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In verband met de viering van de Internationale Vrouwendag op 8 Maart, 
richt de Nederlandse Vrouwen Beweging de volgende oproep tot alle Ne
derlandse vrouwen en moeders . 
Het hoofdbestuur van Chevofa heeft zich ~olledig achter deze oproep 
geplaatst en doen b~ deze op alle àrbeiders in de bedrijven een beroep 
hun vrouwen op te .wekken op 8 Maart deel te nemen aan de te houden de-
monstratie en 's avonds de vergadering in Bellevue te bezoeken . 

'1''''''''''''' '''''''' '''''''''''''''''''''''''''' '' ''''''''''''''''. '''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''' ' ''' ''' '''''''''''''' '''' '''~·· 
:.: Op 8 Maart vieren de vrouwen over de gehele wereld de 
. Internationale Vrouwendag . .. 

De Duitse vrouwen en moeders ~ken naar hun kinderen, 
die spelen tussen de puinhopen, overblijfselen van de 
Tweede Wereldoorlog en zij zeggen: 
NEEN, GEEN BEWAPENING ! 

De Franse vrouwen moeders ~ken naar hun opgroeiende 
zoons en dochters, die met zoveel moeite, ellende en 
ontberingen door de vorige oorlog gekomen zijn; zij den
ken aan de vele doden, die z~ t e betreuren hebben, zij 
klemmen hun kleinsten steviger in de armen en z~ zegeen: 
NEEN, GEEN BEWAPENING 
Wij, Nederlandse vrouwen en moeders, w~ denken aan Rot
terdam, Putten, aan Westerbork, Vught, Ravensbrück en 
Dachau; wij herinneren ons de uitgemergelde lijfjes van 
onze kinderen; wij zien he~ weer~vo0r ons; die vielen, 
opdat w~ zouden kunnen leven, en w~ zeggen: 
NEEN, GEEN BEWAPENING I 

Millioenen stemmen, ·stemmen van vrouwen en moeders over 
de gehele wereld verheffen zich op 8 Maart 1 op de Inter
nationale Vrouwendag . 
Moedige, krachti ge vrouwenstemmen van hen, die het leven 
liefhebben, en deze stemmen zullen sterker klinken dan 
het wapengekletter van hen, die oorlog willen. 
VREDE en GELUK ------ GEEN "7APENS ----- ONTWAPENING t 

Wij voegen onze stemmen 
wereld, wij sluiten ons 
de toekomst . 

b~ die der vrouwen over de gehele 
aane~n in naam van het leven en 

Demonstreert op 8 Maart, de Internationale Vrouwendag 
voor ONTWAPENING ! 
Bezoekt 1 s avqnds de Openbare Vergadering in Bellevue 
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Alg . Bond v . Werkers i . d . 
Chem.-, Voeding- en Fa
br . m. Bedrijven. 
Prinsengracht 739. A'dam. 

NAMENS HET AFDELINGBESTUUR, 
J.M.Lodewijk (voorz . ) 
J.Vlietman (secr . ) 
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Hierbij doe ik U een aantal pamfletten en bedrijfscouranten 
toekomen, uitgegeven door de C. P.N. en E.v.a. 

Aan het Personeel der W.S .R. 
Aan de Arbeiders in de Fabr.matige Bedrijven. 

J.H. Op aanwijzing van: BV 

15-5-51. 
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In verband met de viering van de Internationale Vrouwendag op 8·Maart, 
richt de Nederlandse Vrouwen Beweging de volgende oproep tot alle Ne
derlandse vrouwen en moeders . 
Het hoofdbestuur van Chevofa heeft zich ~olledig achter deze oproep 
geplaatst en doen bij deze op alle àrbeider s in de bedrijven een beroep 
hun vrouwen op te wekken op 8 Maart deel te nemen aan de te houden de-
monstratie en 's avonds de vergade~ing in Bellevue te bezoeken. 
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~ Inter.qationale Vrouwendag. · ~ 
~ De Duit se vrouwen en mo.eders kijken naar hun kinderen, : 
~ die spelen tussen de puinhopen, overblijfselen van de 
~ Tweede Wereldoorlog en zij zeggen: 
~ NEEN, GEEN BEWAPENING ! 

Millioenen stemmen, ste~~en van vrouwen en moeders over 
de gehele wereld verheffen zich op 8 Maart, op de Inter
nationale Vrouwendag. 
Moedige, krachtige vrouwenstemmen van hen , die het leven 
liefhebben, en deze stemmen zullen sterker klinken dan 
het wapengekletter van hen, die oorlog willen. 
VREDE en GELUK ------ GEEN WAPENS ----- ONTWAPENING t 
Wij voegen onze stemmen bij die der vrouwen over de gehele 
wereld, wij sluiten ons aaneen in naam van het leven en 
de toekomst . 
Demonstreert op 8 W~art, de Int ernationale Vrouwendag 
voor ONTWAPENING ! 
Bezoekt 's avonds de Openbare Vergadering in Bellevue 
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Alg . Bond v . Werkers Ld. 
Chem. - , Voeding- en Fa
br.m. Bedrijven . 
Prinsengracht 739. A' dam. 

NAMENS HET AFDELINGBESTUUR, 
J.M.Lodewijk (Vöorz . ) 
J.Vlietman (secr.) 
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Bij de onlangs gehouden bespreking tussen de directeur der W.S.R~ Bn 
vertegenwoordigers van de Uniebonden, gaf de directie te kennen , dat 
zij de productie wilde opvoeren en op Zondag aan laten zetten. 

De Uniebestuurders deelden na deze bespreking aan de vertrouwensmen
sen van hun organisatie mede, dat zij tegen Zondag- arbeid zijn. 
Vanzelfsprekend sluiten wij ons volkomen bij deze uitspraak van betrok
ken organisatie aan. 

Het is nu de t aak van alle arbeiders, aan de directie kenbaar te ma- . 
leen, dat het langer wer ken een stunt van de heren ondernemers is, en 
door het eensgezinde optreden van de arbeiders van de W.S.R . het lan
ger werken geen doorgang zal vinden. 

De directie wil profiteren van de nood in de gezinnen , die met de dag 
groter wordt door de stjjging van de prijzen van de levensmiddelen (nu 
ook weer de suiker) om met het lokaas van de overwerkgelden de onte
vredenheid weg te werken. 

Dat de directie hiermede een verhoging van haar winsten ziet en niet 
de belangen der arbeiders, hadden de betrokken arbeiders gauw door . 
Daarom weigerden zij de verslechtering te aanvaarden. 

Uij weken daarom alle arbeiders uit de dagdienst op, de arbeiders uit 
de ploegendienst te steunen in hun strijd tegen deze verslechtering . 

Reeds lang werd door de arbeiders bezwaar gemaakt tegen de Zaterdag
nacht-arbeid en herhaalde malen werd hiertegen gepr~testeerd bij de 
directie door het gehele personeel. 

Als antwoord hierop komt de directie thans met de uitbreiding van de 
nachtarbeid op Zondag~ 

Arbeiders, geen verdere beroving van de Zondagsrust . Dus no.oi t kunnen 
wjj de verlent!:ing van de nachtarbeid op Zondag aanvaarden • 

Wjj doen dan ook een beroep op alle arbeiders om de eis, ook onder
steund door de Uniebestuurders, te stellen aan de di~ectie van de 
W. S .R.: Gï~EN VERDERE UITBREIDING VAN DE NACHTARBEID ! 

De Voorlopige Contactcommissie . 
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