesproken.
Geen mededelingen of discussies meer aan de orde zijnde sluit de
voorzitter te 22.15 uur de vergadering.
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SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD,
(Slechts by definitieve opberging in te vullen).

A F G E D A A N / ït

Interne a&n/ijzmgen ACD.

ACD. Dat: Par.:
..̂ ^«r.£ ^é

A.C.D.

itWerkqr Ver«
Aantekeningen (Nummeren s.v.p.!):

C

^ .̂pfm^^/^^^gezo^i.̂ ^xS-:

^
1 0 1 9 2 - 51
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RAPPORT YAN KB

Voor. _HB« B V en KM

No. 3275

Betr.: 17ERGADERING •SPOOBBfffiGPERSONEEL TE UTRECHT
OP 4-10-1951

Bijgaand doe ik U toekomen:

1. Een verslag van een op 4-10-1951 te Utrecht gehouden vergade-
ring van spoorwegpersoneel;

2. Een daarop betrekking hebbende circulaire van de A.B.3.T.N.
(E.V.C. );

3. Een circulaire aan het spoorwegpersoneel.

KB, 24 October 1951J



AFSCHRIFT

Vergadering spoorwegpersoneel in "THALIA" te Utrecht op Donderdag 4.10.'51

Aanwezig 44 man.

Bij tekening presentielijst plm. 20 namen. Hiervan 5 N.V.-leden, 2 onge-
organiseerden en de rest E.V.C.

Voorzitter De Jong, wgb. Asd. opent.

Wi£st op nood spoorweggezinnen. Put hiervoor uit Jaarverslag. Soc.
Bijstand (Nieuw Spoor), waarin vermeld dat 4553 personen voor steun
hebben aangeklopt. <a<^^^^^^^^^*i^>~-.

Doel van de vergadering: Bespreking mogelijkheden om uit noodtoestand
te geraken en door discussie te komen tot een plan.

Initiatiefnemers besloten de^massa in beweging te brengen om daardoor
tot een demonstratie te komen 'Mf̂ Sd"den'''i3i;'aflrlb'öe een ontwerpcirculaire
opgesteld.

Inhoud.....ontwerp circulaire (Verkort.)
Waarom kwamen wij bijeen?
Ernstige fin.-moeilijkheden, salaris niet toereikend voor kosten

levensonderhoud.
Kolenprijsverhoging, 2e ronde huurverhoging.

Eis. I Duurtetoeslag voor gehuwden en kostwinners van f.25.- p.m.
" " ongehuwden " f.15.- p.m.

Eis II Beloning nachtdienst, Zondagsdienst en overuren.

Leden N.V., P.C.B. enz. ontwikkelt ook en vooral met Uw vakorg. een
ongekende activiteit voor verwerkelijking van deze redelijke verlangens.
Verenigt U in iedere standplaats ter voorbereiding aan de deelname van
een demonstratieve vergadering op .....dag, ... November te Utrecht.

^ Meldt U enz. Giften en gaven welkom.

Op
Op
Op
Op
Op

. . voor een maandeli jke toeslag.

. . voor extra beloning nachtarbeid.

.. voor inwilliging van deze redelijke verlangens.
een eensgezind optreden van het gehele personeel.
naar Utrecht op

3mit leest een schrijven voor van initiatiefnemers.
Inhoud ongeveer als circulaire:
Eis door het gehele land getest, niet tegen Vakbond gericht, eire. als
uitgangspunt, uitbouw tot landelijke actie.

DISCUSSIE.

)6 Kool Utrecht lid N. V. V.
Memoreert verg. in Ut. 3 jaar geleden. Vergadering behoorlijk

geslaagd, resultaat dr-oevig, Aanvankelijk was hij aangezocht voor leiding
vergadering van vandaag. In-beginsel toegestemd. Het feit, dat hij veel
last heeft ondervonden van org. en doordat vrouw was bewerkt "hiervan
afgezien".
Z.i. actie voeren noodzakelijk. Eerst aan org. voorleggen, dan pas
actie ontketenen.
Voorstel: Schrijven te richten aan organisaties.
Beantw. voorzitter: Nu nood. %et eerst organisaties inschakelen.



2.

-—f Sambeek .Eindhoven. Voorstel plaatselijke of districtavergadering.
Zijn mensen bereid in beweging te komen?

Oldenhof^ Venlo. Voorbereiding op elke standplaats (groep werkers maken)
Vrouwen inschakelen (strijdbaarder dan mannen)

/Manifest vereist geld. Geldinzameling organiseren.
f.25.- toeslag, geen doel, doch aanwakkeren strijdgeest
doel is toch uiteindelijk critiek op Vakbeweging.
Proberen actieve vakbondsmensen te interesseren.

Op te richten Commissie heeft taak plaatselijke acties te organiseren
en te controleren.

Lid. N.V.
Kunst Groningen. Rede voorz. te gematigd.

*XJ! Ekeris Amsterdam. Voorstel toelage voor gepens, opnemen in circulaire.

Vi Westerdijk Leeuwarden. Geen vergadering Op Zondag. Dan niet mogelijk
voor Ghr. deel. Door verg. wordt aan oommissie geadviseerd

,̂  Zaterdagmiddag als doel te stellen.

'Xj Rozerna Groningen. Plaatselijke samenwerking moet hecht zijn.
Org. zullen trachten links en rechts tegen elkaar uit
te spelen.

Voorz. beantwoordt: Van oppositie mag geen sprake zijn.
Alleen samenbundeling van krachten.

)(l Bennekom? Wijst op oorlogsvoorbereiding en wil prop. voor vrede.

Voorz. beantwoordt: Van Commissie mag alleen prop. uitgaan voor gestel-
de doel. Wat propagandisten doen, wordt aan hen
zelf overgelaten.

Lid N.V.
l D® Vries Leeuwarden. Voorstel Hoofdbesturen organisaties per telegram

in te lichten.
' Wijst op tegenstand bij organisaties.

Voorz. beantwoordt: Reactie van andere zijde, reclame voor ons.

Voorstellen in stemming gebracht.

Voorstel Kool en De Vries de Organisaties in te Ushten. * 14 voor
22 tegen
1 onth.

Voorstel Sambeek: Plaatselijke vergaderingen tot voorbereiding landelijke
vergadering 21 voor

12 tegen
4 onth.

Voorstel Ekeris: Op circulaire toelage gepensionneerden 29 voor
2 tegen
6 onth.

Benoeming Commissie: Jansen ?
Oldenhof Venlo

t ̂* Willems Maastricht
y$ Rijters Maastricht
«H Hessels Groningen



Smit Utrecht
Kool Utrecht

^ l v.Loveren utrecht.

Commissie zal bestaan uit 10 man. Door geroezemoes S der namen niet
verstaan»

Deze oommissie moet dus de landelijke demonstratieve vergadering voor- )
"bereiden en de voorstellen, welke in stemming worden gebracht, dienen
door de Qommissie als leidraad te worden genomen bij deze voorbereiding
en de opstelling van de circulaire.



AFSCHRIFT
\

ALGEMENE BOND VAN SPOOR, TRAM- EN NEVENBEDRIJVENPERSONEEL
3eor.: Prinsengracht 739 Amsterdam (C) Tel. 32097

UITNODIGING - KADmVERGADÏÏRlNG.
Aan de leden van het Hoofdbestuur,
bondsraad, afdelingsbestuur en werkers.

Giro.S/H.B.
^Waarde Makker,

Op 4 Ootober a.s* komen een zestigbal spoorjongens bijeen leden
van verschillende organisaties en enkele ongeorganiseerden, die met elkaar
de ernstige moeilijkheden zullen bespreken die heersen in de gezinnen van
duizenden spoorjongens.

Met elkaar zullen wij de wegen uitstippelen die bewandeld moeten
worden om aan deze toestand een einde te maicen.

Kameraden, het zal U duidelijk zijn, welk een belangrijke taak onze
organisatie in deze activiteit van het spoorwegpersoneel, Uw collega's
heeft te vervullen.

Bedenkt goed, dat hetgeen op 4 October plaats vindt, enig is in de
geschiedenis van het Nederlandse Spoorwegpersoneel en het doel waarvoor
deze verschillende georganiseerden bij elkaar komen zeker kans van slagen
heeft als ook onze bond al zijn krachten aan dit initiatief geeft.

Het is daarom noodzakelijk dat gij ook alles in het werk stelt
aanwezig te zijn op deze kader-vergadering waar wij alles met elkaar
moeten bespreken wat ons in deze te doen staat. Onze gehele organisatie
moeten wij mobiliseren, vandaar dat wij er vast op rekenen dat gij NIET
verzuimen zult aanwezig te zijn. Deze kader-vergadering wordt gehouden op::

MAANDAG 8 Ootober a.a. in ons gebouw
*s-Gravelandseweg 12 te Hilversum
Aanvang 10.30 uur ——Binde 16 uur.

AGENDA:
1. HST MOBILISEREN VAN ONZE BOND

(Inleider «en verbondsbestuurder van de E.Y.C.}
2. DE TAKEN VAN DS HEDEN VAN HET HOOFDBESTUUR,

BONDSRAAD, AFDELINGSBESTUREN EN LEDEN.

Kameraden, kent Uw verantwoordelijkheid in deze actie van het spoorweg-
personeel, Uw verantwoordelijkheid als lid van onze bij de E.V.C, aan-
gesloten organisatie.

ZET U GEHEEL IN VOOR HST SLAGEN VAM BIT EENSGEZINDE OPTREDEN.
Het ITederlandse Spoorwegpersoneel rekent op U.
Tot Maandag 8 October a.s. kameraad.

Met kameraadschappelijke groeten,
Voor het Hoofdbestuur,
—-J H. Bleekman.

Amsterdam, September 1951.
Aantekening
Donderdag 4 October a.s. vergadering in Hotel Thalia, Stationsplein
Utrecht van 11*00 tot 15.00 uur.



AFSCHRIFT

CIRCULAIRE; AAN HET SPOORWEGPERSONEEL.
Collega's,

Wij, een vijftigtal Uwer, leden van alle spoorwegvakbonden en enkele
ongeorganiseerden, uit verschillende dienstgroepen, zijn uit alle
delen van het üand bijeen geweest.

Waarom kwamen wij bijeen??

Wij kwamen" bijeen om met elkaar te praten over de ernstige financiële
moeilijkheden, waarmede onze en ongetwijfeld ook Uw gezinnen te kampen
hebben.
In weerwil onzer verantwoordelijke, inspannende en vaak vermoeiende ar-
beid, zijn onze salarissen niet toereikend voor het bestrijden van de
huidige kosten van het levensonderhoud. De jongste kolenprijsverhoging
maakt de moeilijkheden in onze gezinnen nog ondragelijker, terwijl
bovendien nieuwe prijsstijgingen, zoals een tweede ronde huurverhoging,
door de regering in het vooruitzicht zijn gesteld.

Om deze redenen waren de aanwezigen eenparig van mening, dat zo spoedig
mogelijk aan het personeel MAANDELIJKS een duurtetoeslag op de netto-
lonen en salarissen moet worden uitgekeerd en wel:

Ia. voor gehuwden, kostwinners en daarmee gelijkgestelden:
tenminste f.25.-

Hb. voor ongehuwden, niet-kpstwinners: tenminste f.15.-
tevens achten wij het noodzakelijk en rechtvaardig, dat het perso-
neel voor nachtarbeid, Zondagsdienst en gemaakte overuren extra
beloond wordt, zoals dit in meerdere particuliere- en overheids-
bedrijven geschiedt.

Om aan dit streven kracht bij te zetten, nodigen wij U uit deel te nemen
aan een binnen afzienbare tijd te houden grote demonstratieve vergade-
ring te Utrecht.
Wij verklaren nadrukkelijk, dat ons streven niet gericht is tegen enige
vakorganisatie, maar uitsluitend

te^en de armoede in de gezinnen van het s^oorwegperspjieel l

Leden van de N.V., St. Raphaël. P.O.B, en A.B.S.T̂ -N. (E.V»C.).

Ontwikkelt ook en vooral met Uw vakorganisatie een ongekende activiteit
voor het verwerkelijken van deze redelijke verlangens.

Spoorwegpersoneel.

Verenigt U in iedere standplaats voor hetzelfde doel.
Treft onmiddellijk voorbereidingen om een massaal bezoek aan de demon-
stratieve bijeenkomst te verzekeren.
Meldt aan onderstaand a&res Uw instemming met onze activiteit.
Ook financiële bijdragen om de kosten van deze circulaire te bestrijden
zijn natuurlijk van harte welkom.

Op, VOOR KEN MAANDELIJKSE TOESLAG OP DE LONEN EN SALARISSEN
Op, VOOR ESN EXTRA BELONING VAN NACHTARBEID, ZONDAGSDISNST EN OVERUREN
Op, VOOR HET INWILLIGEN VAN DEZE REDELIJKE VERLANGENS
Op, VOOR EEN EENSGEZIND OPTREDEN VAN HET GEHELE SPOORWEGPERSONEEL
Op, TER DEMONSTRATIE NAAR UTRECHTi

Namens de op 4 October gekozen commissie,
(Waarin leden van de 4 spoorwegvakbonden en on-
georganiseerden zitting hebben) ter voorberei-
ding van de demonstratieve vergadering,

K> J.G.Smidt, (lid van de N.V.),
Correspondentieadres: Sumatrastraat 25bis, Utrecht.



VEBTEOUWELIJK

Verbinding: 19
A/3 no 1027'51 STN

/>̂Betreft: Enige, aan zegsman vertrouwelijk gedane mededelingen

' COBNELIS VAN HOOGEVEST, geboren te Utrecht 30-1-02,
wonende Adelboldstraat 4 te Zuilen, is lid CPN, echter
geen lid EVC. Hij werkt bij de N.S. aan de "bovenbouw"
iin de Lage Weide te Utrecht. De aandacht werd op hem

Kygevestigd, doordat J.G. Smidt (6-4-25) aan Ultzen en
Bregonje vroeg of deze persoon wel te vertrouwen was,
hetgeen beiden bevestigden. Smidt zeide hierop, dat hij
met Van Hoogevest de zaken ging bespreken.

Naar aanleiding van een op de kadervergadering van 8
Oct. jl. te Hilversum naar voren gekomen voorstel om na
de demonstratieve vergadering een onderhoud aan te vragen
met Ir. Den Hollander of met de heer Wansink, merkten-
Luitze n de Jong en Ultzen op: " Wat moet gebeuren als
deze de afvaardiging wél willen ontvangen? Dan zijn wij
schaakmat gezet. Maat wij rekenen er op dat zij ons niet
willen ontvangen! "

| EIJKELBOOM uit Den Haag is lid CPN.
Door de Dienst te Den Haag worden overuren van bestuur-

ders en conducteurs met verlof beloond. Aangezien het per-
soneel dit verlof niet steeds in de door hem gewenste tijd
mag opnemen (niet in drukke zomermaanden) en het bovendien
de overuren liever in geld ziet uitbetaald, ziet dit veel
kwaad bloed. Utrecht weet hier niets van af en een en ander
is in strijd met de reglementen, zo werd gezegd.
Door verschillende personen werd naar voren gebracht dat

strenge vorst een grote bondgenoot zou zijn bij ev. acties,

Smidt voornjefbemd liet tegenover Ultzen uit dat hij het
gevoel had dat hij werd gevolgd. Op de vraag hoe hij dit
wist, kon Smidt echter geen verklaring gevenj

GEZ
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SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD,
(Slechts bij definitieve opberging in te vullen).

f A F G E D A A N /

t^

'*Afd./Seer? Dat, Par.:

Inrape aanwijzingen ACD. t*? - /&

ACD.
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Aantekeningen (Nummeren s.v.p.!)i
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SPECIALE INSTRUCTIES AAN AC
(Slechts bij definitieve opberging in

O N A F G E D

Afd./Sect.t Dat. Par.

Interne aanwijzingen A C D.

O
A C D. Dat. Par.:

r.

Aantekeningen (Nummeren s.v.p.!):

*O /

Aan-^arid^^^
Org. CO. is in behandeling bvj.„„_/^J. !—*&.— .̂  ~s
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o

10192 - 51
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Betreft : rondsclirijven Wed. Vereniging van
Veryoers^ersoneel , _

Bijgaand schrijven ontvangen van relatie
U.S.

DVJS. 23 October 1951.

^/.^-^./i-/

U&JfexJ



JHEEERLAHDSE
(Organisatie -van personeel werkzaam ia «poorweg-,

tramweg- en publiek» weevenroersbedzljven)

no. 170.0/5927 Utrecht, 16 October 1951-
Onderwerpt Oudegracht 245
Activiteit van een *.g. tel* 13974
actie-comittf onder toet
R.S.-s>ersoneel.

Aaa 4e afdelingen met spoorwegpersoneel.

Van verschillende afdelingen bereikt ons 4e mededeling, dat daar
circulaires worden verapreid onder bet spoorwegpersoneel, net 4e oproep
om eieen te stellen aan de Directie der fl.S. Hese circulaires «Jjn onder-
tekend namens een aogenaaad aetie-coalt̂ , door J.ü. Smidt (114 B. V.)
te utrecht.

Set i» nuttig ü nede te delen «at er aan de hand is, Een aantal
spoorwegpersopeelleden -voornameiyk- E.V.C.-ers «f oud-*;, V. C. -«r»- ont-
ving een briefje van genoemde Saidt, on «p 4 October Jl. te Utrecht
büeen t» kooeju teneinde te bespreken *op welke lojse een beweging ont--T-- -. ——r—» _ i ejfiii JBM " * "wikkel d aoet worden "WtMininTt allen kunnen deeln«Bieik- die de mogeïykhe-
éea vmo, vandaag kan oploeeen". £o geateld «MC éexe uitnodiging er *eer
omechuldis ui t . ***•

kwamen bovendien ia het be«it van een circulaire, gericht aan
de H.B.-leden, bonderaadeleden en afdelingen van de E.V.C, (groep
Spoorwegea), waarin opgewekt werd bedoelde vergadering te bezoeken,
terwijl genoemde vergadering -bevocht door 44 beaoekere>- gepreaideerd
verft door een H. B» -lid van te E. V* C» (groep Spoorwegen).

Bet «neutrale-karakter van bedoelde büeenkoaat bleek hiermede «el
dedelen, dat genoeade Smidt lid va
*Y. (Comrmnlatiechg Jeugdbond) ie t

Op 41e vergadering van 4 October Jl. «ere au een cozmniseie "geko-
aen" beetaande uit leden van de 4 epoorwegbonden (dua incl. E.V.C.) en
ongeorganiaeerdea, 41e een circulaire onder net H.S.-pereoneel ver-
epreidt, waarop «y in de aanhef dezes reeds doelden.

£e achtergrond van deae kwestie ie echter veel belangzljker. Op een
vergadering van het bestuur van de C.P.H, ia eind Septe»ber jl. heeft
de secretarie «BB 4e C.P.H., 4e Groot, 4e nieuwe richtlijnen voor de
actie in de koiaende ty& uitgestippeld, 0,4* eenheid van actie van E.V.C.-
ere en H. V. V.-«r», van georganiseerden «a ongeorganiseerden voor loon»»
verhoging. Daarby gaat Het er natuurlek niet oa om in de eerste plaats
dese loonsverhoging werkeiyk te verweeeniyken. Rumoer en beweging wil
4e C.P.S. hebben, daar kunnen tij wel bij varen.

£e actie van bet cornitd Staidt 9*0* moet als een uitvloeisel van
genoemde richtlijnen «orden geaien.

Bet H.B» besloot deaer dafisn Saidt te rojeren. Aan dit beeluit is
reeds uitvoering e*gëv«ju

^' m oenen U hiermede die inlichtingen te hebben verstrekt, die 17 ia
verband aet het optreden van genoemd comité ««at In werkelijkheid niets
betekent-, nodig hebt*

Vriendschappelijk groetend.
Rasene aet Xagel^k* Bestuur,

„__-..,.,,---. »*g* W.A* Kiebooa, Secretaris.
I1.J3.- en P. D.-leden.
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V o o r : CO. 120836.

Betreft : Uittreksel besprekingsverslag met NS .
op 19.10.1951. __^

...
2. De ITed.Ver. van Vervoerspersoneel heeft een rond-
schrijven doen uitgaan aan de afdelingsbestuur-
ders in alle afdelingen om de achtergrond van het
actie comité te belichten en te waarschuwen voor
deze activiteit. Hieruit blijkt tevens, dat J.G.
iSmidt plotseling geroyeerd is als lid der N. V.

WE. 23 October 1951.



AANWIJZING

1. Bijgaande stukken voegen in

A C D

2. Persoonskaart(en) maken van ....

3. Adreskaart(en) maken van

4. Onderwerpkaart(en) maken van

i 5. Andere kaarten:...

6, Speciale instructies en/of uittrekken:

VAN

Afd./Sect. * Dat.
33609 • '50



i.ir

Voor : AGD.
il

ét,*!
Betreft : Uittreksel besprekingsverslag m

3.Vergadering 4 October Utrecht. Ontvangen van relatie een
verslag van een gehouden vergadering van NS. personeel
op 4 Oct. te Utrecht. Deze was gehouden op uitnodiging
van een comité van initiatiefnemers (Smidt één der
hoofddaders),ostentatief niet onder hoede n)VG, hoewel
deze er toch achterzat. Deze vex-gadering was ter voor-
bereiding van een grotere vergadering op 8 October , wél
onder iiIVG.hoede, om te komen tot gemeenschappelijke
openbare vergadering met Uniebonden, W.S. op 2? "Oct.
op basis financiële nood.

DV.E. l? October 1951



Vergadering spoorwegpersoneel ia " TRALIE op Donderdag 4* 10.* 51

Aanweaigi 44 na»»
Bij tekening presentielijst + 20 namen. Hi«rvan 5 N«T»«leden# 2 oage~
prganiaeerden «n de rest E.vTG.
Voorzitter de Jong, wgb* Asd. opent*
Wijst op nood apoorwegseainneïi. Put hiervoor uit Jaarverslag* Soo.
Bijataad (Hieuw Spoor )7 waarin vermeld dat 4553 personen voor uteun
hebben aangeklopt.
Boel van devergaderingt Betpreking mogelijkheden om uit noodtoestsrad
te geraken «n door discussie te komen tot een plan.
Initiatiefnemers besloten de laaaaa in beweging te brengen om daardoor
tot een demonstratie te komen en hadden daartoe een ontverpoiroulair*
opgesteld*
Inhoud ontwen? oAP9Ji3ji$JSi (Verkort*)

Waarom kwamen vdj bijeen?
Ernstige fin.-mQeilijkhedan, ealaria niet toereikend voor

kosten levensonderhoud»
Eol«nprî «ve*hoging, 2e ronde huurverhoging.

Sla* I Duurt e toe slag voor gehuwden en kostwinners Tan f 25-- p*m*
* w ongehuwden " f 15.- p*m»

w II Beloning nachtdiê ot» 2ondagadieaat en oreruren.
Leden H .7», P.C.B, enz, ontwikkalti: ook en vooral aet uw vakorg,
ongekende activiteit voor verwerkelijking vaa deze redelijke
gena,
Yerenlgt U in iedere standplewtte ter voorbereiding aan de d<
van een demonstratieve vergadering op ....... dagt...... Novexober te
Utrecht. Meldt 17 enz. Giften en gaven welkom.
Op . . . voor een maandelijkse toeslag.
Op « . . voor extra beloning nachtarbeid.
Op . .. voor inwilliging; van èeae redelijke verla
Op ... voor een eensgesind optreden van het gehele
Op ... naar utrecht op ....
Smit leest een «schrijven voor van initiatiefnemers.
Inhoud éngeveer ala circulair e t
Eia door het gehele land getest, nie-Jrtegen Vakbond gericht, o ir*, ala
uitgangapunt, uitbouw tot landelijke actie.

looi gt. I14g«Y*
Memoreert verg* in Ut. 3 jaar geleten* vergadering behoorlijk

gesleiagd, resultaat droevig* Aanvankelijk was hij aajageaocht VMT
leiding van vergadering van vandaag. Ia beginsel toegestemd. Rei
feit. dat hij veel last heeft ondervonden van org. en doordat vrouw
waa bewerkt *hiervan af ge-zien".
S.i. aotie voeren noodssatoelijk. Berst aan org* voorleggen* dan m»
actie ontketonen.
To ore t el i Schrijven te riohten aan t>rganiaat*ies.

, Beantw* voorzitteriRu nood. Slet eerst otrg«niaatiea inwshakelen»
Saal>eek Shv. Voorstel plaatselijke of diatrlotvergadering,

Zijn mensen bereid In beweging to konent
Voorbereiding opAelke atandplaata (groep werker»
Trouwen inaehatei (atrij«̂ aap««r dan ra*w*en)



v«ft

a,
Manifest rer ei a-t geld. teiai n «agiell ng organiseren.
f 25,- toealstf, geen, doel, doch aanwakkeren strijdgeest doel
Ia toch uitftladalijk eritiek op Vakbawegiag.
Pro"b«r«n actieve vakbondsmensen t« interesseren.

Op te richten CoHsaissie heef t taak plaatselijk* acties t* organiseren
jm te controleren.
~iid» I .V*
>- Kunst Gn. Eed e voora. t* gematigd.
•Ekerie Aed. Voorstel toelage voor gepens. opnemen in circulaire.
Weat̂ rdJjk Lw. Geen vergadering op Zondag. Iten niet mogelijk roor

deel. Door verg. wordt aan commissie geadviseerd Zaterdag-
middag ais doel te stellen.

Eoaema On. Plaatselijke samenwerking moet hecht
trachten links en rechts tegen elkaar uit t«

Voorz. beantwoord t s Tam ©ppositie kag gaan sprake zijn.
Alleen samenbaadeling krachten.

Baaaakaat? Wij at op oorlogsvoorbereiding aa wil prep.voor
Voorz. beantwoordt i Van Commissie mag alleen prop. uitgaan voor gestalde

&oal* Wat propagandisten doen, wordt aam hanaw&£
overgelaten.

H,v. . - Â Ir
lor* Voorstel Hoordbeataran org. par tga* inlichten. *m^.*

Wijst op tegenstand bij organisaties»
'Voora„ beantwoordt! Sseatie van andere zijde» r«elane voor ons

ibi Voorstellen in staimaiag gebracht
Voorstel Kool en de Vrlast Org. inlichten 14 voor fc ,

22 tegen
1 onth.

Voorstel Sambeeki Plaatselijke vergaderingen tot voorbereiding landelijke
Vergadering f 1 voor

12 tegan
4 onth.

Voorstel Ekeriai Op eire. toelage gfipena. 29 Voor
2 tagen

Benoeming Seaamiasiei

Utrecht

zal bestaan uit t© mam. Boor garoeaemoes 2 deŝ iamen niet var*

Commissie moet dus de landelijke demonstratieve verga>darin« voor-
bereiden en de vooretellen» welke in stemming w*rden gebraoht, aianen. de..
de Commiasie ala leiddraad ta worden genomen bij teze veorl»®r«idia« «n de
opatalling Tam ta eiroulaire.
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Bij de op, 4 Octoher 1951 te Utrecht in "Thalia" gehouden ver-
gadering waren aanwezig:

Jong, G-jalt, geboren 23-8-1895 te Korteswaag(Gem.Opsterland)
w&genbe stuur der, Cornelis Dirkszstraat 5-II Amsterdam.

''Ufool, Hugo, geboren 29-6-1901 te Hengeio(O)
v machinist, Jan TOD der Doesstraat 39 te Zuilen.

V Oldenhof, Berend, geboren 28-6-1914 te Amersfoort,
hoofdconducteur, Sloot l te Venlo.

in uw administratie bekend.

i/Kunst, Beno, gaboren 29-11-1898 te Oude Pefcela,
v machinist, Kortemansstraat 4-b te Groningen

in Uw administratie bekend.

V f Hendrik, geboren 3J-2-1899 te Leeuwarden,
machinist (dep. Leeuwarden), Hollanderdijk l?, Huizum.

in Uw administratie bekend.

l Rozema, Preerk, geboren 31-10-1895 te Tolbert(gem. Leek),
\J hoofdeonducteur, Kamerlingh Onnesstraat 12-a, Groningen,

in Uw administratie bekend.

itj/Rei-öBrs, Hubertus, g»boc«a 18-2-1919 te Maastricht,
v .conducteur, Raaaaerkampstraat 31 te Maastricht.

in Uw administratie bekend.

w Heasels, Heoi3e4.1njBB, geboren 6-7-1920 te Vries,
.rangeerder Onnen, Assarstraat A. 204 te Vries. . -

Loveren, Johannes Claadnus, geboren 1-7-1-915 te Utrecht,
v stoker, Suaatrastraat 25bis te utrecht.

in Uw administratie bekend. «

Bennekom, Gerrit Jan, geboren ^6-4-1892 te Scherpen«««l,
wegwerker, Koepad 4 te Uit geest,

in U* administratie bekend.

|HZamb«ek, Leendert, geboren 21-12-1903 te Haarlem,
wag «e best uur der, Heezerweg 428 te Bindho?ptn.

in Uw administratie bekend.

X j\/Smidt, Johannes George, geboren 6-6-1925.te Zwolle,
electriciön, Suaatrastraat 25bis, Utrecht^

in Uw administratie bekend.
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Verb. 19
Datum: 16-10-51
Zie ook rapport Verb. 19 c/3-1018' STN

C/3-1026'51 STN
VERTROUWELIJK

NIET Q.K.
ACD/

Q.K.
UB

a f s c h r i f

CIRCULAIRES AAN HET SPQQ
J PAR: €~

CollegaTs,
Wij, een vijftal Uwer, leden van alle spoorwegvafcbonden en enkele on-
georganiseerden, uit verschillende dienstgroepen, zijn uit alle delen
van het land bijeen geweest.
Waarom kwamen wij bijeen ?
Wij kwamen bijeen om met elkaar te praten over de ernstige financiële
moeilijkheden, waarmede onze en ongetwijfeld ook Uw gezinnen te kampen
hebben. In weerwil onzer verantwoordelijke, inspannende en vaak ver-
moeiende arbeid, zijn onze salarissen niet toereikend voor het bestrij-
den van de huidige kosten van het levensonderhoud.
De jongste koIenprijsverhoging maakt de moeilijkheden in onze gezinnen
nog ondragelijker, terwijl bovendien nieuwe prijsstijgingen, zoals
een tweede rond*huurverhoging, door de regering in het vooruitzicht
zijn gesteld.
Om deze redenen waren de aanwezigen eenparig van mening, dat zo
spoedig mogelijk aan het personeel MAANDELIJKS een duurtetoeslag op
de netto lonen en salarissen moet worden uitgekeerd en wel:
I. a. voor gehuwden, kostwinners en daarmee gelijkgestelden:

ten minste ƒ 25,-
b. voor ongehuwden, niet kostwinners: ten minste ƒ 15,-

Ili tevens achten wij het noodzakelijk en rechtvaardig dat het perso-
neel voor nachtarbeid, Zondagsdienst en gemaakte overuren extra
beloond wordt, zoals dit in meerdere particuliere en overheids-
bedrijven geschiedt.

Om aan dit streven kracht bij te zetten, nodigen wij U uit deel te
nemen aan een binnen afzienbare tijd te houden grote demonstratieve
vergadering te Utrecht. Wij verklaren nadrukkelijk dat ons streven
niet gericht is tegen enige vakorganisatie, maar uitsluitend
tegen de armoede in de gezinnen van het spoorwegpersoneel !
Leden van de N.V., St. Raphaël, P.C.B, en A.B.S.T.N. (EVG).
ontwikkelt ook en vooral met Uw vakorganisatie een. ongekende activiteit
voor het verwerkelijken van deze redelijke verlangens.
Spoorwegpersoneel;
Verenigt U in Iedere standplaats voor hetzelfde doel. • >•- "'
Treft onmiddellijk voorbereidingen om een massaal bezoek aan de
demonstratieve bijeenkomst te verzekeren. *
Meldt aan onderstaand adres Uw instemming met onze activiteit.
Ook financiële bijdragen om de kosten van deze circulaire te bestrijden
zijn natuurlijk van harte welkom.
OP VOOR EEN MAANDELIJKSE TOESLAG OP DE LONEN EN SALARISSEN

OP VOOR EXTRA BELONING VAN NACHTARBEID, ZONDAGSDIENST EN OVERUREN

OP VOOR HET INWILLIGEN VAN DEZE REDELIJKE VERLANGENS

OP VOOR EEN EENSGEZIND OPTREDEN VJfN.HET GEHELE SPOORWEGPERSONEEL

OP TER DEMONSTRATIE NAAR UTRECHT !' >

Namens de op 4 October gekozen commissie
(waarin leden van de 4 spoorwegvakbonden en
ongeorganiseerden zitting hebben) ter voorbe-
reiding van de demonstratieve vergadering

Correspondentieadres: J. G, Smidt (lid van de N. V.) £- *<- *-<* / AA~t j
Sumatrastraat 25 bis -"" '
Utrecht



GEMEENSCHAPPELÜKE ACTBE BREEKT BAAJf
tOENKM£^0>£ ARMOEDE IN GEZINNEN WAS MOTOR

* *'! j ' i j ï - "̂  " • . . , . - , j rtCÉtaav1 i***̂ '.* frfc. L > - J .-. » _ . - ..... j.

liet een meltreinvaart ging onlangs het
gerucht langs de trajecten: M hebben in
Utrecht vergaderd, de jpqm
De circulaire vain de voorbereidings-

— overal te vinden waar
attoda-het
elkaar lxInderdaad, men had elkaar m Utrecht w

•Xlfoade». Opa* >
tussen het Mrikab
organiseerden niet veronachtzaamd
Het stond in de circulaire: eendrachtig
wacen de eisen ^gesteld van een duurte-
Umslig en extra beloning voor nacht-
arbeid, Zonriaasdienst en overuren. Én
zo groeit in .stoel tempo de idee van

belang om er gezamenlijk de schouders

Deze voor het spoorwegpersoneel histo-
rische bijeenkomst, die er volkomen in
slaagde de meest sterke verlangens van
het personeel op de voorgrond te plaat-
ten en deze in enkele eisen samen te
«•Men, heeft natuurlijk ook vóór onze
baad bttzeadeK betekenis.
Daar k aBèreèrat de ssnuntstnlHng van
de 4 October-byeenkomst. Hfl W*er-
spiegelde, wat door tienduizenden per-
soneelsleden als een uitkomst werd ge-
alen; alle personeelsleden en vooral alle
leden van de verschillende vakbonden
in één gelid voor de behartiging van de
gezamenlijke belangen, meer koop-
kracht, meer levensruimte, de moeilijk-
heden en zorgen in de gezinnen indam-

ren ten aanzien van de vakbonden.
Daaruit blijkt de goed tfetentieerd*. op-
vatting met betrekking tot de'«a*dt der
vakbonden. In dat beroep ligt de eis,
van de vakbonden te verlangen, dat xy
actieve strikt ontwikkelen voor de ver-

"' ""• Ingivio de abdrnêt pflMMeel
,Het, beroep dat de con-

Die aamenstelling heeft laten zien, hoe
het kan en moet. Als een paal staat bo-
ven water, deze bijeenkomst heeft de
harten van tienduizenden spoorjongens
aneller doen kloppen. Een gedachte
heeft hun denken beheerst: dat gaat de
goede kant uit.
In de tweede plaats springt het beroep
van de 4-October-conferentie naar vo-

wesen een alarmkreet van het perso-
neel, Ma bet werMgke gewiekt der
bonden in de schaal t* werpen. Het

macht van net penene*! tegenover de
artnoede-polftfcK van de regering «n het
ongelimiteerd jagen naar winst door de
NJS.-dirtctie ten koste van het levens-
bestaan van hét personeel en hun ge-
tinnen.

Aan dat beroep heeft onze bond gevolg
gegeven. Zgn de door de 4-October-
Conferentie namens het personeel ge-
stelde eisen die van onze bondt Neen,
de eisen van «nee bowl reiken verder en
bestreken een breder terrein. Maar wfl
ü)n toch bereid, osn ter vertrettnlijking
van de düurtetoeslag en de' e^rtrt Mfr-
ning voor hachUirbejd. Zondagsdienst
en overuren, alle meningsverschillen op
andere punten in deze actie opzij te zet-
ten en om met iedereen samen te wer-
ken teneinde dit beperkt program te
verwezenlijken. Maar dat betekent ook,
dat wij iedereen zullen bestrijden die
deze actie wil besmeuren óf onmoge-
lijk maken.
Zoals altijd, is ook thans de stuwkracht
en autoriteit van onze bond in het ge-
ding. Hy zal in deze actie op de proef
gesteld worden en het Is aan geen twy-
fel onderhevig, dat een groot deel van
het personeel het in onze bond gestelde
vertrouwen zal schenken aan zijn werk-
zaamheid in deze actie. En het perspec-
Uef, de ongeorganiseerde makkers in

* - . / , . - J
t i f " '- v' f

ilrtflÉiil hm
U» eek m and*r WDÉ* wei de vatplieh-

al'aèjse leden ea bestaulders
'jfc. "*" ' i j- t- < nlr'lasiÉiilii1 ÉII l iltfci'fc ata> «*••QB JjlWe T^sTaTIHTTmil»ijq|»llgliM TUD

-'*ï-d*éndaaoolt»tekVm-
""••"• en allen, dit te bewsf-

fi g^i^fté» njojtenjto eî ei'
<ieiflt,.,«ctie aan het werk te

gaan. AU* remmen los te trekken en
de concluafe .uit de 4-October-Conferen-
tie te trekken: het personeel wil en kan
0invifiiirhanprtift «cue voeren voor
vetbatering van zijn levensbestaan.
Ome anders-georganiseerde makkers
roepen wy op alles in bet werk te stel-
len hun vakbond op het spoor te
plaatsen van de actieve strijd voor hun
belangen en die van het personeel.
Op het gehele personeel doen wy een
Hrrrrniftid beroep de handen ineen te
slaan en gezamenujk op de bres te staan
voor de eigen belangen en die van hun
gezinnen. Het gevolg daarvan zal zijn,
dat de resultaten niet uitblijven.
Makker*, allen zonder onderscheid, ver-
hpqgt de «ganftorigheid, versterkt de

beloning voor nachtarbeid, Zondags-
dienst en overuren. Beraamt plaatselijk
maatregelen om in eerste instantie de
komende grote demonstratieve verga-
dering voor N.S.-peraon»! tot een klin-
kend succes te maken.
Het is zoals de tekenaar in de hierbij
afgedrukte tekening heeft vastgelegd:
Onze eenheid is onze kracht ea de vrees
van de directie en" de verdedigers van
haar beleid. De gemeenschappelijke
actie van het personeel zal een door-
dringende klop op de deur van de di-
rectiekamer zijn, die tot gevolg moet
hebben, dat van de ontzaggehjke win-
sten een redel$k portie wordt afge-
staan om het Rfcppneel in staat te stel-

, len iets beter het hoofd te kunnen bie-
den aan de duurte van het levensonder-
houd.
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Verbinding: 19
C/3 no 1018 «51 STN
Onderwerp: Bestuursverga

Datum:

van de Alg. Bond van Spoor-
Tram- en Nevenbedrïjvenpersoneel, gehouden op
11-10-51 ten 20 uur in het EVC-gebouw te utrecht.

Berichtgever betrouwbaar
Waardering bericht idem

Van het Bestuur der afd. Utrecht waren aanwezig:
CHRISTIAAN ULTZEN (13-6-1900), voorzitter,

X teTEUS JOANNES VERHEES (H-7-97), secr., wonende te Zuilen,
Adelboldstraat 46, en nog enige bestuursleden.

De voorzitter opent de vergadering en deelt mede dat
Johannes Hendrious Bregonje (4-12-99) en Johannes Clazinus van
Loveren (1-7-15) wegens dienst afwezig zijn en dat kameraad
Cornelis Steffens (4-1-98) ziek is. Hij zegt verder dat deze
.vergadering plaats moet hebben «ftde-* in verband met de a.s.
facties onder het spoorwegpersoneel (zie ook bijgaande circu-
Ilaires). Op 4 October jl. heeft te Utrecht een bijeenkomst
plaats gehad van een 40-tal spoormannen van verschillende or-
ganisaties. Uit deze bijeenkomst is een commissie gevormd
ter voorbereiding van een demonstratieve vergadering te Utrecht,
waarvan de datum nog bekend gemaakt zal worden. Op 8 Oct. jl.
is te Hilversum een kadervergadering van onze bond gehouden
en hier is het besluit genomen, de a.s. acties van de voor-
bereidende oommissie met alle middelen te steunen. Het is

ffigTBSSeMrTc^n^rjmSTririr door het HBthans onze taak als
zullen worden gegeven, ten uitvoer te brengen. Het beleggen
van ledenvergaderingen op korte termijn is een van de voor-
naamste dingen. Uitnodigingen hiervoor moeten niet per post
worden verzonden, maar huis aan huis bij de leden worden be-
zorgd met een mondelinge opwekking deze vergadering bij te
wonen.
Na deze uiteenzetting geeft de voorzitter het woord aan de

secretaris voor het voorlezen van diens verslag van de kader-
vergadering van 8 Oct. jl. Uit dit verslag blijkt, welke taak
aan de afdelingen is opgelegd. Verder worden door de secre-
taris de convocaties-voorgelezen voor de a.s. ledenvergaderingen,
welke convocaties door het HB zijn opgesteld en de circulaire
van het HB, gericht aan de dagelijkse besturen der afdelingen',
(zie de bijlagen I en II). In deze beide brieven komt tevens
tot uiting, dat het nodig is met de uitgifte van de convocaties
voor de a.s. ledenvergaderingen te wachten tot,de circulaire
van de voorbereidende commissie is verschenen. Men verwacht
dat laatstbedoelde circulaire volgende week zal verschijnen.
Met het oog hierop stelt de voorzitter voor, de ledenvergade-
ring voor de afd. Utrecht te doen plaats hebben op 24 October
a.s. De andere bestuurders gaan hiermede accoord.
De secretaris bespreekt dan het afwerken van de leden in

verband met het brengen van deze in de juiste contributie-
klasse* De voorzitter antwoordt hierop dat het hem door zeer

-2-
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drukke werkzaamheden nog niet mogelijk is geweest deze
kwestie af te handelen, waar nog bij komt dat hij met
JOHANNES CMZINUS VAN LOVEEBN (1-7-15) in deze nog niet
heeft kunnen samenwerken omdat Van loveren bij de NS
steeds andere diensten heeft. Hij zegt echter toe, deze
kwestie te zullen afwerken.
-̂  Ten plm. 21.45 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Bijlagen: 2

\

C



Bijlage I bij rapport 0/3-1018'51 STN dd 15-10-51

a f s c h r i f t

ALGEMENE BOND VAN SPOOR- TEAM- en NEVENBSDBIJVENPEBSONEEL
Seer.: Prinsengracht 739-741 Amsterdam-C. Tel. 32097
Giro. : S/H.B/ 11

Aan de Voorzitter, Secretaria en
Penningmeester van de Afdeling.

Waarde Makker,
Be opgestapelde ontevredenheid onder het spoorwegpersoneel
die jaar in jaar uit opgevoerd is door het bedrijfsbeleid,
heeft zijn grenzen bereikt.
Vast stond voor ons dat het de hoogste tijd werd deze onte-
vredenheid in daden om te zetten. Vast is komen te staan, dat
dit geen wil van ons alleTi meer is, maar dat door het gehele
land op alle depots eenzelfde gedachte tot uiting is gekomen
onder het gehele personeel, leden van verschillende organisa-
ties alsmede groepen van ongeorganiseerde collega's.
Deze wil is in een verder stadium komen te staan, doordat op
Donderdag, 4 October jl. een vijftigtal spoor jongens uit
verschillende delen van het land en verschillend georganiseerd
te Utrecht bijeen zijn geweest.
Met elkaar hebben zij daadwerkelijke besluiten genomen en
deze besluiten aan een op die dag gekozen commissie ter uit-
werking voorgelegd. Een der eerste stappen die worden onder-
nomen is, binnen enkele dagen het op grote schaal verspreiden
van een op 4 Ootober jl. opgestelde circulaire voor het spoor-
wegpersoneel, dit ter voorbereiding van een demonstratieve
bijeenkomst te utrecht.
Kameraad, ongetwijfeld zult ook G-IJ dit initiatief van Uw
collega's toejuichen.

MAAS DIT IS VESSE VAN VOLDOENDE !
Onze Bond, ons kader, dus ook Uw afdeling heeft een belang-
rijke en een verantwoordelijke taak. opgekregen door dit
massale initiatief van het spoorwegpersoneel.
Alles moet ook door U als afdelingsbestuurder gedaan worden
deze voorbereiding tot een actie van het personeel zo goed
en zo vlot mogelijk te doen verlopen.
Al onze leden moeten ingezet worden in de komende weken elk
uur te benutten aan dit zo belangrijke werk.
Gij als bestuurder zal hieraan leiding moeten geven !
Dit betekent, dat ook GIJ al Uw tijd hiervoor dient in *e J'
schakelen !
Wat is Uw taak ?
1e. Met de me este apoed een ledenvergadering voorbereiden.

Niet alleen per post maar ook door persoonlijk bezoek,
waarbij wij de leden moeten wijzen op de belangrijkheid
van deze vergadering.

2e. Ons zo spoedig mogelijk de datum en uur van de vergadering
opgeven, waarbij zorg gedragen moet worden dat wij enkele
dagen gelegenheid krijgen maatregelen te treffen om aan-
wezig te kunnen zijn.

3e. Moeilijkheden, die zich eventueel voordoen bij deze voor-
bereiding, onmiddellijk aan ons doorgeven zodat wij U
kunnen helpen.

4e. Zo gauw U in het bezit komt van circulaires - die wij als
organisatie van de voorbereidingscommissie afnemen - deze
zo snel en doeltreffend mogelijk te verspreiden-.

-2-
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(vervolg bijlage I)

5e. Voert KAMEEAADSCHAPPELIJKE discussies, geen onderlinge
schermutselingen, wel de eerste, niet de laatste methode
komt de actie ten goede.

Kameraad, er komt beweging onder de spoorjongens. Onze bond
mag niet achterblijven. Integendeel, wij moeten een voorbeeld
geven en zijn. Er komen een paar weken van terdege aanpakken,
maar wij vertrouwen op Uw verantwoordelijkheidsgevoel.

Z E T U A A N D E S I A G M ' !

Bespreek een en ander onmiddelijk met Uw medebestuurders!
Zorg er voor dat zo spoedig mogelijk een ledenvergadering
plaats vindt. De gedachte van T "Ze komen toch niet" mag
niet meer gelden.!

ORGANISEER DAT DE CIHCÜLAIEE IN IEDERS HAND KOMT

Na de circulaire van de commissie komt er een manifest van
onze bond. Ook deze moet onder de aandacht van iedere spoor-
jongen worden gebracht.
Kameraad, gij ziet, wij werken op volle toeren, gij en Uw
afdeling moet met al Uw krachten dit werk ondersteunen.
Wij rekenen op U, aan de slag kameraad !
TOONT DE KRACHT EN DE ONDERSTEÜNINQVAN ONZE ORGANISATIE AAN
HET PERSONEEL-. \t kameraadsckappelijke groeten,

Voor het hoofdbestuur,

L35f'-. w.g. H. Blekman, secretaris.

C



Bijlage II bij rapport Verb.19 C/3-1018'51 STN dd 15-10-51

a f s c h r i f t
ALGEMENE BOND VAN SPOOR-TRAM EN NEVENBEDEIJVENPEESONEEL
Afdeling U T E E C H T Secretariaat: Adelboldstr 46 Zuilen

UITNODIGING VOOE EEN BELANGRIJKE
LEDENVEBGADEBING t

Waarde Makker,
Ongetwijfeld zult gij in het bezit zijn gekomen van een cir-
culaire, die uitgegeven is door een voorbereidingscommissie,
bestaande uit leden van verschillende organisaties en enige
ongeorganiseerden, een commissie) die tot stand kwam op een
landelijke bijeenkomst van spoorwegpersoneel op 4 October jl.
te Utrecht.
Kameraad, dit initiatief van onze collega's zullen wij .met
alle kracht moeten ondersteunen»
Een belangrijke taak is door dit initiatief op onze schouders
gelegd, een taak die wij niet mogen onderschatten, maar ons
aller aandacht vraagt. Kameraad, waar wij jaren op gewacht
hebben, namelijk een beweging onder het spoorwegpersoneel, is
heden een feit geworden.
Onze bond mag en kan niet achterblijven, integendeel, aan ons
is het, de initiatiefnemers met a&le ons ten dienste staande
middelen te ondersteunen.
Wij menen danook als afdelingsbestuur met de grootste spoed een
ledenvergadering in dit kader te beleggen, waar wij met elkaar
moeten bespreken wat ons eerste werk in deze zal moeten zijn.
Ons bestuur nodigt U daarom uit de LEDENVERGADERING van onze
afdeling bij te wonen, ̂ eze wordt gehouden op:

Woensdag, 24 October a.s.
in zaal Lange Smeestraat 17, Utrecht
Aanvang 20 uur»

Kameraad, ook gij moogt niet verzuimen aanwezig te zijn.
Meer dan ooit zult gij alles in het werk dienen te stellen
aanwezig te kunnen zijn.
De belangrijke agenda luidt:

1. ONZE TAAK TEE ONDEESTEUNING
2. HET ORGANISEBEN VAN SYMPATHIE!
3. HET LEDEN WINNEN IN HET KADEE VAN DEZE ACTIE
4. ONZE KRANT

Zorgt ex voor, kameraad, dat gij er aan medewerkt, dat ieder
lid deze zo belangrijke ledenvergadering bijwoont.
Een hoofdbestuurder zal aanwezig zijn om verslag te doen van
een en ander en de agendapunten te behandelen.
Kameraad, een nieuwe periode is ingetreden onder het spoorweg-
personeel. DE STRIJD ONTBRANDT, KENT DUS UW PLICHT !
TOONT AAN UW COLLEGA'S DE KRACHT EN ONDERSTEUNING VAN ONZE BOND!

W IJ R E K E N E N O P U ! !!

Met kameraadsch. groeten
Voor het Afdelingsbestuur ,

(Verb. 19- Bovenstaand de door het H.B. vastgestelde model-
circulaire. Zoals bovenvermeld is door afd.. Utrecht STN
de datum der ledenverg. bepaald op 24 Oct. 1951)



Verenig ing Nederland-U.S.S.R.

Landelijk

X
Amsterdam

•

Tel. K 2900 —30140

Postgiro
511384

CSem. giro
N 26

De ondergetekende

Naam:

Voornamen:

Straat; —-. .„ , ;

Woonplaats:

Datum van aanmelding: '•.'•.".'::. i...".,:'

Meldt zich aan als

* Maandlid (10 et. p. m.) —Maandhuisgenootlid
(5 et. pi -m.) • ;*-~ Jaarlid (ƒ 1,20;p. j:) — Jaar-
huisgehootlid (f 0.60 p. j.)
en abonneert zich tevens op het maandblad
a ƒ 2.80 p. j. (gratis pëï post) of 20 et p. m.

* Doorhalen wat niet verlangd wordt.

Handtekening:

Naam en adres van de wedstrijddeelnemer:

Handtekening .
v. d. afdeling-Secretaris

Handtekening:



Winter Werf campagne

van 1 September 1951 tot 16 Maart 1952

voor:

Nieuwe leden voor de Vereniging Nederland—U.S.S.R. en

Nieuwe lezers voor het maandblad „NU",

HOOFDPRIJS: Een reis van 3 weken door de Sowjet-Unie.

2e prijs: Een radiotoestel,

3e prijs: Een pick-up installatie met versterking en een
reeks Sowjet-Russische grammofoonplaten.

Verder nog 47 waardevolle prijzen in de vorm van boeken, enz.

Voorwaarden:

Een ieder taan aan de werfactie deelnemen.
Nieuwe lezers of leden worden op de daarvoor speciaal verstrekte
formiuïieren ingeschreven.
fezêfo^iüièrtett worden ingeleverd'bg de .plaatselijke secretaris
van' de vereniging Nederland—U.S.S.R.

v Om voor één van dp drie hooiJdprijaen -in aanmerking te komen
moet de jdeekiemer aan de, wedstrijd.,ten minste het voor zijn
plaats gestelde minimum aantal punten IheJUben behaald.
De deelnemer in het land die in verhouding bet hoogste aantal
punten boven het gestelde minimum behaalt, wint de hoofdprijs.
Voor het winnen van een, lid 'krijgt U één punt.

- Voor het winnen van een huisgenootiid ook één puwt.
Voor het winnen van een lezer voor het maandblad eveneens
één punt.
Om de kans, een hoofdprijs te winnen, voor alle deelnemers in
het 'land even groot te maken, is een plaatsen-groepenindeling ge-
maakt, waarbij deelnemers in
grote steden minimum 100 punten moeten behalen
in middelgrote steden • 60 punten moeten behalen
in kleine plaatsen 40 punten moeten behalen
in hele kleine plaatsen 20 punten moeten /behalen
U behoort -tot de plaatsengroep, waar, om voor1 één der hoofd-
priJEJen in aanmerking te komen, ten minste 60 punten behaald
zal moeten worden.
Iedere maand zal de puntenstand .in het «maandblad van de
Vereniging (bekend gemaakt worden.
De uitslag 20! op de Otpeningszitting van het congres van de Ver-
eniging op Zaterdag 29 Maart 1952 te Amsterdam bekend gemaakt
worden. " ' " ,
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De Werkspoor vonk
. Redactie-adres Maria/plaats 18 utrecht. Uitgave G.1.ÏT.

'.j* , .OCTOF7R.

KAK Dt YRSDB BEHOüDM ?BIiI : JVBH ? •

vtaag-di8r.tbor ieder weldenkend mono op het'ogenblik ge--
steld.wèrdt/ bè'antwoqïd't men-echter niet met de zelfde eensgezindheid.
Zijn $r dan mensen <|ife geen vrede willen? Natuurlijk'niet, ,|l̂ aï dat is
ook niet. de,,oorzaak..' B© oorzaak/ -Ligt dieper« Deze ligt in ̂ t' Cöii dat
'de.'Oprl.öêSstokers vy^d^eldheid'p^ber-en'te zaaien, -probërf'L"1J'i -— j - -

i frpn|v_-fe verzwakfcsö-.ö'ö''zodoende pin- pogingen tot oorlog r
Yen»~'33aarvO:or- ook worden er hetzoampagnes op touiw gaast •
v,at'ook, maar vooruit strevend is.. Ieder, èl« Jiet niet» met
ss .oorlogspolitiek .ösn© is, wordtrals' coaBannist gebrandmerkt.
•proberen'ze de arbeiders- in^ de ban te braaagaja van, he.t helpt toch
3n'er is,; toch niets .aan te doen* 'Stitu e se», voeren 'ae hun" plannen -ad t &n
laggen" ö^ër^l oorlo/gal^-ses aan voor zover dé»e-ergens nog'niet atochten
rji5n*-Het- ^fasöisme' ^ö±dt -hersteld/ terwijl we 'weer hebben kunnen' leaen,
dat/naa-st d-o SSers van- Hi-t?,er ookide, Japanse en Spaanae naiBi'a Inge-'
dohakeld sullen'worden, ;•&? fabel op t dit allee ie ota een Rusgiaehe^
.pressie tégen te .gaan>-; dat dit al^ès. ia ter verdediging van onze *"

' ROOEA.TIB" wqrdt al lang niet meer%eloofd, Er ai3nrte veel fei^eri
verschiirende. persoohliikh^den TÖkspc: vpren.gebtacht die dit öflles ,lp-.
•gen-ötraffen. ;Öok-.de réac'tie help^hiélr ongewild a&ïumee* Men l62« ^ier
toe sleoh^s^oiid-iirstaand citaat .tilt'ha^t'b-Lad yöïi.dé-Ned. Werkgevöxïif
!IP^ FBDBELAlföSS lïffiUSÏEIli'"» " V . - : : , . .

Ben van de no.o4$<i&ttigste gJvoigen, dié men ziöh kan inden.ken,
intrëdöja als ̂ %T5W%raöistllgtan&!onderhandelingön op Korea in ült ,

tot één verslapping van de bewapeningsihspanning
_

Truman h'eeft onffliddeli^k'op dit geyaar 'na, MalqLkgr
.ii',,.i v" - ,;' ->T;'.T T. . . . / . . , '"' •"••"v'" ?5 ' ^.7-... ( . . ;:. . _ _ ,

: , Ben conseg-utent door- gevoarSe Eussisohe vyedespolitiefc zou ili
Btadiüitt ;è0n 'lióogsfr gQvaa.rliJk.e aanval zijn op dé AfteriteapiBS«: ,epo*-

«èmie» want een ve-ï-stóteöing Van ;de wdefenoe prbduotionS (oorlogSpir6~
auctie) aou zeer weïiïj^i economische werdaldorisis van. de fterste orde.
kunnen .meeteTfngen>,:" . - : - • " '- . .':• '.'_." : •-. • ' ''-, ' ' ' •••• •• — : . .
Zc?ala men dus ziötr -wlll 94; ,̂  heren liever oorlog dan dat zij een. oari-
sls riskeren* Zijn deze oospogöetokers m± werkelijk zo stsrfc,
arbeidersküissQ deze oorloj^iiet ^egen Ccn houden? Mee, dat «ijn ze
zekfir niet. ïoen^Trutasn dr"eigde"t:;in Korea de atoopbom te gebruiken,,
reja er de vele handtekeningen dhder de oproep van Stockholm, *YQQB HBÏ
VÊïffiCS) .VAH DB.AïOOMBOM",, die hem er v§n weerhielden de B om tg Iftiiwi*.
gjoeisn* 'Iaën Malik, metyzijn vrpdasvoorstellen over Kgrea fcwamf Jw®rden
déze voorstellen SOQ r d© helö'vïöreld met vreugde begroet, en kond a .̂

niet Jsjjid; er doen 'dan aan do conferentie taf el pl^a^e tö nèè
, werd, de .oorlog niet ,_atop .gezet, Int ogend e e l,-; .er yömien nog

t erruerbombardemont on plaats , de- b espr ekingön werd en «n wotrdtü,
sa^botVeic^JpG elendo' is niet te oyefz-üön. Vrouwen '

„wfóggemaai'dV Sleden ta'ot de grond gelijk g-emaakt,.t
an a^d^stnè1 vi'èrtsn " |»og%i.;iV Sn ,4^^ alleen om vette winsten en' te
b er en; vaji hiörml. t ' è;.on. wereld öc^ï&g t o -?*or oe.^9n-vMaat •* tegonovJeï
ó^oriogsëtokera enVhuil rlrawaniön staat een ma'ohtig-' 1^<^^pe".<^ir"e
volledige steun yan.d'e 'S"övv^et-Tjnië » ^Ohina, de Oost-Buropiöö sritt'elx-
-te:r:w$ l̂ - in è^k»iand öeii." machtig' vredos-commite is waèrin' y^la nio.t-'
communisten zit t'èn zoai'ö h'ièr ,3)s. Hugo van Dalen qn vele andoren, '
paaöiova geest ver^wi0nt',:r'ên hot volk neemt zijn lot in eigjen hand.
Wij weten,, als zij in st^a t ..zouden zijn een oorlog te ontketenen, dit
a ou^ betekenen een ongekende olende. West Europa zou ongetwijfeld oo-r-
lo.g'l toneel w or "d en niet -alleen, ïaa ar wanneer de Ruseen AAnge vallen aou
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feamaten'der'onderneineiÈe stegen
gyflsoopkraohl; van de bevolking daal-

de »8t"l3Sk, ondanks de 3 maal '̂  loonsverhoging* Maar voor het volk is
het een eindülo^Q reeks van., pri'j ayerhögingen"gepestf .zoitider dat daar-
aan een eind te verwachten i s < , * « wanneer niet
\*; . AEDB VRJSDBIiÏBVlSHDï!'. HBDHRLAHDERS-

TEGEN PE POIilTïBK YAH- OORLOG EU HSRBBlSWPEliïIJJG VAN _
TEGEN DE AAKïASOMHG VAST DS D3MOCRATISCHE RBOHÏ-SfT VAN ONS VOLK*
DAAROM: . .

SEOJSGBZIED VOOR DS VREDE? • VOOR DB NATIE BN VOOR DB
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Verbinding: 19
G/3 no 1001'51 STN

Onderwerp: Vergadering-vuur W.iJ.-jjei'soneel, gehouden
4-10-51 in hotel "Thalia" te utrecht.

Voor de uitnodiging, gericht tot het N.S.-personeel, zij
verwezen naar bijlage I van dit rapport.
Bovendien richtte de secretaris van het hoofdbestuur

van de Alg. Bond van Spoor^-, Tram- en Ne venbedrij ven-
personeel zich in een selïzTijven tot de leden van deze
bond, in verband met bovenstaande vergadering ( zie
bijlage II).
De vergadering werd gehouden in "Thalia", Stationsplein

9_te Utrecht, en duurde van 11 tot ongeveer 15 uur. Zij
werd gepresideerd door DE «TONG-, bestuurder van de afd.
STN (EVC) te Amsterdam. ATiT secretaris der vergadering
fungeerdeAffOHANNES GEORGE SMIDT (6-4-25), van beroep
eleetrioiin afd. W.¥-3 der NS, uit Utrecht, over wie
dezerzijds reeds vroeger is gerapporteerd. Deze vergade-
"r"ing is een gevolg van onder leden der Unie Toonden gevoerde
actie. met het doei een opipitiie J J J "
vormen» Te Utrecht, lenen zien, b
personen actief voor dit streven, nl. tjee uijhèt NVV.
twee uj*'"fl-fc B̂ phaal" en twee uit de Prot.Chr. Bond

ewust**"of onbewus

Dezerzijds zijn cie volgenè^TiaHeTl-Je^rffir^êl^ördë
PLOEG- en K00L' voor het ITW en voorts een zekere VOEEMAN
(verdere personalia niet bekend). Kool zou de leiding van
bovenvermelde vergadering in handen krijgen, doch deze
moet zich hebben teruggetrokken en daarop ia de leiding
overgegaan naar genoemde DE JONG-.

De vergadering zelf had een opmerkelijk verloo
De politiek bleef geheel op de achte_r_grond, terwijl er
niet werd gekankerd op de directie der NS of op de ver-
schillende bonden. Het doel van de vergadering was, het
organiseren van een grote demonstratie vergadering met
medewerking der veiscnixienae bonden en ongeorganiseerden.
Deze vergadering zou dan t.z.t., waarschijnlijk in Novem-
ber a. s., te_JJtreoht worden gehouden.
"""lé '̂̂ é stuur der vergadering bracht de volgende eiayen
naar voren, welke door het NS-personeel moesten worden
gedaan in verband met de kommervolle financiële omstan-
digheden, t. w. / IL25rper maand toeslag voor gehuwden en
f ^5.- per maand toeslag voor on^effuwSen. Verder finan-
c iele voorziening voor Aaeht- en Zondags,arJ)S id .

Voorts kwamen de volgende voorstellen uit de vergadering:
1. het betrekken van ge pens ionnee r de n bij deze^aatie;
2. het betrekken van de verschillende bondsbesturen bij

deze actie.
Uit de vergadering werd een uit twee leden bestaande

oommissie gekozen, die de opdracht kreeg, zoveel mogelijk
actief te ontketenen voor het slagen van de demonsï1?atle-
veïgaSëfing ^ (namen onbekend).

-2-
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De vergadering besloot een zeer ojpe_jaüLi3fce_actie_ te
voeren voor de te houden demonsïratiévërgadering. Men
zal trachten de verschillende bonden voor de actie
warm te maken en zich van hun medewerking te verzekeren.
Verder zal men door middel van pamfletten het spoorweg-
personeel opwekken de a. s. demonstratie vergader ing te
bezoeken. Voor de onkosten van de te drukken pamfletten
moest geld worden verzameld onaer het personeel, ter-
wijl tijdens de vergadering een collecte voor di'l
werd eenouden? "" .

Het viel op dat de BYC zich geheel op de.. ......
hield tijdens de vergadering. Zo bijv. genoemde SMIDT,
die er zich op liet voorstaan dat hij IW-lid was ( ï }
en op geen enkele wijze zijn "linkse sympathie" op de
voorgrond liet komen.

Ongeveer 40 personen bezochten de vergadering; onder
hen bevonden Slffn leden van "St. Eaphaël", de P.C.B.,
het HW en enkele ongeorganiseerden.

GEZIEN
Bijlagen: 2



Bijlage bij rapport Verb. 19 ft/3-1001'51 STH dd 10-10-51

a f s c h r i f t

UITNODIGING VOOB H. S. PERSONEEL

Waarde Collega,

Een groep Utrechtse collega's van aIULe_ vakbonden en
enkele ongeorganiseerden zijn bij eïïcaar geweest en
hebben de moeilijkheden besproken van het personeel
en hun gezinnen.
Zij waren van mening dat alles gedaan moet worden die
moeilijkheden op te lossen, dat er beweging ontwikkeld
moet worden, waaraan allen kunnen deelnemen.
In deze bespreking werd het nuttig geacht om met collega's
van andere standplaatsen te bespreken op welke wijze dit
het beste kan geschieden.
Ondertekende nodigt U daarom namens deze groep Utrechtse
collega's uit tot een bijeenkomst op

Donderdag, 4 October 1951 in
hotel "Thalia", Stationsplein 9, Utrecht

(recht tegenover het station)
Aanvang 11 uur v. m. , einde 15 uur.

Met het oog op de restauratie van de vergaderzaal, ver-
zoeken wij U, ons van Uw komst mededeling te doen.
Indien U ons tijdig bericht, kunnen wij U waarschijnlijk
nog enkele uitnodigingen voor collega's zenden.

Met vriendelijke groeten,
Voor de Utrechtse collega's,

w. g. J.G. SMIDT , lid

Correspondentieadres: Sumatrastraat
25 bis te Utrecht x)

x) Verb. 19 - Aldaar woont de communist JQH&NNES
CLAZINUS VAN LQVEHEN (1-7-151, lid
Bondsraad



II

Bijlage bij rapport Verb. 19 G/3-1001'51 STN dd 10-10-51

a f s c h r i f t

ALGEMENE BOND VAN
SP001- TEAM- en NEVENBEDRIJVENPEBSONEEL

Secretariaat: Prinsengracht 739 Amsterdam
Telef. 32097 Kamer 6 a.

Amsterdam, (ongedateerd)

Waarde lakleer,

Het is niet uitgesloten dat U een dezer dagen een uit-
nodiging ontvangt of reeds heeft ontvangen van enige
Utrechtse collega's voor het bijwonen van een bijeenkomst,

Wij doen U hierbij weten dat ons bestuur van deze gang
van zaken geheel op de hoogte is en er met klem bij U
op aandringt van deze uitnodiging gebruik te maken.

Het initiatief van deze kameraden, die lid zijn van ver-
schillende vakbonden, alsmede enkele ongeorganiseerden
moet door onze leden ondersteund worden, vandaar dat door
U alles in het werk dient gesteld te worden deze bijeen-
komst bij te kunnen wonen.

Stelt daarbij alles in het werk meerdere collega's, leden
of anders- en ongeorganiseerden mee naar Utreüht te nemen.

Kameraad, wij vertrouwen er op dat U Uw volle medewerking
aan deze voorbereiding van een actie zult geven, en ver-
blijven met kameraadschappelijke groeten,

Voor het Hoofdbestuur,

W. Blekman, secretaris.*"
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NOTA

Voor: ACD 120363

O Betreft: Uittreksel uit besprekingsverslag N.S. op 29
November 1951.

Naar aanleiding van de verschillende ontvangen
rapporten betreffende IVC-vergaderingen gevraagd of de na-
volgende mensen konden worden geïdentificeerd:

BAARS, Amsterdam
PRUIS, Amsterdam —

DVE, 12-12-51.

•C



VEBTBOÜWELIJK

Verbinding: 19
C/5 no 1002'51 STN

Onderwerp: Kadervergadering van de AJLg. Bond vanJJpoor-
Tram- en Nevenbedrijvenpersoneel, gehouden
erts a-1 Q-5l_in het bondagebouw, 's Gravelandse-

i(Hil ver suST)

Berichtgever betrouwbaar
Waardering bericht: idem
In afschrift aan: Chef Spoorwegrecherche.

- imiiiurriTit '•—"-**•.:*.-""—»••"•«*-""" -

Op bovenvermelde vergadering waren aanwezig:
Voor het Hoofdbestuur STN:

JONG (12-7-98T, Amsterdam,
(29-7-16). tt

Voort s fIBff l IBSJCflKZUIi- (29-12-18) f

L

CHBISTIAAN UITZEN (13-6-1900), Utrecht
HENDBICUS BBEGONJE (4-12-99), Utrecht

_._ DE EBBE (9-10-23), Amsterdam,
S, Amsterdam (personalia niet bekend),
BIKBtBOOH (9-3-1900), Den Haag,

JONG, afd. Amsterdam STN,
onbekende, die als plaatsvervanger voor een

—ft/zekere Pruis uit Amsterdam kwam, doch na een goed
uur weer wegging,

X^/LUDOLF AIBEST VAN DEE KEULEN (4-4-93), die eerst
• 's middags kwam.

De voorzitter opent ten 11 uur deze vergadering en heet
allen welkom. Hij wijst op de belangrijkheid van deze
vergadering en wel in verband met de op 4 Qctober jl. te
Utxapht, plaats gehad hebbende conferentie (zie rapport"^
ferb. 19 - 0/3-1001'51 STN dd 10-10-51). Op deze vergade-
ring van 4 Oct. zijn plm 40 spoormgjiflen bijeen geweest om
met elkaar de ernstige moeilijkheden, die in de gezinnen

x van de spoormannen heersen, te bespreken. Deze actie ont-
wikkeling moet worden gezien om als personeel gezamenlijk
verbetering te krijgen. Als organisatie hebben wij altijd
gesloten gewerkt. Dit is een van onze fouten geweest. Deze

dienen te worden of 'wij gaan
"stuk" aan ons eigen geheimzinnig gedoe. Op djeze vergade-
ring zal dus tevens dé vraag beantwoord dienen te worden:
moeten wij zo doorgaan of moeten wij met open vizier g#an
werken (strijden). Wij hebben onze or ganiswc ie ai t i:
zien als iets, waarnaar de mensen vanzelfsprekend/naar toe
zouden komen. Dit is niet juist gebleken. Velen/nebben zich
van ons afgewend. Wat is hiervan de oorzaak ? Velen van
onze kameraden houden twistgesprekken met hun collega's,
maar discussiëren niet.

Thans is er echter iets ontstaan waaraan onze organisatie
leiding moet geven. Ongeorganiseerden en georganiseerden
hebben samenwerking gevonden, van welke bond zij ook lid
zijn. De situatie die hiermee ontstaan is, heeft onze aan-
dacht nodig. Velen hadden geem'geloof in de opzet. Men was
zelfs in de mening dat dit een N.V.^stunt betrof. Tot nu

( toe hebben wij er ons toe bepaald, het lagere personeel in
( onze acties te betrekken, maar alle krachten moeten worden
( ingespannen om ook het hogere personeel bij de a.s* acties
\e betrekken. 0



-2-

Op de vergadering te Utrecht zijn eisen gesteld en thans
is het de vraag op welke wijze wij deze eisen kannen
stimuleren. Alles moet er om draaien, de anders georga-
niseerden er in te betrekken, beweging te ontwikkelen
in de üniebonden . Activiteit om de actie op hoger peil
ïeT -trekken en welke wegen moeten hiervoor worden bewan-
deld! ? Het is nuttig de oude geschillen te centraliseren
en de afdelingen in de acties te betrekken. Plaatselijk
moeten deze acties worden doorgedragen en men moet zich
voorbereiden op een demonstratieve vergadering, welke
te Utrecht gehouden zal woxden. Het is hierbij nodig op
korte termijn plaatselijke „1<*flflffl™ ^g^-gjiflggLfl te beleggen
en een hogere belangstelling bij elk lid voor deze acties
op te wekken. n0jis_0rgaatt" geniet een verhoogde belang-
stelling en wij moeten trachten hieruit geld te slaan
door hen die onze krant lezen, hiervoor te laten betalen.
Dit ten minste te trachten.

Wij zullen onze doorverbindingen moeten gebruiken om
een doorbraak te forceren. Uit deze vergaderinge* zijn
voorstellen^ep>ffi^t^'ÉmTïit de "farce" te komen, wij zijn
thans bijeen en zullen ons moeten beraden hoe wij dit
alles moeten activeren. Wij mogen daarbij niet vergeten
dat de hoofdbesturen der Uniebonden niet stil zullen
zitten.

-Hiermede sluit de voorzitter zijn betoog en geeft ge-
legenheid tot discussies.

•mg jrQTTd (Amsterdam) is van mening dat het personeel der
spoorwegen zit te wachten tot er iets gebeuren gaat. De
nood is hoog. Hogere eisen worden gesteld aan het werk,
4500 spoormannen hebben zich tot de sociale zorg der NS
gewend, dit is 15$. Hekenen we hierbij dat velen niet
durven of willen komen, dan is de nood zeer hoog.
ULTZBK
betoogt dat de organisatie geen trekpleister is geweest.
Vele van de kameraden treden uit de Uniebonden. Onze or-
ganisatfie neemt niet lp ledeatp.1 toe f integende_glj,_jaii
neemt af. Hij geeTt verder een korVverslagje van een ge-
sjMJek dat hij met een lid van "St. Baphaël" heeft gehad.
Deze had-«l- reeds voor zijn organisatie bedankt. Sr hè e r at,
grote ontevredenheid bij de leden van de andere organisaties
maar de leden moeten niet bedanken} zij moe "ten hun hoofd-
besturen in gebreke stellen want deze doen niets. Met
circulaires moet levendigheid worden gewekt bij de leden
der Uniebonden en men moet de Uniebestuurders geen gele-
genheid geven tegenmaatregelen te treffen.

maakt een opmerking met betrekking tot de datum van deze
kadervergadering en wel in verband met de nieuwe dienst-
rejjejjjig. Hij wijt hieraan het slechte bezoekvan deze
vergadering. Ook is hij van mening dat het verdekt werken
van de SfH uit den boze is. Wij moeten naar voren komen.
Ook De Beer (Amsterdam) en Eikelboom (Den Haag) zijn van

l mening dat de organisatie naar voren moet komen. Eikelboom
fwijs t op de circulaire van Smidt (Verb. 19- zie bijlage
bij rapport C/3-1001'51 STN). Hierdoor ontstond verwarring
in Den Haag en meende men met een NW-stunt te maken te
hebben, waardoor velen niet naar deze vergadering zijn
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gegaan omdat men meende en bang was dat men langs deze
weg zou trachten onze leden in het MTV te krijgen. De
tijd van achter de schermen werken is voorbij, zo
meent Eikelboom.
Hierna volgt ten 12.30 uur de pauze.
Na de pauze krijgt BEBEND BLOKZIJL het woord. Hij be-

toogt dat het nodig is richtlijnen voor de Komende acties
vast te stellen. Allereerst rijst de vraag: hoe is de
conferentie tot stand gekomen ? In de vakbladen van de
Uniebonden kan men steeds lezen wat de hoofdbestuurders
tot stand hebben gebracht, laar wij lezen niet in "Ons
Orgaan", dat de kameraden L. de Jong en H. Blekman de
organisators zijn geweest van deze conferentie. En dat
zij het zijn geweest die het land hebben afgereisd en
de contactpunten hebben gelegd. Wanneer men heeft gedacht
dat men met een NVY-stunt te maken had, dan heeft de
organisatie niet voldoende de krachten ontplooid. Hen
moet ieder lid opwekken en er een organisator van maken.
Ledenvergaderingen moeten worden belegd.
\l deelt verder mede, dat op 27 October a.s. >ber

rorcudoor het NVV een demonstratief conffrelrza.!. woraen
Hoofdbestuur dejg . JEEC Lkomt; hejlejpi avond in vergad'erTng

ijeen om een manifest hiervoor samen ' ^ ' '
-^eden worden neergelegd> vaa

Op de conferentie te utre cm; zijn ar ie eisen gesteld
en wel een duurtetoeslag oer maand op het loon en de
.salarissen: ' """
1. ƒ 15,- per maand voor ongehuwden
2. ƒ 25»- " " M gehuwden,
3. vergoeding voor overwerk, ext ra _be loning.
Ben oommissie is gevofmcTen deze geeft een circulaire uit
welke gevolgd wordt door een manifest vande E.V.C.
1Qp02mCir^ulajj;^s,ijaoeten worden uitgezet/ waarvan 5000
axjoTFlinze organisatie en 5000 door de commissie. In de
verspreiding zullen wij niet alleen onze contactpunten,
moeten betrekken, maar OOK onze eigen leden; 25000 __
festen moetgja^gazamenlljk worden uitgezet. Se tactiek
vafl~4" üeTfTheef t er toe geleid, dat de beide thoofdbjs- ••**„,
stuurders het werk alleen hebben verzet. Maar het werk
moet door allen worden verzet. Het is nodig hierbij drie
punten uit te werken:
1. overal beweging opbouwen van de 4 October-conferentie,
2. het organiseren van sympathiebetuigingen,
3. het versterken van de organisatie (ledewi&rving).

IHet oppositieblad van het NWTïë'eft thans 5000 betalende f
abonne's en wij moeten trachten met de verspreiding van '
de circulaires enig geldelijk voordeel te behalen. Men
heeft meer belangstelling voor iets wat men heeft betaald.
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BEEGONJB wijst op de demonstratie van het F7V van voor
de oorlog tegen de toen aangekondigde 10$ loonsverlaging.
Is het niet mogelijk, aan de a.s. demonstratieve vergade-
ring een dergelijke demonstratie te verbinden ?

tfliTZEU bespreekt dan het slechte bezoek aan de leden-
vergaderingen. Het zal overal wel net als in Utrecht
zijn, als er een ledenvergadering is, zijn practisch
alleen de bestuurders aanwezig.
De voorzitter bespreekt dan de richtlijnen voor de

a.s. acties: het beleggen van ledenvergaderingen, het
verspreiden van de circulaires vanpFlJommissie en het
uitzetten van de manifesten* Dit alles moet plaatselijk
worden geregeld. Voor het houden van vergaderingen moeten
convocaties aan de leden worden uitgereikt, waarin allen
worden opgewekt tot bezoek. Dit gepaard laten gaan met
huisbezoek.
EelT mogelijkheid is, dat uit de demonstratieve vergade-

ring een deputatie naar Ir. Den Hollander zal worden ge-
zonden en een bespreking met deze zal eisen» Men denkt
deze vergadering op een Zaterdagmiddag te kunnen houden,
zodat ook de vrouwen er in betrokken kunnen worden.
Mets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de

vergadering ten 15 uur.

Bijlage: afs. uitnodiging.

O



AgSGHBIFT

.i&EMENE BOUD VAN SPOOB, TEAM- B-N NEVENBEDBIJVENPEBSONEEL
Secretariaat: Prinsengracht 739 Amsterdam,(C), fel; 32097

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

ÜITNODI&ING - KADEBVEB&ADEBIN&.

Aan de leden van het hoofdbestuur,
Circ: S/H.B./ bonsraad, afdelingsbestuur en werkers.

WaardeQiJakker,
.Op 4 October a,s. komen een zestig-tal spoor jongens bijeen

leden van verschillende organisaties en enkele ongeorganiseerden,
die met elkaar de ernstige moeilijkheden zullen bespreken die heer-
sen in de gezinnen van duizenden spoorjongens.
Met elkaar zullen wij de wegen uitstippelen die bewandeld moeten
worden om aan deze toestanden een einde te maken.

( Kameraden, het zal U duidelijk zijn welk een belangrijke taak onze
organisatie in deze activiteit van het spoorwegpersoneel, Uw col-
lega's heeft te vervullen.
Bedenkt goed dat hetgeen op 4 October plaats vindt, etfmg is in de
geschiedenis van het Nederlandse spoorwegpersoneel en het doel waar-
voor deze verschillende georganiseerden bij elkaar komen zeker kans
van slagen heeft als ook onze bond al zijn krachten aan dit init*-
tief geeft.
Het is daarom noodzakelijk dat gij ook alles in het werk stel* aan-
wezig te zijn op deze kade r rge rgade ring waar wij met elkaar moeten
bespreken wat dtns in deze te doen staat. Onze gehele organisatie
moeten wij mobiliseeren, vandaar dat wij er vast op rekenen dat gij

^ NIET verzuimen zult aanwezig te zijn. .Deze kader-vergadering wordt
( - *gehouden: op:

MAANDAG- 8 Ootober a.s. in ons gebouw
s'G-ravenlandseweff 12 te Hilversum

Aanvang; 10.30 uur Einde; 16 uur
AGENDA:

1. HET MOBILISEREN VAN ONZE BOND

(inleider een verbondsbestuurder van de E.V.G.)
2. DB TAKEN VAN DS LEDEN VAN BET HOOFDBESTUUR,

BONDSBAAD, AFDELINGSBESTUREN EN LEDEN.

Kameraden, kent Uw verantwoordelijkheid in deze actie van het spoor-
wegpersoneel, Uw verantwoordelijkheid als lid van onze bij de
E.V.C, aangesloten organisatie.

Het Nederlandse spoorwegpersoneel rekent op U.
Tot Maandag Q October a.s. kameraad.

Met kameraadschappelijke groeten,
Sejitfimhej 1951

AmsteJam



Verbinding: 19
Pamflet, verspreid op 30 en 31 Qct, 1951 bij HGB, kantoren
en werkplaatsen der HS en Ato-bedrijven te Utrecht.

a f s c h r i f t

M E T V O I L E K R A C H T V O O E U I I

AAN HET GEHELE N.3.. PERSONEEL

Waarde Makkers,
In «en bijeenkomst van spoorwegpersoneel, waarvan de aanwezigen
verschillend georganiseerd waren, en enkele ongeorganiseerden,
is een maandelijkse duurtetoeslag geëist van / 25 voor gehuwden
en ƒ 15 voor ongehuwden en extra beloning verlangd voor nacht-
arbeid, Zondagsdienst en overuren.
W A A E O M ? Omdat de armoede in de gezinnen van het personeel

van jaar tot jaar: toeneemt *
DB U.S., GAAT HET ECHTER VOOE DE WIHD !
In de jaren 194-8, 1949 en 1950 waren bijv. de
winsten resp.:/ 65040781; ƒ65944571; ƒ 80556146

De verlangde duurtetoeslag - voor het gehele personeel rond
ƒ 10000000 per jaar - vormt een fractie van deze ontzaglijke
winsten.
De bijeenkomst deed een beroep op de vakorganisaties, zijn ge-
re chtvaardigdefeisen - de duurtetoeslag en de extra beloning
voor nachtarbeid, Zondagsdienst en overuren . te verwezenlijken.
ONZTS BOHD GEEFT AAN DAT BEROEP GEVOLG.
Wij zijn bereid, in deze actie alle meningsverschillen op andere
punten op aij te zetten en met iedereen samen te werken om het
beperkte program van de duurtetoeslag en extra beloning te ver-
wezenlijken.
Wij zullen echter iedereen bestrijden die deze actie wil besmeu-
ren of onmogelijk maken.
Leden van de Alg. Bond:,.. (EV(J)!

Treedt Uw andersAen ongeorganiseerde makkers tegemoet.
Doet dagelijks Uw best, tot de meest actieve en toegewijde^
collega's te behoren. Kent uw plicht1
Ontwikkelt initiatieven in de actie voor duurtetoeslag
,en extra beloning voor nachtarbeid, Zondagsdienst en
overuren. . „ ' . - . •
Laat het gehele personeel de stuwkracht van onze bond
ervaren en hem nog meer doen waarderen als 4è organisatie
die onder alle omstandigheden voor de belangen van het
personeel op de bres staat.

Ander georganiseerden!
Plaatst Uw vakbond op het spoor van de rechtvaardige stryd
voor de duurtetoeslag en de extra beloning voor nacht-
arbeid, Zondagsdienst en overuren. ~~ '•

PERSONEELSLEDEN~^

Gij allen vormt het grote spoorweggezin. Legt het betrouwbare
spoor van gezamenlijke eendracht.
Vormt overal waar gij arbeidt - op de depots,stations, werk-
plaatsen en kantoren- contaeteommissies
Pakt met elkaar aan, verenigt U om de actie voor duurtetoeslag
en extra beloning te versterken
Dan zullena.e resultaten niet uitblijven ! • ,•
Amsterdam, October 1951 HOOGDIESTUÜE

Alg.Bond van Spoor- Tram-
en Hevenbedrijvenpersoneel



Verb. 19
Datum: 17-11-51

a f s c h r i f t

ALGEMENE BOND VAN SPOOE- TEAM- EN NE VENBEDE I JVENPEBSONEEL ̂ —-j
Secr.: Prinsengracht 739, Amsterdam. Tel. 32097
Circ. S/H/B/12 Aan de Afdelingsbestuurders,

H.B. en B.S. leden
Waarde Makker,

Het staat ontegenzeggelijk vast dat na TIENTALLEN
jaren van non-activiteit ten aanzien van de te voeren strijd voor de
economische en sociale belangen der arbeidersklasse onder het spoor-
wegpersoneel in het bijzonder en onder het vervoerspersoneex in net
algemeen vandaag een gunstig keerpunt is ingetreden. .
BtëT meest treffende, maar daarnaast ook het me e stoe langrijke in
deze ontwikkeling is, dat een snelle groei in de saamhorigheid
onder het NS-personeel aan het daglicht is getreden.
Kameraad, vast staat, dat, afgezien van de zeer zeker nog vele
fouten die aan ons werk kleven en die wij dagelijks tot het MINIMUM
moeten trachten terug te brengen, onze vakbondspolitieke invloed

/ onder deze groep van arbeiders uit het Nederlandse bedrijfsleven
^ waarbij wij zeer zeker ook de nevenbedrijven in é'e'n adem dienen te

noemen, de belangrijkste rol gespeeld heeft in deze thans naar voren
tredende activiteit.
Consequent en zelfcritisch zal eenieder van ons zich de vraag moeten
stellen en beantwoorden:

WAT IS MIJN BIJDEAGE GEWEEST IN DEZE ZO NOODZAKELIJKE
EN GUNSTIGE ONTWIKKELING ? ?

Over het algemeen is ons kader achtergebleven, de nodige activiteit
die van ons verwacht werd en wordt is in grote lijnen tekort ge-
schoten.
Maar kameraad, thans zijn wij in een geheel nieuw stadium gekomen.
Meer nog als voorheen zullen de spoorjongena en zij die werkzaam
zijn in de nevenbedrijven naar U als lid van onze organisatie kijken
omdat zij verwachtingen koesteren en vertrouwen hebben in Uw acti-
viteit als klassebewuste arbeider.
Met deze wetenschap voor ogen geldt voor U en ons allen,

TKEED UIT HET ISOLEMENT .Ml
Toont Uw ernstige wil een eerlijk en open strijder te zijn voor de

/ belangen van de arbeidersklasse en die van het NS en Nevenbedrijven-
personeel in het bijzonder.

KAMEEAAD, OOK IN DEZE ACTIE EEKENT MEN OP UW VOLLE EN
ACTIEVE MEDEWEEKING

Maar dit niet alleen, kameraad. Ook onze bond vraagt in dit nieuwe
stadium Uw volle aandacht en medewerking, ̂ e winter heeft zijja ins-,
trede gedaan en belangrijk en dringend noodzakelijk werk vraagt ook
Uw volle aandacht. De eerste taak die U gesteld wordt betreft onze
bondskrant. Meer dan LUIZEBD exemplaren van "Ons Orgaan" worden
iedere H dagen gratis per post naar anders- en ongeorganiseerde
collega's, werkzaam bij de NS en zijn Nevenbedrijven gezonden.
DIT VEUCHTBAEE PEOPAGANDA WEEK KOST VEEL GELD.
Alhoewel echter vele van deze lezers een bijdrage stortten voor
"Ons Orgaan", is dit aantal nog veel te gering. Wij zijn danoo.k
van mening, dat juist om deze methode nog meer propagandistische
waarde te geven, iedere afdeling verantwoordelijk moet worden ge-
steld voor het aantal bondskranten dat J.n die plaats aan de anders-
of ongeorganiseerde makkers wordt toegezonden. " ——==
Met de GEOOTSTE SPOED zullen werkers-groepen geformeerd dienen te
worden die deze adressen bezoeken om een goed overzicht te krijgen
hoe de reactie is op "Ons Orgaan". Hiervan moeten duidelijke lijsten
IN DUPLO worden aangelegd omdat zo spoedig mogelijk NIET meer per
post maar door U en Uw medewerkers deze krant bezorgd moet worden
en een abonnement van 10 et per nummer moet worden afgesloten.
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WIJ ZUILEN ZODRA U ONS HEEFT BERICHT DAT DE WERKERS KLAAR STAAN,
DE ADRESSEN VAN DE NIET-LEDEN LEZERS IN UW PLAATS TOEZENDEN, DIB
WIJ DAN DOOR MIDDEL VAN EEN CIRCULAIRE VAN HET TE VERWACHTEN BE-
ZOEK OP DE HOOGTE STELLEN.
Kameraad, onderschat de waardevolle betekenis van deze opdracht niel
maar zet U in om deze zo van ONSCHATBARE WAARDE zijnde opdracht
voor onze organisatie te doen slagen.

MELDT U BIJ UW AFDELINGSBESTUUR ALS MEDEWERKER
LAAT NIET AL HET WERK OP DE SCHOUDERS BAN ENKELINGEN BUSTEN.

Als tweede, niet minder belangrijke taak geldt voor eenieder:
DB LEDENWERPOAMPAGNE 1951-1952.

Kameraad, zowel bij de NS als bij zijn Nevenbedrijven zijn DUIZEN-
DEN ongeorganiseerde collega's. Ook thans nog stijgt dit aantal
schrikbarend. Verschillende oorzaken» zoals ontevredenheid e.d.
waa bij velen üe reaen. ae organisatie de rug toe te kereq.
Duidelijk moet het voor eenieder zijn en zeker van ons dat dit de
verkeerde weg is. Het zal daarom ook voor U de taak zijn uit deze
duizenden onze organisatie te versterken.

IS DAT MOGELIJK ?
JA, KAMERAAD !

Dit ja, kameraad kunnen wij daarom met zoveel klem uitspreken om-
dat zowel in de voorbereiding als in de verdere ontwikkeling van
deze actie onder de vervoerarbeiders, het volste vertrouwen in en
sympathie voor onze bond sterk is waar te nemen. Kameraad, als wij
werkelijk onze krachten inzetten, ons een avondje in de week ge,en
voor onze organisatie, dan zijn er TIENTALLEN nieuwe leden te win-
nen onder de ongeorganiseerde collega's. Als wij het werkelijk
menen met de noodzakelijke fffiNHErp. dan, kameraad, zult ook gij
onmiddellijk bereid zijn Uw"afdelTngbestuur te ondersteunen en met
hen tesamen werfploegen te formerenom met vol enthousiasme aan de
slag te gaan. Ziehier, kameraad, onze opdrachten.
Wij zijn van mening, dat deze niet overbelast zijn, integendeel,
de mogelijkheden zijn er, niet in de laatste plaats door ze te
combineren. Kameraad, willen ook wij ons werk goed kunnendeen ,
dan is een nauw contact tussen afdelingsbesturen en leden de belang-
rijkste factor. Gezamenlijk moeten wij daarom tot uitvoering over-
gaan. Onnodig daarbij te vermelden dat wij gaarne te Uwer beschik-
king staan ondersteuning te geven. Nog veel te weinig wordt naar
onze zin het directe contact tussen het hoofdbestuur «n het af-
delingsbestuur op zijn waarde geschat. Laten wij hier van af
vandaag verandering in brengen.
Kameraden, wij rekenen er op dat wij zo spoedig moegelijk „
bericht van U ontvangen over vorderingen e.d.
AAN DE SLAG MAKKERS, SUCCES IS VERZEKERD.

Inmiddels met kameraadschappelijke groeten,
voor het hoofdbestuur,
L. de Jong (voorzitter)
H. Blekman (secretaris)

Amsterdam, October 1951
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Afschrift.

$• H*«r Oh» f
T/A Speorwtgrtohwch»
t» g f » 38 O H t .

Onder toeseading vaa tw«e p«mflatten, "bericht Ik U,
dm t hiervan In de naoht ma 21-op 22 Au«u»tu» 1951
•*n groot aantal la T«rapr«ld oud»r het loodapartonoel
Tan rail &«sd »n lieoi aan 4a Oruguiusfcad» t« Aa»t«rdam.
D* ld«ntit«lt van At T»rai/bid»rC»)kon tot op &ed*a
al«t word»n Taatg*a%*ld»
B»a ond«r»o»k hi«rna wordt ingesteld en bi^ «alg r«»ul-
taattaal ik 0 daar «var »d«r rappert«r«n.

jÊjo»t«rdan(22 luguitu» 1951.
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Afschrift.

/ " A A N H E T A M S T E R D A M S E A.T.O. P E R S O N E E L .

G E Z A M E N L I J K E A C T I E NOODZAKELIJK.
Een scherpere aanval is op het A.T.O. personeel ingezet in de vorm
van definitieve verwijdering van de.bestellers van de «agens.
Deze aanval was al enige tijd in voorbereiding en deze maatregel
betekent dus ook,dat de chauffeurs en koetsiers.buitengewone om-
standigheden daargelaten,alleen voor de aflevering van het bestel-
goed staan met al de risico's van dien.
HET IS DUS DUIDELIJK,DAT DE AANVAL NIET ALLEEN DE BESTELLERS GELDT,
HAAR TEVENS-EEN SPRINGPLANK VORMT OM.ANDERE GROEPEN IN DS SCHAAR

TE NEMEN.
Verklaarbaar is echter,dat"de bestellers zich het meest direct ge»
troffen voelen.Zij vragen zich af:wat gebeurt er met onze functie.
Ook deze vraag heeft goed beschouwd betrekking op de andere groepen.
En als d© vraag omtrent de functie aan de orde is,dan is ook de be-
loning in het geding.
Als de bestellers dus loondienst moeten verrichten dan wil dat zeg-
gen,dat de economen een nieuwe stap hebben afgelegd op de weg naar
bezuiniging,opvoeren van het arbeidstempo en in het verdere ver-
schiet ontslag van z.g. overbodige krachten openen.
Bakkers,wij zijn van mening,dat het d« hoogst* tijd is om de ge-
meenschappelijke krachten van het personeel te bundelen en in te
zetten tegen de niets en niemand ontziende bezuinigingen van de
directie.
Denkt niet, dat het alleen om de bestellers te doen is.
VERGEET NOOIT.DAT DE EIGEN POSITIE GEEN BETERE VERZEKERING KAN VIN-
DSF DAN DOOR HET VOOR ELKAAR OP TE N1MM»
GEMEENSCHAPPELIJK moet het volgende tot stand worden gebracht:
a» Ben duurtetoeslag voor het gehele personeel ten bedrage van

F.25»- per maand;
b. 50$ toeslag voor nachtdienst;
c. Een door en uit het personeel op democratische wijze gekozen

bedrijfskern;
d. Betere dienstindeling;
e. Bestellers op de wagens,ook in het belang van chauffeurs en

koetsiers.
Br is maar êên methode,makkers,die de directie voor redelijke ver-
langens van het personeel doet wijken en wel; DB GEMEMSCHAPPELIJKE
DRUK VAN HET PERSONEEL*
Daafvoor moeten alle vakbonden gemobiliseerd worden.Br moeten ver*

§aderingen georganiseerd worden voor de leden AéT.O. personeel»©t gehele personeel,onverschillig hoe georganiseerd dan wel onge-
organiseerd, hoe ook godsdienstig of politiek ing es t el d, mp e t GEZA- •»
MENLIJKE ACTIE VOEREN VOOR HUN BELANGEN EN DIE VAN DB GEZINNEN.
Loodspersoneel, bestellers, chauffeurs,koetsiers,kortom j-allen werk- ,
zaam bij de A.T*0.,MET ELKAAR KUNT GIJ BELANGRIJKE SUCCESSEN BE~
HALEN.

Amsterdam,21 Augustus 1931. Hoofdbestuur

Algemene Bond van Spoor,-Tram-
en Nevenbedrijvenpersoneel

Prinsengracht 739 Tel:32097»



A A N D E A R B E I D E R S I N P I E N S T V A N Afschrift.

S P O OVR « T R A M E N B Ï Ï S B E D R I J V S N.

Dat zijn volgens "Het Parool", "Het Vrije Volk", "Trouw", "De Volks-
krant", enz. de ervaringen van de deelnemers aan het WERELBJlJÜGDl.
FESTIVAL in Berlijn.

WAAROM SCHRIJVEN DEZE KRANTEN DIT ???

In Berlijn waren ruim 2*000.000 jongeren uit 101 landen bijeen, jon«
geren, die daar demonstreerden voor een Vredespact tussen de Grote
Vijf} jongeren, die nooit meer bereid zullen zijn op elkaar te schie-
ten. Zij beloofden elkaar alles te doen om de plannen van de oorlogs-
stokers te verhinderen*

DAAROM is GENERAAL BISBNHOWER SOMBER GBSTEMD * * *
Want om de plannen van de oorlogshitsers uit te voeren, zijn Solda-
ten nodig '
Maar de jonge arbeiders en studenten, die Eisenhower nodig heeft
voor zijn aanvalsleger, sloten in Berlijn eeuwigdurende vriendschap '

Daar was de jeugd van de SOWJST-UNIE @n van ENGELAND.
Mar verbroederde zich de jeugd van FRANKRIJK en VIET-NAM, vaa
KOREA en AMERIKA, van NEDERLAND en INDONESIË, van OOST-* on WEST~
DUITSLAND. .

ZIJ ALLEN WAREN BEZIELD DOOR ffiÊN WIL '

ïI.IiiIÏ»ïI=i2ISII=12ilII-éAi=liI=Si&ïCKï5|=?2il2MILll
Daarom heeft de Hederlandse regering alles gedaan om te verhinderen
dat ook Nederlandse jongens en meisjes in Berlijn zouden zijn '
Da&rom schrijven de Hollandse kranten, dat in Berlijn honger en ver-
warring heerst.

MAAR IN BERLIJN ZIJN 500 JONGE HOLLANDERS GETUIGE '''

Het zijn jonge arbeiders en studenten, die alle moeilijkheden hebben
getrotseerd om er toch bijte zijn.

DEZE JONGEREN ZULLEN OP
WOENSDAG 22 AUGUSTUS A.S.
1$ KRASNAPOLSK?

VERSLAG UITBRENGEN •
KOMT IN GROTE GETALE NAAR DEZE BIJEENKOMST1 '

Aanvang 8 uur. Entree 10 cent. Zaal open half 8.

Hetuontvangst-*comitê
Nieiawe Keizersgracht 61.
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Onderwerp! Algemene Bond van Spoor-Tram- en Nevenbedrijven-

personeel. ^tüB^f
Uw schrijven no 108311 d.d. 10-7-51

G

In antwoord op Uw bovenvermeld schrijven kan het volgende
worden gerapporteerd: ,
Betreffende de personalia en verdere gegevens van A.LAHTIHGr,

OUDMAYEE en RANZIJIF werd van de zijde van I.fl. Amsterdam
een rapport ontvangen, waarvan een afschrift hierbij wordt
gevoegd. (Aan I.D. Amsterdam wordt dezerzijds geen. nader
bericht gezonden).
Wat betreft het gevraagde in punt 3 van Uw schrijven kan

voorlopig alleen antwoord worden gegeven op het gestelde
onder a), betreffende de vermindering van de drukkosten
van W0ns Orgaan". De vermindering van deze drukkosten moet
worden gezien als het gevolg van het achteruit gaan van het
aantal leden, hetwelk in de loop der jaren plaats vond.
Het volgené jaar .zal de balans een vermeerdering aan uit-
gaven te zien geven door het verspreiden van een groot aantal
bladen onder leden van het UW en ongeorganiseerden. Door
deze verspreiding tracht men een tweeledig doel te bereiken,
n.l. vermeerdering van het aantal leden en het verkrijgen
kvan meer invloed in kringen van het NVV en ,de P.v.d.A.

G-EZ
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Bijlage bij rapport Verb. 19 A/3- 658*51 STN dd 3-9-51
a f s c h r i f t

( I.D. AMSTERDAM) 2 Augustus 1951
No 2611- '51
Uw no B/2-679'51 dd 19-7-51
Onderwerp: Inlichtingen
VERTROUWELIJK

In antwoord op Uw bovengenoemd schrijven kan het volgende worden mede-
gedeeld:
Blijkens het bevolkingsregister te Amsterdam zijn onderstaande personen
te Amsterdam woonachtig:
tLBERT LANTING, geb, te Beemster 2-9-16, monteur, Ned., Ned.Hervormd,
;ehuwd met Geertruida Baas, geb.te Haskerland 25-2-18, wonende Wijtten-
>achstraat 74-1 te Amsterdam.
anting en zijn echtg. staan in de ongeving van hun woning te Amsterdam
gunstig bekend. De man zou reeds ongeveer 10 jaar werkzaam zijn als
monteur bij de NBM te H'sgm. De gezinsleden bezoeken geen kerk. Het is
niet bekend kunnen worden welk dagblad door betrokkene gelezen wordt.
)e man heeft een kalm karakter. Enige politieke activiteit werd nimmer
>ij hem waargenomen. In politiek opzicht komt betrokkene in de admini-
stratie niet voor,
KLAAS HENDRIK QUDMAYER, geb. te A.dam 29-7-15, chauffeur, Ned., geen
kerkgenootschap, gehuwd met «lohanna Elisabeth Schamhart, geb, te A.dam
13-1-17, wonende Pieter Nieuwlandstraat 24-111 te Amsterdam.
Oudmayer en zijn echtgenote staan in de omgeving van de woning tw
Amsterdam gunstig bekend. De man is reeds geruime tijd werkzaam als
chauffeur bij de ATO. In 1946 zou hij enige tijd dienst hebben gedaan
op de auto's welke naar Praag reden met vrachtgoederen. De gezinsleden
[bezoeken geen kerk. Welk dagblad door betrokkene gelezen wordt, is
iet bekend kunnen worden. Enige politieke activiteit werd nimmer bij
m waargenomen. In politiek opzicht komt betrokkene niet in de admi-
istratie voor,
5NDRIK NICOLAAS RANZIJN, geb." te Alkmaar 16-9-21, van beroep bestel-

ler ATO, .Ned., geen kerkgenootschap, gehuwd met Johanna Regina van
^Raat, geb. te Amsterdam 15-6-20, wonende Kleine Kattenburgerstraat
>9-I te Amsterdam.
janzijn en zijn echtg, staan in de omgeving van de woning te Amster-
larn vrij gunstig bekend. De man zou werkzaam zijn als chauffeur bij
Ie AfO. De gezinsleden bezoeken-geen k'erk. In het gezin wordt gelezen
it dagblad "De Waarheid". Q. > f-

fln politiek opzicht komt betrokkene in de administratie als volgt voor:
Bij de 2e Kamer verkiezingen in 1948 en de Gemeenteraadsverkieaingén
in 1949 maakte Ranzijn propaganda voor de CPN door middel van een
raamaffiche. In Augustus 1948 was hij lid van de EVC en in December
1949 lid van de Arbeiders Bond voor Cultuur (A.B.C.) . Blijkens het
[dagblad "De Waarheid" van 7-2-51 waren bij betrokkene kaarten ver-
crijgbaar voor een Sovjet film welke werd vertoond door de Waarheid
llmdienst op 8-2-51.

In de administratie aan het hoofdbureau van politie te Amsterdam
komen bovenstaande personen in crimineel opzicht niet voor.

M - 2
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Verbinding: 19
A/3 no 830*51 ABSTÏT

Onderwerp: Activiteit der A.B.S.T.N. (ETC) in de maand
Augustus 1951

f J. 3*<
f*3! AU&195

B9xiehtgevex betrouwbaar
Waaidering bericht idem
Tevens bericht aan: dhr Chef Spoorwegreeherehe

In de maand Augustus 1951 waxen de bestuurders van de Alg.
Bond van Spoor- -Tram- en Nevenbedrijvenpersoneel (ABSTN)
druk met het ten uitvoex brengen van de opdracht van het
hoofdbestuur betreffende de herregistratie der contributie-^
inning. (De desbetreffende circulaires van het hoofdbestuur"
wexden U dezerzijds reeds in afschrift toegezonden).
Ovex het algemeen was de stemming bid de leden die wexden
bezocht goed. Enkelen kwamen wel met vragen waarom deze
vexhoging van contributie nodig was, maar als dan wexd uit-
gelegd dat het geen contributieverhoging was, dooh dat be-
taald moest worden naar gelang het inkomen was, ging men
hiermede aeooord. Een voordeel bij dit huisbezoek was, dat
men ex op kon wijzen dat door het HW de contributie met
/ 0,60 per maand was verhoogd en dat een zekere v.d. Weert,
bestuurder van het NT?, zou hebben gezegd: " Al moet je je
pakje shag er ook aan opofferen, het geld moet er komen".

\ CHBISTIAAN ÜITZEH (15-6-1900), die nu geneeskundig is
oed gekeurd (zie ook xappoxt Verb. 19 C/3-490'51 dd 217-51),
wil nu volkomen gerehabiliteerd worden en heeft een boze
bxief naax de directie gezonden, waarin hij verlangt weer
dienst te doen als wagenbestuurder. Boor Ultzen's bemoeiing

de advocaat Wallbach uit Amsterdam momenteel bezig met
een "zaak" tegen de NS. Waar het precies over gaat is niet
bekend geworden; men vermoedt over het xevalieringssysteem
(?) of de verplichte inlevering van de foto's.

In tegenstelling met andere E YC -bonden is hier het probleem
van werkloosheid uitgesloten en denken & leden ook niet na
over de mogelijkheid dat zij bij ev. ontslag direct voel:
steun naar de Gem. diensten voor Sociale Zaken worden
verwezen. Dit feit leidt juist bij de andere banden in de
practijk tot vele bedankjes.



ALGEMENE BOND VAN SPOOB- TEAM- EN NEVENEEDBIJVENPEBSONEEL
Secretariaat: Prinsengracht 739 Amsterdam-C. Iel. 32097
S/H/l/ Giro. 9

Aan de Afdelingsbestuurders

Waarde Makker.

Het is U ongetwijfeld bekend dat met ingang van
1 Augustus j.l. de kolenprijzen weer aanmerkelijk zijn ge-
stegen.

Deze nieuwe prijsstijging maakt de noden ia de
arbeidersgezinnen nog groter en het zal daarom nodig zijn
dat alles in het werk wordt gesteld de arbeidersklasse te
mobiliseren voor de strijd tegen deze nieuwe aanval op het
levenspeil der werkers.

( OOK HET VEEVOBBSPEBSONEEL ZAI AAN DEZE STBIJB
MOETEN EEEL NEMEN.

Als eerste taak van de arbeidersklasse moet
gezien worden dat met kraoht geprotesteerd wordt bij de
Nederlandse regering en dat geëist wordt dat deze kolenprijs-
verhoging onmiddellijk ongedaan wordt gemaakt.

Verder zal het nodig zijn dat ook het personeel
in dienst der N.S. en zijn nevenbedrijvea van hun resp. direc-
ties een vergoeding eisen overeenkomstig aan het gestegen be-

; drag. Vast is kernen te staan dat dit verschil ten aanzien van
het stöökseizoen l950 minstens f 25 b e d r a a g t . . '
"" Kameraad, in de voorbereiding van deze strijd
heeft ook onze bond een belangrijke taak en het is daarom
noodzakelijk dat door TT met spoed een ledenvergadering wordt
belegd.

Om verzekerd te zijn dat zoveel mogelijk leden
op deze belangrijke vergadering aanwezig zullen zijn, is het

Ö van belang dat niet alleen schriftelijk hiervan kennis wordt
gegeven, maar dat daarnaast de leden persoonlijk worden be-
zocht.

Wij vertrouwen er danook op, dat u deze weg
zult Bewandelen en ons zo spoedig mogelijk bericht zendt
waar/en wanneer de vergadering zal plaats vinden, zodat-een -'
onzer voor de inleiding kan zorg dragen.

: Inmiddels met kameraadschappelijke groeten,
Voor het Hoofdbestuur,

Amsterdam, 11 Aug. 1951 H. Blekman, secr.



ALSXMEHE BOND VAN SPOOR,-TRAM-EN NEVENBEDKIJVENFKRSONEEL
* f

Secretariaat: Prinsengracht 739 Amsterdam (C) Tel:32097.
-o-o-o-o-o-

Circ»/S/H.B./8

i Waarde Makker,

Aan de leden van het
Hoofdbestuur,Bondsraad ea
Afdelingsbestuur.

Van 16 - 21 JUi j.l. heeft er in Wenen een bijeenkomst
Plaatsgevonden van vertegenwoordigers van Spoorweg (Transport) _
vakbonden,aangesloten bij het W,V.V. en lid van de beroepsaf-
deling der V.V.I..
Kameraad Blekman.heeft op deze bijeenkomst onze bond vertegen-
*ft?rflïgd en b-6* is daarom aat wij U hierbij een rapport doen
toekomen dat door hem is uitgewerkt en welke de Internationale
problemen van de. spoorwegen omvat.
Wij dringen er toet de meeste klem bij U op aan,dit rapport
goed te bestuderen.Dit is nodig om een goed en duidelijk beeld
te krijgen van de situatie waarin de spoorwegen en de spoorweg-
arbeiders zich Internationaal bevinden.
Duidelijk zal hieruit blijken welke de taken van onze bond en
in het bijzonder die van haar kader zijn ten aanzien van de ge-
voerde politiek.
Het is daarom noodzakelijk dat door U en door het afdelingsbe-
stuur alles in het werk wordt gesteldtbijeenkomsten,hetzij in
klein of groot verband,te organiseren onder het gehele perso-
neel, om de ernstige toestand waarin ook het Nederlandse spoor-
wegtransport verkeert met elkaar te bespreken.Daar waar dit mo-
gelijk is,zal kameraad Blekman gaarne bereid zijn een inleiding
over dit probleem te houden.
Kameraad,kaderlid van onze bond,wij leven in een ernstige tijd
en aan ons zal het de taak zijn beweging en actie onder het
spoorwegpersoneel te organiseren ten aanzien van de problemen

in het bijgaande rapport zo duidelijk zijn weergegeven.
groepen van de anders-georganiseerden hebben vegtr.augea..

jn ons werK.tesamen mëthen zuilen wl.1 slagen.
Wij vertrouwen er dan ook op,spoedig bericht van U te mogen ont-
vangen dat een bijeenkomst (al is deze nog zo klein) georgani-
seerd is- en dat kameraad Blekman gelegenheid wordt geboden de
Internationale situatie nader uit een te zetten.
WKRED HIERAAN KAMER1AD HEI UW VOLLE OVERTUIG ING, OMDAT DIT EEN
BELANGRIJKE STAP KAN ZIJN OM TE XOMEN TOT EENHEID'VAN ACTIE OOK
OUDER HET NEDERLANDSE SPOORWEGPERSONEEL.
Beleg dus in eerste instantie een bestuursAader vergadering
om deze belangrijke zaak te bespreken en voor te bereiden.

groeten,
In afwachting verblijven wij met kaftaraadaohappelijke

voor het hoofdbestuur,
L. de Jong (voorzitter)



RAPPOHT.

De zitting van het Uitvoerend Bureau der V.V.I.
afdeling Transportarbeiders ter land en in de
lucht,die werd gehouden van 16 - 21 Juli 1951
te Wenen,stond geheel in het teken van de steeds
ernstiger wordende crisis in het spoorwegverkeer.
Deze zitting die werd bijgewoond door afgevaardig-
den uit 27 landen heeft deze ernstige situatie be-
sproken en besloten de transportarbeiders en in
het bijzonder de spoorwegarbeider» uit dé kapita-
listische landen te mobiliseren voor de stri.ld te-
gen deze metfinrie n^r Ama-piir«»nqe imperialisten.

Op deze zitting waren de volgende landen vertegenwoordigd:
Zuid-Amerika,Afrika,Australië,Algiers,België,Bulgarije,
Cypris,Duitsland (D.D.HA),Engeland,Frankrijk,Finland»
Heiland,Hongarije,Italië,India,Korea,Luxenburg,Noorwe-
gen, Oostenrijk,Polen,Roemenië,Sowjet-Unie,Triest.Tjecho-
slowakije,Tunis,IJsland,Zweden.

Maandag 16 Juli 1951. ^
late Zitting.

De voorzitter opende om 15.15 uur dfcae eerste zitting
en zei o.m. dat na de oprichting van de V.V.I. st&eda «eer or-
ganisaties zich aansluiten.Vele aanvragen daartoe zijn nog in
behandeling.
Hij maakte bekend dat ^p deze zitting 2? landen vertegenwoor-
digd zijn en sprak ds wens uit dat deze zitting er toe- KOU
dragen dat de .band va^ de EENHEID nog sterker zou wórden

Daarna gaf de voorzitter het woord aan kameraad Bostowski,Alge-
meen secretaris der V.V.I. voor het uitspreken vfli zijn begroe-
tingsrede.

Kameraad Kostowski begon met de conferentie mede te delen dat
het W.V.V. (Wereld Vakverbond) samenwerking aangeboden heeft
aan de I.T..F. ,op basis van de strijd voor het behoud van de
Vrede en verbetering van d«= economische en sociale toestanden
dfer arbeiders uit de gehele wereld.Deze samenwerking ia door
de I.T.P. afgewezen.
Verder wees hij op de noodzakelijkheid,allen die it* dienst staat
van de .oorlogstokers en het kapitalisme in het algemeen,te ont-
masker en, dit ter verkrijging van de EENHEID.
Deze EENHEID vindt in eerste instantie zijn basis in het samen-
brengen van verbindingen.
De aangesloten en bevriende organisaties dienen de strijd voor
het behoud van de Vrede als een der belangrijkste taken te zien,
zonder echter de economische en sociale eisen in de desbetref-
fende landen te vergeten of te verwaarlozen.
In de strijd voor het behoud van de Vrede is nog steeds van

1.



kracht de act'ie tegen de herbewapening van Duitsland en Japan,
alsmede de actie voor het bijeenroepen van de GROTE VIJF voor
het afsluiten van een Vredespact.
Br zijn door-het Uitvoerend Bureau van de V.V.I. (Vakverenig
Internationaïe)twee rapporten samengesteld en wel van de ïex-
tiel en Mijnwerkers.
Het voorstel werd door hem gedaan een conferentie te beleggen
voor het uitwerken van de sociale veiligheid.
Verder wees hij er op niet alleen looneisen te stellen maar
daaraan ook sociale eisen te verbinden,
I>e kassen van de sociale instellingen in de kapitalistische
landen staan voor .hun faillissement.De gelden hiervoor nodig
worden door dé regeringen in de kapitalistische landen besteed
aan de herbewapening.
het W.V.V. zal zorg moeten dragen voor de sociale veiligheid
d.w.z.deze in haar strijdprogram op te nemen,omdat vele beroeps-
afdelingen alleen de strijd voor het behoud van de Vrede en
niet de sociale eisen zien.
De kas van het W.V.V. bestaat uit gelden bijeengebracht met
stuivers van de werkers dit in tegenstelling met de gele inter-
nationale, die de middelen voor hun misdadig werksn bij de di-
verse regeerders halen.
Met onze kas z«l dus zuinig omgegaan moeten worden en de gelden
alleen besteed dienen te worden ten behoeve van de arbeiders-
klasse.
Oer dit alles moet gij deze dagen ernstig discussieren met
elkaar om tot góéde besluiten te komen,

«-o-o-o-o-o-o-o

Daarna bracht kameraad Avilla,lid van het Administratieve Com-
mitê,verslag van de toestanden :_n Zuid - Amerika.
Deze kameraad werkt in opdrachu van de V.V.I. om in Zuid-Amerika
het front van de .EENHEID te organiseren onder de Zuid-Amerikaanse
transp ->rt arbeiders..

Hij begon met te verklaren dat de situatie in Zuid - Amerika
gunstig was voor deze voorbereiding.
fla z'ljn studie van deze mogelijkheden is een rapport ter bestu-
dering der eisen van de Zuid-Amerikaanse trabsportarbeiders aan
het W.V.V, toe gezonden.
In Gortomala is een eerste conferentie goed geslaagd.Op 11 Mei
1951 werd de eerste zitting gehouden waaraan 10 landen van Zuid-
Amerika deel hebben genomen met 35 organisaties en $£> vertegen-
woordigers.
Daaraan werd een demonstratie verbonden,die mede -door het ge-
slaagd zijn van de 1ste Mei,door duizenden werd bijgewoond.
Aan het defilee voor het Paleis.der President werd deelgenomen
door Functionarissen van het W,V.V..
Voor dat de conferentie ge-rganiseerd was heeft het'spoorweg-
personeel van Gort .5Tnala gestaakt .Deze staking was gericht tégen .
de steeds Slechter wordende economische en sociale positie der
spoorwegarbeiiers,veroorzaakt door de buitenlandse inmengers.

2,



Deze staking had o,m. ten doel een eis van 5Q% vergoeding bij
overwerk ingewilligd te krijgen,Deze staking die 9 dagen heeft
geduurd is geheel gewonnen.De tijdens de staking ontslagen ar-
beiders zijn allen weer in dienst genomen.De spoorwegmaatschap-
pij heeft 2.000.000 dollar van terugwerkende kracht aan het per-
soneel wit moeten bet al en.Tevens werd een vergoeding van 75%
van het loon -TVer de stakingsdagen uitbetaald.
De vakbondsleiders die voor de staking anti-communistisch wa-
'ren ingesteld.hebben na de .staking verklaard,geen communisten
te zijn maar ook geen anti-communisten^zijn gebleven.
Zij hebben zich aangesloten bij het W.V.V..
Verder gaf kameraad Avilla een opsomming van de wijze waarop de
gelden waren besteed,die van alle kanten waren binnen gekomen
ter voorbereiding van de conferentie en zei: nog meer geld no-
dig te hebben om het belangrijke werk voort te kunnen zetten.

Hierna werd te ongeveer 20 uur deze eerste Zitting gesloten.

~_o-o-o-o-o-b-o

Dinsdag 17 Juli
2de Zitting.

, 9'45 uur opende de voorzitter de 2de Zitting
net Tüorst^èïïen ten aanzien van de Resolutie. ffoauaèasJta en .
Sociale en Ec^ncaische commissie.
De voorgestelde en met algemene stemmen goedgekeurde commissies
waren als volgb samen gesteld:

SOCIALE EN ECONOMISCHE COMMISSIE.

Zuid - Amerika .. . * , ........... l
Italië ., .......... ........... l
Frankrijk ......... , ........... l
Sbw j et-Unie .................. l
India ........................ l

. Finland , . , ..... ...... ......... l

RESOLUTIE ÜOMMLaijIE.

.. Duitschland . .. ...... . .......... l
. Korea .... ....... ..... ........ l
Sowjet-Unie • <• ................ l
Polen ..................... . .. l
Afrika ....................... l
Australië .,..,..., ............ l

laarna werd Let woerd -^even aan kameraad Was^ini,vice voor-
iitter. van de'V.V.I, voor het houden van ƒ inleiding die geheel
afgestemd was r.p de snel opkomende crisis ten aanzien van d©
spoorwegen, in de kapitalistische landen.

±



Kameraad Wassini begon, zijn inleiding dan ook met te verklaren
dat de grote crisis van de spoorwegen het gevolg is van de heer-
sende kapitalistische crisis.
Het kapitalisme zoekt een oplossing gelijk Hitler een oplossing
zocht,doch het staat nu reeds vast dat zij een zelfde, lot zul-
len ondergaan.
De beweging van de Vrede wordt steeds groter en vormt een ster-
ke tegenmacht tegen de agressors en oorlogdrijvers.
De spoorwegen hebben monopolies verleren aan de transportonder-
nemingen en de kapitalisten leiders helpen de transportondemea
mers in de strijd tegen, de spoorwegen.
Dit alles houdt verband'met de uitgebreide Amerikaanse autoin-
dustrie. Hierdoor wordt elk kapitalistisch land meer en meer af-
hankelijk van. Amerikn. \k ligt hierin een militaire reden opgesloten,dit mili-

taire, apparaat moet steeds meer gemotoriseerd worden. «
Dit alles wijst er rp dat er veel auto,s ter "beschikking moe-
ten zijn.Een der, belangrijkste voordelen hiervan worden gezien
in het fe4t dat bij bombardementen de spoorwegen eerder uitge-
schakeld zijn dan het wegtransport.
Het is daarom niet moeilijk af te leiden dat de crisis der spoor-
wegen een product is van de reactionaire politiek der oorlogs-
drijvers. Duidelijk is het dus ook dat de Amerikaanse oorlogsto-
kers vijanden van de arbeiders zijn.
De crisis in het spoorwegtransport in de kapitalistische landen
is een brandpunt voor de V.V.I..
In verband hiermede publiceerde de V.V.I. reeds in haar Bulle-
tin, s deze problemen en kan dat nog meer en beter doen als de
aangesloten bonden haar van rapporten voorziet.
Het bestaan van de spoorwegen is in gevaar wat tegelijkertijd
betekent dat de spoorwegarbeiders en hun gezinnen in ernstig
gevaar verkeren.
In Frankrijk,Italië,tfest-Duitsland,Algiers en meerdere landen
waar de kapitalisten .zich nog bevinden dreigen deze gevaren.
Als een voorwensel voor hulp aan de spoorwegen stellen de re-
geerders in die landen voor,meerdere spoorlijnen te sluiten,
tdit in opdracht van Amerika.) :

Vanzelfsprekend houden deze Amerikaanse bevelen verband ten gun-
ste der voordelen van de grote olie-en rubber compagnie,s.
Hiervoor dwingen zij de regeringen der kapitalistische landen
deze opofferingen af,met als doel het wegtransport op te voeren.
Al deze maatregelen zijn echter tegen de belangen der spoorwegen
,spoorwegarbeiders en de bevolking in het algemeen in die landen.
In Frankrijk deden zij h.v. het voorstel om 17.000 KTtA. spoor-
weg te sluiten.^et gevolg van dit voorstel is,dat de spoorweg-
leiding er reeds uitvoering aan heeft gegeven.
Dit betekent dat de franöe spoorwegarbeiders hiervan het slacht-
offer worden.
Lokaal lijnen zijn geheel gesloten en tevens zijn al veel ver-
bindingen met depots gesloten terwijl andere bedreigd worden.
Dit alles onder het mom van gebrek aan activiteit.
In de Oosterlijke Franse provincie,s zijn op deze manier al 14
depots buiteA .dienst geetcld.Daarbij is tevens vast komen te
staan dat -werkplaatsen van tractie en voorzieningen in West-
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Frankrijk ook reeds gesloten zijn.
In Italië wil men een zelfde politiek doorvoeren,maar.daar is
men gestuit op ernstig verzet van de spoorwegarbeiders,die deze
plannen tot heden hebben verhinderd.
De West-Duitse regering van Bonn beantwoord aan de opdracht van
Mac Cloy en huodt in een program van 7 punten vóór,reorganisatie
der Duitse spoorwegen ter ondersteuning van de West-Duitse her-
bewapening. . . '•
Dit program is aangenomen.,

' Zij vormen de rationalisatie door sluiting en massaal ontslag
van personeel.Aansluitende aan dit plan zijn reizigerstreinen
naar en van Munchen (6 lijnen) opgeheven.Naar en van Hannovèr
zijn reeds 20 treir.en opgeheven. ' .
Daarentegen worden grote strategische spoorlijnen aangelegd in
het Roergebied.
De gesloten spoorweg werkplaatsen worden benut voor de bewapening
industrie.
De besturen der spoorwegen in West-Duitsland voeren onderhande-
lingen met de spoorwegorganisatie,s voor toestemming van het
.sluiten voor 218 lijnen.
Overeenstemming is reeds verkregen om met ingang van l «Januari
1952 tot sluiting van de Staate-spoorwegen over te gaan.
Ook in Algiers worden de spoorwegen bedreigd.Alhoewel onder pro-
test zijn reeds 4000 ICM, spoorlijnen gesloten.
In dit land echter komt men in wezen nog duizenden K.M.s te kort.
De spoorwegen in Zuid Amerika zijn in handen van de Noord-laeri-
kaanse kapitalisten D^ze mc.ken steeds grotere, winsten ten koste
van het landsbelang, - " ': ,

De Amerikaanse Imperialisten spelen een belangrijke rol in h«t
spoorwegvervoer,
Het .plan Marihell is. een van d: e instellingen die de ontplooing
heeft geremd ton e^nzien vsr de spoorwegplannen,die in vele lan-
den uitbreiding b-?v:cef L..
Al de gelden hiervoor noodzakelijk,worden voor de bewapening ge-
bruikt. In alle kapitalistische landen wordt het spoorwegvervoer
tegengehoudon.ea ondermijnd, De ze landen worden gedwongen hun
nat.ionale economie In te zetten voor de oorlogs voorbereiding.
Deze gevoerde politiek stuit steeds meer op veraet.
In Frankrijk moet nog j)000 K.M-. spoorlijn gesloten worden en
Jules Moch beveel1- een tweede sluiting der lokale lijnen,op last
'van Amerika., . '
Zo is het duidelijk dat de spoorwegen afhankelijk zijn gemaakt
aan de Amerikaanse imperialisten ten gunste voor de voorbereir- *"
ding van een derae wereldoorlog.
Daarom beschermen de Amerikaanse imperialisten het groCts wegver-
voer' om deze te gebruiken bij sav.Ij.er troepen vervoer in oorlogs-
tijd.

Op 15 September 19?0 was er een zitting te Genêve in
het kader van net Marshall plan ten aanzien van het wegvervoer--.
voor Europa.Hder werd besloten het wegvervoer zo hoog mogelijk.
op te voeren,^rote autowegen moeten worden aangelegd in Europa
met een, gezamenlijke langte van 20.000 K.M. in 20 landen. :

In Lscójfcer I95o heeft er in Londen een conferentie
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plaats gevonden van de Internationale transport-ondernemingen
die in het algemeen de mogelijkheden hebben onderzocht,het
spoorwegverkeer'-te doen vervangen door auto-vervoer.
Ook in Afrika heeft een conferentie van Transport-ondernemingen
plaats gevonden,hier waren 100 afgevaardigden aanwezig.
In de opening werd reeds gezegd dat er grpte mogelijkheden voor
de Amerikaanse imperialisten aanwezig waren voor uitbreiding
van het wegtransport.
Alles wijst er op dat de Amerikaanse olie-trust de spoorwegen
opofferen'ten gunste van het auto-wegvervoer.
In de meeste tfcst-Europesche landen zijn de reizigers-tarieven
bij de spoorwegen gestegen,met het gevolg dat alleen nog maar
in uitzonderlijke-noodzaak gereisd wordt.
Zo wil Amerika het gehele transport verkeer onder controle krij-
gen.
Duidelijk moet dit alles zijn dat deze gang van zaken grote ge-
varen met zich brengt voor de spoorwegarbeiders.
Ontslagen op grote schaal zijn er dan ook al het gevolg van.
In West - Dftitelan̂  zijn reeds 24.000 arbeiders ontslagen.
In Amerika zijn al 80.000 arbeiders ontslagen.
Ook in Marrokko aijn door deze gevoerde politiek al vele ont-
slagen gevallen.
Op Cypris gaan de spoorwegen in 1952 over naar de staat.
Al deze methodes gebruikt Amerika om het wegvervoer te laten
overwinnen..
Naast dit alles worden ook de aanvallen op de spoorwegarbeiders
voort gezet. Zo wordt -o, m, het recht op pensioen beknobbelt en de
sociale voorwaarden in gevaar gebracht.
Over het algemeen krijgen de spoorwegarbeiders meer verantwoor-
ding., en minder loon.Er moet harder gewerkt worden en bij ver-
schillende diensten of maatschappijen is recht op vrij reizen
reeds vervallen.
Hoe staat de I-.T-F. hier tegen over ?
Wat doet zij in verband met deze crisis ?
Zij staat volkomen in dienst van de Amerikaanse imperialisten
en laten de arbeiders' het slachtoffer worden.
De I.T.P. staat in nauwe verbinding met de oorlogsdrijvers en
vrezen de Vredeskrachten,zodat zij alle Amerikaanse voorstellen
ondersteunt.
Zo is het ook met de leiders van de spoorwegen,ook deze staan
onder controle van hen die een derde wereldoorlog voorbereiden.
Zo wordt het gehele spoorwegverkeer ondermijnd en het transport-
wezen gemotoriseer 1.

•*.•- • •'••

De V.V.I. is er van overtuig3, dat samenwerking tussen spoorwe-
gen en wegtransport mogelijk is en ten goede komt of zou komen
aan de bevolking.
Maar de Amerikaanse koere is dat in de kapitalistische landen
de spoorwegen verdwijnen moeten ten gunste van de oorlogsvoor-
bereiding.
De spoorwegvakbonden hebhen tot taak,met de spoorwegarbeiders
strijd te-voeren voor de ve^^iging van de spoorwegen,
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De voorwaaréen zijn niet gemakkelijk maar zij dient de gehele
massa in te lichten over deze Amerikaanse plannen.
De strijd hiertegen moet dus georganiseerd worden.

In Italié bestaat ook de Auto-Spoorwegen-en Tramtransport.
De EENÏHEIDSVAKBONDEN hebben in Italië een conferentie belegd
waar de voorwaarden zijn onderzocht voor verbetering der tran-
sporten per spoor.
De leiding van de conferentie bracht een goed uitgebreid rap-
port over het leven van de spoorwegbedrijven. . .;_.
De•Italiaanse bevolking ondersteunt dit werk omdat aij niet
duldt dat de spoorwegen opgeofferd worden ten gunste van een
oorlog.
Het Italiaanse volk wil Vrede,en zal in EENHEID van actie naast
de transportarbeiders staan.
Ook onze aangesloten bonden mgeten de grootst mogelijke EENHEID
organiseren,plaatselijk en provinciaal.
In elk land zal een grote campagne gevoerd moeten worden tegen
de sluiting der spoorwegen.
De J^amerleden moeten door ons gedocumenteerd worden opdat zij
op hun terrein het werk kunnen doen.
De V.V.I. overweegt ter ondersteuning van deze campagne één
Internationale Technische bijeenkomst tegen de opheffing der
spoorwegen.

. - • 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 '• '. . • • '
' % " i. "* - " *

Door de voorzitter werd dank gebracht voor dit zo duidelijke
overzicht en stelde de discussie open.
Door hem werd verzocht zoveel.mogelijk aan de discussie deel
te nemen,opdat een goede basis voor de strijd en taken zal
worden verkregen.

De vertegenwoordigers van alle aanwezige landen namen aan de
discussie deel.

( Enkele grepen uit de discussie,s worden in dit rapport
weergegeven,)

KOREA. .
Deze kameraden gaven een duidelijk overzicht van de methodes
en gruwelen door de Amerikaanse agressors op de bevolking van
Korea bedreven.Zij verklaarden dat de Japanners bewezen hadden
onmenselijke handelingen toe tg kunnen passen maar de Amerika-
nen doen het nog erger.
Vrouwen,kinderen en grijsaards worden na gemarteld te zijn
levend begraven.Anderen verminkt,geslagen en gertapt.
Eohter niettegenstaande al deze sadistische methodes heeft de
Koreaanse bevolking vertrouwen in de toekomst en in de kvacht
van hun soldaten.
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FRANKRIJK.

Door het Metro-personeel werd kort geleden een staking ge-
voerd voor een salaris verhoging van 500,- francs per maand
voor allen.
Het stakingöcpinite, gevormd op basis van eenheid, waar schuwde
de atrijdende" kameraden de staking niet te laten breken door
onderhandelingen. . .
In deze machtige strijd hebben de Franse arbeiders getoond
dat de eenheid van actie niet een leuze alleen is maar dat
de mogelijkheden deze eenheid van actie daadwerkelijk in te
zetten aanwezig is.
AUSTRALIË.
In Australië zijn de lonen en sociale vjomfcarden van het
spoorwegpersoneel erg slecht. .
Het gebeurt daarom heel veel dat de spoorwegarbeiders na hun
diensttijd verzoeken langer te mogen blijven werken om zodoen*»
de de inkomsten te verhogen. .
In andere gevallen dienen steeds meer arbeiders hun ontslag in.
om elders te gaan werken en meer te verdienen.

Na deze discussiant werd te 20.30 uur deze 2de Zitting '
gesloten,

0-0-Ü-0-0-0-0-0-070-0-O-0

Woensdag 18 Juli 1951

3de Zitting.

Deze zitting werd geopend te ongeveer lu uur,waar-
na de voorzitter voldeed aan net verzoek van de delegatie
van Cypris hen even de gelegenheid te geven een mededeling te
doen.

De woordvoerder van de delegatie uit Cypris aaaxte bekend dat
de georganiseerde arbeiders van Cypria «ich aan wilde sluiten
bij de V.V.I.
Met een luid applaus werd dit voorste i ontvangen.
Daarna werd de discussie vjortgezet.

v

BEIGIE,
In België,een land dat 8.500.000 inwoners telt zijn 200.000
werklozen.
Ook daar kent men 3 organisaties,waarvan de P.C.T.B. het so-
cialistische- gedeelte omvat.
De Belgische spoorwegen werken met verlies en ook daar wordt
een gelijkluidende politiek gevoerd als in de andere kapitalis-
tische landen van.West-Europa.
De Belgische spoorwegdirectie voert een waanzinnige bezuinigings
politiek die oorzaak "is dat regelmatig personeel afvloeit zon-
der dat nieuw kader wordt aangetrokken.
Deze afvloeing-viAtdt echter niet plaats door-ontslag maar wordt
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voltrokken door afvloeing bij het bereiken van de pensioenge-
rechtige leeftijd.
De activiteit ten aanzien van de strijd groeit echter bij de
Belgische spoorwegarbeiders en thand zijn zij- een actie aan het
Voorbereiden voor het verkrijgen van een vergoeding bij nacht
en Zondagsarbeid.
Hierna moest de discussie worden onderbroken,daar een delegatie
van Oostenrijkse arbeiders een groet aan de conferentie kwamen
Krengen en een bloemstuk werd overhandig» . • ;.
In enkele woorden sprak .een delegatie lid de conferentie toe
en zei: dat de vooruitstrevende arbeiders van Oostenrijk zich
nauw verbonden voelden met de arbeiders uit de gehele wereld.
Hierna werd de discussie voortgezet.
HOLLAND.
De Hollandse afgevaardigde gaf eet), algemeen overzicht van de
positie der bonden van Overheidspersoneel,Transportarbeiders
en Spoorwegarbeiders. .i
Vooral bij de laatste toonde hij aan dat in de strijd vonr het
behoud van de Vrede en in de strijd voor sociale eisen een ge-
heel aparte tactiek gevolgd me.est worden.
Hij gaf een overzicht.van de methodes die de leiders van de
z.g. erkende.bonden aan de dag legden en toonde door verschil-
lende feiten aan dat de leien van deze z.g. erkende bonden' het
vertrouwen in hun leiders he&&fe-vverloren.
Dit werd door hem o e m., aangetoond door~.de-voorbereiding om
tot eenheid van actie te komen "bij de spoorwegarbeiders zoals
dat thans snel.vordert.Hij gaf. kennis dat op Donderdag 12 Juli
reeds verschillende leden.van verschillende organisaties en
werkzaam in 'verschillende dienstgroepen bij elkaar zijn geweest
om met elkaar een plan van actie op te- stellen.
Dit actie plan omvat in de eerste .plaats verhoging der lonen,
en een vergoeding bij nacht en Zondagsarb.eid/-
Ook werd door hem rast cijfers aangetoond dat hoewel de Neder*-
landse spoorwegen' niet met Verlies werkte toch een zelfde poli-
tiek volgde als in de andere kapitalistische landen. .'•
.Ook in Holland worden spoorlijnen opgeheven en . overgedragen aan
busondernemingen. • '
Afvloeing door ontslag vindt niet plaats maar evenals in -°elgie
vindt dat plaats door het bereiken van de pensioengerechtige-
leeftijd zonder daarbij .ook nieuw kader aan te werven.
Verder gaf hij een overzicht van de electrificatie die in groot "
verband wordt doorgevoerd en wat dit aan voordelen voor de direct
tie inhoudt. . ... • . . * . :.
Door hem werd naar aanleiding van het regelmatig contact mat een
Luxemburgse oppoert^e groep voorgesteld dat de V.V.I. in over-
weging moest nemen een conferentie, te beleggen van spoorwegar-
beiders uit de We ster! i j k'e 'landen in verband met de strijd voor
het behoud van de Vrede en .de sociale en looneisen van het spoor-
wegpersoneel uit die landen.
De practijk en ook deae conferentie heeft ons geleerd dat de
moeilijkheden om tot actie te komen in de Westerlijke landen
bij de-spoorwegarbeiders in vele gavallen gelijk liggen en een
werjcprögram hierop afgestemd zoy grote voordelen met zich bren-
gen. 9.



SQWJET - UNIE-.
Deze afgevaardigde gaf een uitgebreid oYerzloht van de positie
waari$. de Sowjet spoorwegarbeider zich bevindt.
De lonen en sofciâ e bepalingen alsmede de taken van de spoorweg-
vakbonden werden duidelijk weergegevn.
Hij demonstreerde hoe de positie van de Sowjet spoorwegarbei-
der geheel afweek van die der spoorwegarbeiders in de kapitalis-
tische landen.
Niets houdt de ontplooing van de .spoorwegen in de Sowjet - Unie
tegen, integendeel alles wordt gedaan door de leiders en ook
door de spoorwegarbeiders de capiciteit zo hoog mogelijk op te
voeren alles in he,t belang van de werkers en de "bevolking in
het algemeen.
ALGIERS,

van de spoorwegarbeiders zijn lid van de C. G. T.
De spoorweg is de belangrijkste co'dparatie van het land,en heeft
4000 vaste en 4000 losse arbeiders in dienst.
CYPRIS.
De spoorwegarbeiders op Cypris werken 44 uur per week en "ont-
* vangen 11 shilling per dag. Dat betekent dat de spoorwegarbei-
der van Cypris 5 dagen loon moet besteden wil hij een paar
schoenen kopen.
De spoorwegarbeider moet l shilling per week storten in een kas
voor sociale zorgen. Ook de werkgever stort een gedeelte, -
De voorwaarden voor de arbeider fcijn. echter heel kleiü. ::
Bij ontslag van een spoorwegarbeider krijgt hij een korte peri-
ode van onder steuning, dit geldt pok voor arbeiders in dienst
van Rijksbedrijven.
Motorwagenpersoneel (bussen enz:)werken 70 tot 80 uur per week
en verdienen 8 tot 11 shilling per dag. »
Er zijn op Cypris 3.000 'spoorwegarbeider s, deze zijn evenals de
chauffeurs en havenarbeiders in afzonderlijke bonden georgani-
seerd.
De spoorwegarbeiders hebben strijd gevoerd door staking tegen
de uit buit ing. Een meeting hieraan verbonden werd door duizenden
arbeiders bijgewoond*
Jok op Cypris wordt gewerkt aan de opheffinf van de spoorwegen.
Vele spoorwegarbeiders zijn daardoor al zonder werk gekomen.
De chauffeurs die veel in strijd staan boeken veel succes.
INDIA. . ' • ' ' ' .'"'
In India is het de luchtvaart die zich het best ontplooid heeft.
De spoorwegarbeiders echter in India hebben een roemrijke strijd
achter zich.
Verder bracht déze discussiant dank uit aan de SowjeWUnië voor
de levering van levensmiddelen voor de bevolking, daar de hongers-
nood een der urgentste problemen is in dit land.
ENGELAND.

De Vredesstrijd onder de spoorwegarbeiders is sterk. Op de depots
en in de werkplaatsen worden duizenden handtekeningen ingezameld
voor het "bijeenbrengen van de GROTE VIJF. '•• '
Dit zelfde is het geval hij flet buspersoneel.
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De lonen van het Spoor en Trampersoneel zijn gemiddeld met 2096
verhoogd sinds 194-9.Hiervoor is echter veel en harde .strijd ge-
voerd. Vele arbeiders hebben niettegenstaande dat.het spoorweg-
bedrijf verlaten en zijn in andere bedrijven'gaan werden omdat
de'lonen daar hoger zijn.
Er zijn in Engeland al 15.OOO spoorwegarbeiders ontslagen.
Bij de autobusbedrijven zijn heel veel vrouwen aan het werk.
Het is een gelukkig verschijnsel-dat in Engeland meer en meer
de oorzaken van de verlaging d'er levensvoorwaarden door de wer-
kers wordt ingezien en begrepen. . ., .
De wil naar loonsverhoging is dan oo-k sterk. ;, .
Uit Engeland zijn 8 spoorwegarbeiders naar de Sowjet-Unie ge-
weest en,waren bij hun terugkomst vol lot over 'de gang van saken
in 'dat land.
De spoorweg en transportbedrijven zijn genationaliseerd.
De overuren op Zondag bij de spoorwegen zijn teruggebracht onder
druk van de arbeiders. •' '
In Engeland hebben 3 vakbonden van spoorwegarbeiders een eenheid
gevormd en wel de bond van machinisten,stokers en ««bt «maren.
Er zijn in Engeland 700.000 spoorwegarbeiders.
Voor het wegtransport in Engeland is een vakbond cli« veel beroe-
pen omvat ,hierin zijn ook opgenomen het autobus on vrachtrver-
voerpersoneel.. . . ' :
Deze bond telt 1.250.000 leden.
DUITSLAND. (D.D.R.); • ' . :;
HitIer heeft' sociaal en econèmisch alles vernietigd.
Er leeft dan.ook., een sterke wil naar Vrede onder d» Duitse be-
volking een' strijd die gezamenlijk met de arbeiders uit West-
Duitsland met succes gevoerd wordt.
De'Duitse' bevolking zal niet buigen voor de dictatuur van ïru-
man en Eisenhower.
Het bewijs hiervan is dat in de Duitse bedrijven voor 100)1 het
protest te'gen de Duitse' Herbewapening- is gétetent.
-De spoorweg en transportarbeiders voerenden geassumlijke Vr e des-
strijd. .
Er zijn 125'.000 georganiseerden in de transport." . :;
'In West T- Duitsland zijn honderden arbeiders die het niet eens
zijn met de gevoerde politiek'ier rechtse leiders (Ardenauer)
Het'Duitse volk heeft recht op een Vredespact en niet op een
oorlogspaót of voorbereiding. .
De-Duitse bevolking is niet bereid zich opnieuw in een oorlog te
laten sleuren door wie dan ook. : v ' J ..'. •

der Duitse bevolking is tegen de herbewapening..'• *
% der havenarbeiders in de Roer hebben voor de Vrede getekejat.
ö̂ ih Hamburg. . .

In Stuttgart is een staking voor loonsverhoging gevoerd.
Het Duitse volk zegt: wij hebben geen hoge commissariasen. nodig
maar een verenigd Duitsland met de arbeiders in de leiding.
IJSIAHD.
In IJsland zijn geen spoorwegen.
Voor 1922 werd alle transport nog met paardenkracht uitgevoerd.
Daarna 'is het motortransport meer en meer in opgang gekomen.
De transportarbeiders zijn van 18 tot 21 Mei l§5l in staking
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geweest en heVbsen^een overwinning behaald.
NOORWEGEN. ';" "
In Noorwegen afjn 45.000 transportarbeiders georganiseerd,waar-
van 23.000 iü;de transport en 22.000 spoorwegarbeiders.
De productie' ia .Noorwegen is gestegen waar de koopkracht aan-
zienlijk verlaagd".
Voor het jaar 1951 zijn 700.000.000 kronen uitgetrokken voor
de bewapening,met als gevolg enorme prijsstijgingen. .
Voor den oorlog waren de lonen gemiddeld 75 kronen^thans Is
dat ongeveer 140.-kronen,maar de levensomstandigheden zijn
minstens met 2005& verhoogd.
Er be'staat dan ook grote ontevredenheid over de loon-en prijs-
politiek onder de bevolking.
In Noorwegen worden looneisen gesteld in de vorm van een preaie
voor gevaarl£j k-en zware arbeid.
De arbeiders-zijn tegen de regering en vakbondleiders.
Br is een staking in voorbereiding.
zwaar.
In Zweden vindt ook ĵ nkrimping van hét spoorwegverkeer plaats.
150 trajecten aijn met de winterdienst reeds stilgelegd.
Er is een groot gebrek aan hendwerkers bij de Zweedse spoorwe-
gen.
In de trahsportbonden zijn georganiseerd personeel van»
aütodi«nsten,ta^i»dagbladentransporten en begrafenisondernemin-
gen. • • . • " > . ; ' t •
De spoorwegarbeiders vragen extra diensten,boven hun normale
dienst,om de inkomens te verhogen.
De gevaren bij het verkeer stijgen dagelijks en in Zweden vin-
,den 'dan ook de meeste ongevallen ten aanzien van de gehele we-
reld plaats. . '
De vakverenigingsleiders zijn.felle anti-communisten.
In-de spoorweg en transportbedrijven stijgen de vooruitstreven-
de krachten der arbeiders.
De ontevredenheid onder de werkers stijgt dagelijks.
De meerderheid der spoorwegarbeiders zijn tegen de laatste voor-
stellen der OiA.O. (Collectieve arbeidsovereenkomst),die niet-
tegenstaande dat toch door de vakbondsleiders is aangenomen.
De oppositie tegen de vakbondsleiders neent sterk toe.
Er. is in Zweden gr0*6 activiteit onder de transportarbeiders.
Regelmatig' gaan er delegaties van deze arbeiders naar de( direc-.
tie,s en regering.
De perspectieven ,in Zweden zijn prijs-en belastingverhoging.
Maar de -perspectieven zijn ook,meer activiteit onder de arbei-
ders, in de vakverenigingen en onder.de arbeidersklasse in het
algemeen.

' l
Dit was de laatse discusiant en de voorzitter sloot deze
5de zitting, om 20 uur.

• o—o-o-o—o-o—o-o—o-o—o-o—o
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Donderdag 19 Juli
4de Zitting.

*

De voorzitter opende deze zitting om 9-4-5 uur en ver-
zocht de discussianten kort en zakelijk te zijn.
Hij'deedt het voorstel de discussiant het begin tt laten le-
asen en daarna de -vertaler de gehele discussie te brengen, dit
was nodig om tijd te winnen.
Dit voorstel» werd aangenomen en de liscussie werd daarna voort-
gezet. ,.

ITALIË. ' .
Er is een stijgende- werkloosheid waar te nemen in Italië en de
lonen worden steeds lage'r.
Ook de Italiaanse regering is geheel in Amerikaanse handen.
De Italiaanse arbeidersklasse voert regelmatig strijd en de
reprasaille maatregelen worden ernstig bestreden.
In alle belangrijke ondernemingen zijn Vredescomite,s opgericht.
Jonge Italiaanse transportarbeiders gaan naar Jeugd— ̂estival
in Berlij'n,
Dé' spoorwegen worden meer en meer in autobusdiensten omgezet.
De lokaallijnen zijn al over een lengte van 5000 K.M. opgehe-
ven. Dit is echter in tegenstelling met de belangen der bevol-
king. '
De Italiaanse arbeidersklasse protesteert dan ook tegen deze
maatregelen en conferentie , s 'daarvoor worden belegd.
Door een eensgezinde strijd der Italiaanse spoorwegarbeiders
heeft de regering de sluiting van de 5000 K.M. lokaallijnen
ongedaan moeten maken.
Voor verbetering der lonen en pensioenen der spoorwegarbeiders
wordt veel strijd gevoerd.
Door een Nationale staking van 24 .uur heeft men een loonsver—

afgedwongen.

Onder de Luxenburgse arbeidersklasse is goede strijdbaarheid
waar te nemen. De politiek der kapitalistische landen loopt pa-
rallel. Er groeit eua machtige eenheid onder de arbeiders uit de
verschillende landen.
In lAixenburg worden vooruitstrevende arbeiders ontslagen.
De vakbondsleiders staan ook in Luxenburg aan de zijde der ka-
pit aliat en». • , . '
In Luxenburg is gelijk als in Nederland en België de sjtrijd voor
dé; vooruitstrevende spoorwegarbeiders niet licht.
Velen streven naar de HWKEID in de vakbeweging maar de leiders
werken dit tegen.
Pfer' manifest worden de spoorwegarbeiders opgeroepen te strijden
voor verhoging der lont-n en pensioenen, alsmede strijd te ontke-
tenen voor de opheffing van het stakings verbod.
De, Luxenburgse. spoorwegarbeiders en de arbeiders uit de andere
bedrijven hebben duizenden handtekeningen verzamelt voor het be-
houd van de Vrede.
Ook hebben de Luxenburgse spoorwegarbeiders moreel en financi-
eel de Argentijnse collega, s gesteunt tijdens hun strijd,



Met Zwitserse spoorwegarbeiders contact opnemen is gevaarlijk.
Deze kameraden iiebben grote angst voor hun regering.
Wij in Luxenburg zijn vaak te ongeduldig in onze strijd onder
de spoorwegarbeiders en daardoor, worden heel vaak grote fouten
gemaakt. r/
Het is nodig dat-wij alles goed en gedegen voorbereiden alvo-
rens wij onze eisen gaan stellen. .;••-: .'
Ook zijn de coütacten met de massa nog té • onvoldoende,daarbij
moeten wij zorgdragen niet tot buraeucratie over te slaan.
AlfilERS. .. ^
20 Jaar zijn wij reeds een Koloniale ataat.De sociale voorVaar-
den zijn dan ook buitengewoon slecht,de lonan ontzettend laag
en worden nog steeds verlaagd.
Er.zijn lange werkdagen en bij ziekte krijgt de betrokkene pas
na 14 dagen uitbetaling van een half loon.
Er is in ons land gebrek aan voeding en water.
.Een mijnstaking die gevoerd is heeft 4 maanden geduurd.
De spoorwegarbeiders strijden regelmatig mee in de verachillen-
de actie,s.Staking van spoorwegarbeiders van l tot 24 uur zijn
geen zeldzaamheid. • • . . • • •
De arbeiders van het wegtransport hebben met de spoorwegarbei-
ders gestreden tegen de opheffing van spoorlijnen.
In deze-? strijd gaan de spoorwegarbeiders voor de autobussen
liggen "om uitreden te voorkomen. . ., '•
In Algiers ia de Eenheid van actie georganiseerd in de strijd
voor loonsverhoging.
Op 25 April 1951 werd een spoorwegstaking aangekondigd,doch de
avond daarvoor heeft de regering.de eisen ingewilligd.. .
TUNIS.
Van deze kameraad zijn tijdens zijn reis naar Wenen alle beschei-

. den aan documutatie af genomen.
In Tunis ie- een spoorwegnet van 1100 K.M..Er zijn 5000.spoor-
wegarbeiders en nog een aantal losse arbeiders.Deze losse ar-
beide.rs worden ontslagen met een week of een maand opzegging.
De regering voert eon politiek die de arbeiders van de spoor-
wegen tegen die van het wegtransport op zetten.
TJECHQSLQV/AKIJE, . '(- ,;
De arbeiders van de transportbedrijven moeten nog beter georga-
niseerd worden.De spoorwegarbeiders hebben veel ervaring opge-
daan van de Sowjet spoorwegarbeiders. ' . . •.
In de kapitalistische tijd werden felle concurentie streden „„
'gevoerd tussen spoorweg en wegtransport.
De spoorweg werkte to«*n met een groot verlies,thans groeit het
bedrijf en het wegtransport en er bestaat een goede samenwer-
king. Br wordt door de spoorwegarbeiders mét vreugde gewerkt en
zij. zijn. vastbesloten zich tegen elke vijand te Verzetten.
De strijd voor.het behoud van de Vrede wordt door. onze bevol-
king massaal gevoerd.
OOSTENRIJK.
De Internat i nnalf solidariteit is-de wil van de Oostenrijkse
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arbeidersklasse.
De Oostenrijkse arbeidersklasse is revolutionair en zij her-
inntrt U aan de roemrijke strijd'van 1924«
Ons mooie land ia nog steeds bezet.
Oostenrijk is door het Amerikaanse en Engelse imperialisme in
het Atlantic pact g^.druv^n.
De klassestrijd ne&mt dagelijks toe.
De imperialisten .breken steeds meer de sociale bepalingen af
en de industrie wordt geheel op oorlogsproductie ingesteld.
Dit is alles mogelijk omdat ie rechtse vakbondsleiders zich
aan de zijde der Amerikaanse bezetter scharen.
Zij brengen in schijn de politiek van Marx,alleen maar om de
arbeiders te misleiden.
Ook wij zijn er van overtuigd dat alleen maar de EENHEID der
werktrs dit alles kan tegenhouden en veranderen.
Hoe meer wij in Oostenrijk deze actie van Eenheid voeren hoe
meer en groter de hetze van de rechtse leiders.
Als f\e bonden sanen gaan werken beschikken wij over 1.300.000
leden en zouden de kapitalisten zoo het land uitgejaagd zijn.
In de strijd tegen de prijsverhogingen hebben 400.000 arbei-
ders deel genomen.Deze strijd ging tevens tegen de reactio-
naire politiek der rechtse vakbondsleiders.
Ook in Oostenrijk wordt een felle hetze gevoerd tegen de -com-
munisten met het gevolg dat de communistische leiders uit de
vakbonden zijn gezet.
Honderden functionarissen worden belasterd. .' . <
Deze'rechtse lei Iers doen niets aniers lan Ie broe ïeroorïbg
prediken in Ie arbei l«rsbeweging. _.
De linkse redacteuren worien geweerl bij Ie iagblaien.
De strij i voor het behoud van de Vrede is sterk.
Zij ondersteunen Ie Duitse kameraden tegen de herbewapening
van hun land,
De Oostenrijkse arbeilers on-iersteunen Ie vrede in K-orea.
De Oostenrijkse arbeidersklasse staat solidair naast alle ar-
beiders ter wereld. • *

o-o-o—u-o-o—o-u-o—o-o.

Daarna werd door Ie secretaris en verantwoordelijke kameraad
van Ie Beroepsafdelingen van de V.V.I. deze discussie beant-
woord.
Hij heeft lit kort maar zakelijk gedaan en gewezen op de be-
langrijkste problemen die in onze strijd ie basis moeten wor-*
men.

•*.--

Steeds moeten wij werken aan de EENHEID van actie.
Meer nog ian voorheen op groter front werkfen aan deze taak.
Uit de verschillende discussie,s is vast komen te staan dat
er reeds' goede resultaten zijn bereikt in ie verschillende lan-
den. . '
Indien wij goea- onze taak verstaan en-deze op de juiste wijze
uitvoeren kan de scheurmakers tactiek verhinderd worden, - •
Alle mogelijkheden moeten wij daarvoor benutten.
Wij zijn bezig de laatste face te overwinnen.De kameraden van
allo organisaties moeten doordrongen worden van onze verant-



woordelijkheid.; ;

Opklaringsarbeid moet verricht worden.
Ons werk 'is voor BROOD eb ARBEID.
De Internationale vereniging moet de activiteit nog verster-
ken en een ieder overtuigen ongeacht zijn politieke of gods-
dienstige overtuiging.
Het is van het grootste belang de juiste vormen te zoeker!
voor de strijd* •
In de strijd moeten wij ons sterker verbinden met Ie werkloze
transport arbe iders .
Niét de meerderheid geeft de mogelijkheid maar de EENHEID van
de werkers organiseren lat is de basis voor de overwinning.
De MIIXIOENEN ongeorganiseerden moeten wij inlijven.

o— o— o-o— o-o— o— o— o— o— o— o— o— o— o

Na deie korte maar duidelijke beantwoording werd deze 4de
«it t ing om 20.30 uur gesloten.

o-o-o-o-o-o

Vrijdag 20 Juli 1951

In dé ochtend van deze dag kwamen de commissies in
•itting bijeen om de resoluties door te werken.

Daarna werd om 18 uur deze 5de en laatste zitting door de
roorzitter geopend.

Resoluties werden uitgebracht en in stemming gebracht.
algemene stemmen werden beide Resoluties aangenomen.

Daarna werd een brief gericht aan de I.T.P. waarin samenwer-
king werd aangeboden in de strijd voor het behoud van de Vrede.

•en begroetingsschrijven werd gericht aan een conferentie van
Duitse arbeiders.

Een oproep »al worden uitgegeven bestemd voor alle werkers
Uit ie gen* Ie wereld.

werd door ie Voorzitter deze goed geslaagde Zitting
«••loten.Hij wees de afgevaardigden op hun taak die *zij bij
hu* terugkomst in hun land onmiddelijk moesten aanpakken.
farder br.acht hij dank aan de discussianten voor hun bijdra-
08 in het werk voor de V.V.I. en deed nogmaals een beroep op
a'lle aanwezigen regelmatig rapporten over de situatie aan de
V.V.I. over te maken.
Met het zingen van de Internationale kwam het einde van een
conferentie die vooral voorwat het de spoorwegbonden betrof
nieuwe mogelijkheden tot strijd heeft geiden. ,-•" '

'jt

liffrdam Juli ̂l H.Blekman.̂  ̂  ,-


