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RAPl'ORT: 
1 

1 \2 MEI 1952, � 

Van: Ka-Ra 

� 
Aan : HB 0...,1i , 

N o • : E/ 1 7 19 · - .

Onderwerp: Internationale Conferentie van · 
Metaalarbeiders te Wenen op 
12-15 Febr.1952.

Sardine stuurt ons onderstaand verslag van 
bovengenoemde conferentie voor ons intern 
gebruik (däar ze afkomstig zijn uit geheime 
bronnen mogen de hierin verwerkte gegevens 
� worden doorgegeven). 

2. De B.I.D. heeft eveneens een exemplaar van
dit verslag ontvangen.

Bijlage: 1. 

7-5-52, H.
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1. The International Conference of European Metal.workers, or ised
by the W.F.T.U., was held in Vienna fran 12th to 15th Februaiy, 1952. It
was attended by 213 representatives fran 22 oountriep, 8J ar whan were not
affiliated to the Metalworkers T.U.I. Representatives fran the following
countri es attended:-

Austria, Belgium, Bulgaria, Finland, France, East and \'iest 
Ge:nnany, Denmark, Great Britain, Holland, Hl.mgary, Ital.y, 
Luxembourg, Narviay, Poland, Rumania, Saar, Spain, Switzerland, 
Czeahoelovakia, Trieste, u.s.s.R. 

2. The J,ietalworkers T.U.I. has infonned its correspoàents that the work
of the Cm:f'erence must be brought to the notice ar the greater nunber c:J: werkers
by bath or&.l and wri tten propaganda. In particular, the massage to the .American
warkers is to be distributed among the workers of European factories 'l'hiah are
under the control or direction c:J: .American trusts. 

3. Tbs programma ar acti on adopted at the Conference, after condemning th e
M.arshall Plan, the Atlantio Pact and the Schuman Plann, cal.led.for united action
to win the following demands:-

(i) - im. . .ediate wage increase, to raise the level c:J: 1-urdlasing P<?"-'8r

- maintain the purchasing power af wages by the sliding scale or by
any other appropriate means

- guarantee minimum wage

- equal pay for equal mrk.

(ii) fight against speed-up. and lengthening of v.orking hwrs becaus e
this leads to more unemploy111ent-, lowering a!' real wagos and
increased industrial accidents and. ill-health. . :-

(iii) fight for the systematic reduction af' the worldng week to 40 hrurs;
fight al.l oases of redundancy ,tj.th a demand for a shorter working
week with n o  reduction j,.n wa�s.

{iv) claim for unooiployed workers pay equal to three-quarters of nonnal 
earnings. 

- in all cases of reduction of working hcurs, the werkers delllD.l'ld
full payment ar normal earnings.
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(v) - urge the setting up and defence in eaoh ex>untry af social
security systems ensurillg medioal care to the werkers and
guaranteeing them against wrk disability oaused by accident, 
illness or by old-age, withcut any contribution fran the 'W'Orkers. 

- urge retirement pensions which assure a reasonable standard �
living at 60 years af age for men and 55 for women, with earlier
retirement for pi.rtioularly heavy and Wlheal thy tra.des.

(vi) tbree weeks' paid holiday for all, with extra days for ycung
workers, 'WOlllen and workers Employed on heavy and unheal thy viork;
full pa;yment of average earnings and holiday bonuses; payment
for statutoey holidays.

(vii)- fight for safety and health,y measures which would eliminate 
the causa of accidents and industrial diseases • 

( viii) for special· care to the particular claims of the young, wch as
the right to work, the right to leam a tra.de, ecpal pay for ecpal
werk and faci.litie s for education and leiwre.

4. It is emphasised that the united struggle for imraediate claims can
not be disassociated from the direct struggle for peace, which includes the
fight against the remilitarisation of Western G-ezma.ny and ·the oonversion to
war production, but workers must struggle for disarmament, the l:e.nning of
the atan banb , the end of hostilities in Korea, the signing of a peace pact
between the Big Five Powers, and the national liberation of colonial and 
dependent countries. To ensure this , it is necessaey to set up peace
committees in the factories.

5. World trade unian unity is to be strengthened by: -

(a) establishing direct contacts throu@'l the exchange af letters and
tra.de union publications between werkers in different ccuntries.

(b) organising the exchange of workers delegations between factories in
capi talist 001mtries and between the capi talist countries an the one
hand and tre U.S. S.R. and the Feoples Democ:racies on the other •

6. An ap:,,eal was launched calling for an international conference �
metal and engineering werkers fran the chuman Plann countries tQ6.re.w up a
programma of common demands.

7. A mes sage v.as sent to the metal éllld engineering werkers af' the u. S. • ,
pledging solidarity with their struggles against speed-ups and the anus
drive, and appealing to them to conduct a common fight. It is suggested that
a Conference of American werkers be held to discuss- these problems and to
establish links with European viorkers by inviting European delegates to attend.
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De delegatie Van de Schotse miJnwer�ers, die het Inter
nationale Mijnwerkers Congres te AMSTERDAM heeft bij ge
woond, bestond uit Abraham MOF FAT, voorzitter, William 
PEARSlDN, secretaris, James :9ICKSON en John WOOD. 
Mól<'FAT en Pearson zijn beiden lid van de Britse C .P • 
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RA P P O R T - C. 

Betr.s Russische deelnemers 
Spoorweg Conferentie. 

BZ. deelt telefonisch mede, dat visa is aan
gevraagd voor 

AsMUROWA, Nata.lia., geboren te Leningra.d op 23/4-1916, 
beroeps tolk, 

/1 SCHAITAN, .Alexander, geboren te Leningrad op 7/11-1907 
\ 

tot bijwoning van de Spoorwegconferentie te Amsterdam. 



RAPPORT - C. 

Betr.: Roemeense deelnemers 
Intern. Spoonegcongres. 

83: { 

BZ deelt telefonisch mede, dat dienstvisa 
voor 10 dagen is verleend aan de Roemenen: 

DUMITRU, Gheonea 

/TBAliN, Baiasu. 

Zij zouden 19/11-49 per vliegtuig naar Ne
derland vertrekken voor het Spoorwegcongres te Am

sterdam. 

C 10, 19/11-49 ./�� ,,át-//-�

. / 

/? 
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RAPPORT - C. 

Betr.: Bulgaarse deelnemers 
Spoorwegcongres. 

1-:---, 
l. �- NOV. 1949

·-. , T V.2../ S"
--

BZ deelt telefonisch mede, dat dienstvisa
is verleend aan de Bulgaren: 

- Blagoi Zafirov TASSEV, geb. te Kotchane 30/1-1906
��Theodor Despotov THEODOROV, geb. te Ceribrod 17/2-1898

ter bijwoning van het Intern.
Amsterdam. /,/4'V·'

't
f 

. . .--

c 10, 19/11-49 /� �

C. tf. �_....._,._ ,4. 

Spoorwegcongres te
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RAP P OR T - C. 

Betr.: deelnemers Intern. Spoorwegcongres. 

.
3 NOV. 1949 

,-Äc� 11� :l O ;z. 1 

BZ deelt telefonisch mede, dat Warschan op 
"'� 15/11-49 dienstvisa. verleend heeft aan DUL en KRYSTL, 

deelnemers aan het Intern. S�oorwegcongëà. 
AAnk:omst Venlo ca 19/11-49. 

C 10, 17/11-49 /7� 
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Betr.: Inern. 

� 13 ?.
1 r 

':2en vervolge 09 mijn ·r2p':_)or·· À�ll-42._ 
eelt rz telefon�_sch 1ec e, .� · Ir ."..LT-...:i. e lPi iri3� 

van _ et internatio1:1·.1 .l con;1�es v,11.1 'e f-p?or regr-11.. 

H C, =:. Îll-49 
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Betr.: Intern. Conc:res Spoor;-e ·en { ' 9 NOV. t949, 

I /Aco-·-·;-;-
BZ deel fo her1e n telefonisch rri.ede, �i; '�� 'l:., 

21 - 26/ 11-49 in _,.r.i.sterfü. m een interris t ionaal con- 7) 
::;res 10rdt ?;Ghüi:t .. en V--11 e Spoor·1e_;en in he� :::;e-
bo 1· 1 r:nus�- L\ .• 

HC, 3/11-1949. 

/�/.féL.
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RAPPORT 
� 

1 V
J
,.,." 

• 194 , :
Van: KA-R.A. • / / 
Aan: Hoofd B en C. f 

11 � 0 b j 
No. E.280/283. (zie No. 69066 dcf 9.:.9-�9 v&n H B ... ü.n_K_i_ ... � A) ONDERWERP: Internationa&l Mi:fnwerkers Congres ie -a.ivri:>'..C.KEIDAm·: 

1. Sardine bericht ons,dliit het bovengenoemde Congres, dat
te AMSTERDAM moet hebben plaats gevonden van 5 t/m 7

-1 October 1949, o.a. is bij•gewoond door Abe MOFFATT,
,_ William PEARSON en Arthur CLEGG, allen leden vande 

C.P.-G.B.(Britae C.P.).
Pearson is vermoedelijk dezelfde als genoemd in Uw
69066.

2. ! De correspondent vande 11 DAILY W0RKER'i George SINFIELD,
zou het Congres ook bijwonen.

3. Sardine zou gaarne ingelicht worden over de contacten,
die SINFIELD tijdens het Congres had en tevens gaarne
rapport over het Congres zelve ontvangen.

17-10- 49.�
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Arbeidsconferentie 
' 

deed goed 
·werk, vertelt Vermeulen ,

(Van een speciale verslaggever). 
Aan een Nederlander Is de eer te beurt gevallen op de Internationale 

· àrbeidsconferentie, die de vorige maand in San Francisco is gehouden, een
belangrijKe functie te vervullen. Ad. Vermeulen, bestuurder van het N.V.V.
én bekend deskundige op het gebied van· lonen en prijzen, werd benoemd
tot secretaris en woo,J;à""'l!!'il.er van de arbeidersgroep in de commissie voor
de lonen. Onder z" leiding 

· 
verscheidene ontwerp-conventies opgesteld

en werden niet lnder dan 1 · amendementen van de arbeiders-gedele
geerden uit de ijftig deelneme de landen behandeld.

Over de org lsatie van de ar eldsconferentie was Vermeulen; die na een
afwezigheid v n zes weken zijn erk bij het N.V.V. heeft hervat, niet best
te spreken.

De confe 
gen na çle 
nen, omda 

Voor de Nederlandse delegatie was 
het een grote handicap, dat wij In 
het buitenland nog .steeds geen 
attaché's voor arbeidszaken hebben. 
Andere delegaties hadden de be
schikking over uitstekende rapporten 
van hun labor-attaché's, waardoor 
hun werk veel gemakkelijker werd, 

Wat de lonen betreft, zijn twee 
belangrljke ontwerp-conventies aan
genomen. In de eerste wordt vast
gesteld, dat de overheid bij de uit
bestedjng van werken aan derden de 
lonen en de sociale voorwaarden 
moet voorschrijven, de tweede geeft 
de overheid een vrij sterke Invloed 
op de beroepskeuze. 

Een ander kernpunt van de be
sprekingen was . de vrijheid van 

rganisatie. In principe is dit 
rech oor werknemers en werkgevers 
In ee .conventie vastgelegd, maar r -
over e ige onderdelen moet op de 
volgen e conferentie nog worden ge
sprok 

In ssen zal de Raad van Beheer 
va de internationale arbeids-

"o anlsat!es overleg plegen ,net de 
erenigde Naties, die zich o_ok bezig 

houden met het vraagstuk van de 
rechten van de mens. 
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CIRCULATIE 

Niet langer houden dan . .. dagen 

AAN 

Aantekeningen: 

1 Volgens geadresseerde 

nog t.k. aan 

D 50. 15000 � 10212. '51 - 43 

Intern. econ conferentie te Moskou nadert 

Nederla�nds 
t 

comité .vari------
het werk 

· AMSTERDAM, 4 MaaJ t. - ,,De
verbrekeliJk geheel; wie eent dit" oor het voeren van een 
"koµde oorlog" tot schade a n vermeende genpartij te kunnen
beïnvloeden, zal beme.rken chzelf te schaden en · zonder het zelf te 
beseffen, het g�vaar van een "héte oorlog" op te epen".

Aldus is te l�zen iri het· e rste nummer van -h t bulletin van het 
Nederlandse Comité '¼_an Vo bereiding voor de nternationi3,le Eco
nomische Conferentie te Mo ou. In dit numm wordt een uiteen
zetting gegeven over de gang van zaken bij e voorbereiding der 
conferentie. 

Medegedeeld wor&t, dat prof. mr C. 
W. de Vries te Rotterdam, hoogleraar 
aan de Nederlandse Economische Hoge-
school aldaar en de heer J. H. Cohen
Stuart, voorheen directeur del' Neder
landse Bank voo!' Russische Bande! te

Petrograd (het huidige Leningrad) het
initiatief namen, voor de vorming van
een Nederlands voorbereidingscomité.
Een circulaire, die in Juli 1951 voor het
eerst werd uitgezonden, t,rok aanstonds
grote en wijdverspreide be/angstelling.

In het bulletin wordt gezegd: ,,Reeds 
b September was een voorlopig comité 
gevormd en te en het eind van October 
begaf zich d heer CÓhen Stuart, als 
secretaris, o uitnodiging van het Inter
nationale I itiatief-comité, naar Ko
penhagen to bijwoning van �en eerste 
voorbereiden e conferentie aldaar, die 
bezocht wer door een 30-tal afgevaar
digden uit r im 20 landen, waaronder 
alle van Eur pa, Oost en West, zonder 1 
uitzondering n van de Oosterse: China, 
rndia, Japan, Pakistan, Iran, Syrië. 
Zelfs enkele 1 nden van Zuid- en Mid-
den-Amerika ren vertegenwoordigd." 

' 
(lole verder pagina 3 i� 



Periodiek: 

Datum:. 

CIRCULATIE 

Niet langer houden dan . .. dagen 

AAN 

GEZIEN 

dat. 1 par 

Aantekeningen: 

1 Volgens geadresseerde 

nog t.k. aan 

D 50. 15000 it,10212. '51 - 43 

Nederlands 

voorbereiding 
(Vervolg van pag. 1.) 

"Besptekingen in sfeer van 
vrijheid en gelijkheid" 

wisse 
de k 
ting. 

Wie mbcht hebben verwacht, áat ·· 
voorbeeld de landen van het zogenaa -
de Oosteuropesé blok en China, 
grond van hun ideologische affinitei 
(verwantschap) en overeenkomstig 
economische stelsels, het gewicht van 
de verpletterende numerieke meerder
heid hunner bevolking in de schaal 
zouden pogen te werpen om een be
paalde vooropgezette gedachtengang te 
forceren, zou verrast zijn geweest door 
het begrip van de delegaties van deze 
landen/voor de gelijkheid van probl� 
men en moeilijkheden, waarvoor 6st 

comité 

aan het 
Daarnaast echter 

van 

werk 

zowel als West in de gegeven reld- 1, ,.. ________ ;;;;;;; ______ �omstandigheden staan. 1� 
Het is een volkomen mi atting te 

veronderstellen, dat enig d 1 van deze 
wereld ook maar enig b ng of voor
deel kan hebben bij de od van enig 
ander land, hoezeer o de politieke 
belangen uiteenlopen n zelfs botsen. 
Want de moeilijkhe n planten zich 
van het ene land e werelddeel naar. 
het andere voort: eenzijciige export 
daarvan is even on ogelijk als die van 
goederen, of van erkloosheid of van 
kapitaal!" 

"Bijzonder leer m en verhelderend 
werkten daarom ersoonlijke gesprek
ken met leden der Sowjet-Russische en 
Chinese delegatie , waartoe tussen de 
vergaderingen d or gelegenheid be
stond. Maar ook it allerlei andere lan
den van Oost of est viel veelo wetens-
waaqdigs te bel steren." 

gewenst l 
J
N het bulletin ordt over de vorming
van een N ed rlandse delegatie ver

volgens gezegd: 
,,De samenst ling der nationale co

mité's en de ui deze te vormen natio
nale delegaties al uiteraard nauw ver
band moeten h den met de voor ieder 
land op de voo grond tredende proble
men en belang n. Zo, om slechts een 
enkel voorbeeld e noemen, ligt het voor 
de hand dat voor Nederland de proble
men betreffende water-economie ( trans
port, havenbedrij� water- en scheeps
bouw) van bijzonder belang zijn. 
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CIRCULATIE 

Niet langer houden dan .. . ......... dagen 

AAN 

GEZIEN 
dat. 1 par. 

1 Volgens geadresseerde 
nog t.k. aan 

················1··· 

Aantekeningen: 

D 50. 15000 110212. '51 -43 

--.,,., 

Int Econ. Conferentie nadert ... 

Ne .. derlandse delegatie 
· vertrokken

DEN HAAG, 28 Maart. - Naar het (PNI), Ateng (PNI) af te vaardigen. 
ANP meldt, is heden de .. Nederlandse De regering heeft een verzoek tot sub
deleg,atie, die zal deelnemen aan d.e Epo-_ .�ié!ie v.qor de· re�s _ van .de�e. :p11-rleJA�t!l

�omische Conferentie- •,te, Moskou, ·naar a!gevaai:digden··•·tterwó-rjJèn'' .onder ' het
de So��etr:ussische ,hoofllstád. vei;troke motief, dat zij .de ?onfer�nt�e ÎJ).. Mqs�qu 
ken. ZIJ bestaat uit• de :volgende· per-· al"s een "p�rticuliere aangelegenheid" 
sonen:_ ,. pèschouwt; •He.t ·Indonesische parlemen 

S. G. Appeldoom te Laren, R. Boers zelf· •heeft een, voorstel· om deze afge
te Amsterdam, mr- J. H, Cohen. Stu11,rt vaardigden als·· waarnem!')rs te sture 
te Naarden, M. van àe Fhert te;�m: èvenéens· verworpen. Een grote minder 
sterdam, J, Hulsinga te Groningen, U. heid ·'-- n:l, 27 !�den _stèmden echte 
Husslage te Amsterdam, C. Janssen te voor het voorstel, 47 leden stemdi: 
Hillegom, mr J; H. Klewlet de Jonge te tegen. / 
Wassenáar, J,' F. A. Nielsen· te Amster• -i---===·============:::;;; dam, c. A. w.· Pauw· te· Zaandám, F. 
Vetter te Amsterdam, G. J: van Wave-
ren te Haarlem, H. Keijser te. A)nster-
dam en· prof. mr C. \V. de Vries te Den 
Haag. · 

Indonesische delegatie · 

eveneens naar Moskou · 
DJAKARTA, 26 Maart. -. De secre

taris van de •Indonesische Kamer van 
Koophanclel, de heer Suc.hjar .Te d J

°

a
s u k  m a n  a, is vandaag,.- tezamen met 
àndere ,gedelegeerden voor de economi
sche conferentie in Moskou, per vliegtuig 
naar Nederland ,•ertrokken. In zijn ge
zelschap bevond zich· o.a. de heer Adam 
M a 11 k, directeur van het Indonesische 
persbureau Antara. 

Tót de delegatie behoren · ook afge
vaardigden .van arbeiders- en boerenor
ganisaties. 

Naar verder werd medegedeeld,- zou 
ook een zevental leden , van het 
Indonesische parlement de conferentie 
in Moskou bijwonen. 

De financiële en economische ,secties 
van het parlement besloten de heren 
YapTjwan Bing (PNI), Nieuwenhuyzen 
'(PIR), Sarino (PNI), Sadak (PIR), 
Sidik Kertapati (Partijloos), Slamet 



Periodiek: Wa a.K. /2 e J..CY... /,/ 

Datum: ..... /� ..... 2.. .. 

CIRCULATIE
Niet langer houden dan ........ dagen 

AAN 
GEZIEN 

dat. 1 par. 

P&B···½_ 

��/. 
,,,... 

···········~···' .. 

Aantekeningen: 

Volgens geadresseerde 
nog t.k. aan 

D 50 . 1 5000 � 1021 2 . '51 . 43 

·lJe economische conferentie te Moskou 

Grote belangstelling in 
�ngelan · �� en India' 

KOPENHAGE 1 Febmari. -Voor de in April · ginnende internationale econo ·scbe conferentie te Moskou b t in de apitaIistiscbe land1n grote bel gstelling. Handels�gen in Eng land, Japan en In�a, om enige s tenmet name noemen, tonen · ebten zeerste ·geïnteresseerd rdeze unieke poging om een no egoederenruil fut stand te bre ntussen het soJfaiistische det!I d \yereld en het kapitalistische de
Berichten uit Bombay spreken d 

ook reeds van een uit meer da.n vijf 
leden bestaande delegatie, die a.an 
conferentie . zal deelnemen. Naar et 
Initiatief-comité, waarvan het së'Creta
riaat zich te Kopenhagen. bevindt, Is 
zelfs een verzo,&1k onderweg of India 
meer gedelegeerden mag sturen. 

buitenlandse andel. In dit artikel wordt 
gesproken ov de Amerikaanse pogin• 
gen om de ha del van Japan met •de 
Sowjet-Unie en Chiria te beperken. ii.et 
blad constate t, dat deze pogingen 
weinig kans v slagen hebben, gezien 
het feit, dat d markten in beide landen 
voor het JaP. nse bedrijfsleven onont
beerl�k zijn 

Sowjet-Unie 
rondslag en 

z er knechtende be ingen han-
el met het kàpitallst· he wereld

deel te drijven. 
Dezer dagen nog laatste de 

Sowjet-regering grot orders voor 
textielgoederen in I lië. Een aan
tal confectiebedrijv heeft opdrach
ten gekregen vo het leveren van 
wollen costu s ter waarde van 
ruim drie ioen, gulden. Daar
naast heb n textielfabrieken or
ders o angen voor de leverantie 

ongarens en weefsels, even
ee voor een bedrag van ruim drie 

ililoen gulden. De belangstelling , van Engelse han
delskringen blijkt uit een aan de Britse 
regering overhandigd speciaal ,rnemorr��-----

--•iiiii•Îlll-----idum van een groot aantal firma_):" 
dit memorandum; dat enige da_gén ge-
leden werd gepubliceerd, wor9"t' het be-
lang onderstreept van de uitbfeiding der 
handel tusi;en Engeláµd pfi de Sowjet-
Unie en stellen de ondertekenaars de eis, 
dat de Britse regering zal medewerken 
aan de vorming van een zo breed mo-
gelijke vertegenwoordiging voor de con-
ferentie te Moskou. 

Herstel van dé goederenruil met de 
Sowjet-Unie en de Chinese volksrepu
bliek is ook de algemene wens van za
kenlieden In Japan. Dit blijkt duidelijk 
uit een belangwekkend artikel In de 
"Oriental Economist", een gezaghebbend 
weekblad, dat te Tokio verschijnt en 

gewijd is aan de vraagstukken van de 



Internationale arbeidsconferentie een overeenkomst over de methoden tot vaststelling der minimumlonen bij 

t8• h }d • • de landbouw. Deze werd aangenomen 
houdmgen. Modahte1ten over de toe-� ie ezo 1g1ng voor mannen met _116 tegen 31 _st':mmen en 27 ont

�\/ passing hiervan werden goedge-
� 7 en vrouwen keurd met _ 131 tegen 3 stemmen en 
r: 

. 44 onthoudmgen; 
Van onze correspondent ferentie, de wedertoelatin-g van Japan een aanbeveling over collectieve aan �e bevelen. . contracten en de daarbij te volgen ZüRICH, begin Juli. :..... De 34ste In- En toen verklaarde de Franse a�be1ds- procedure: 152 voor, géén tegen, 29ternationale Arbeidsconferentie te mm1ster, Bacon, nog, dat met) 1n ZIJi) onthoudingen; Genève is gesloten. Nog nimmer, uiter· land terugkeerde tot de col�ect1eve con- een aanbeveling over arb"t ag ·· lk 11 tracten en tot de vaststellmg ,van een .. . 1. 

. . . 1 : e en lijk, had ZlJ zu een omvang: a een minimumbedrag aan vei,goeding, VrlJ":'11 1ge ':'e'l"Zoenmg, b1Jle_ggmg ,van aan het debat hebben 109 redenaars Van de redevoeringen der arbeiders- a_i_-be1ds�onfil1cten door sche1dsrechterdeelgenomen·. De persoonskwesties afgevaardigden is een uitlating van een 11Jke uitspraak dus: 176 tegen O en 2 konden ook ditmaal (het is een soort Engelsman te vermelden, die zeide, dat onthoudingen. 
traditie) niet vermeden worden. Tegen h_E,t Arbeidsbureau naar het resultaat van De .grote slotrede van de d.lrecteur
Jouhaux' mandaat hadden de I.V.V. en ziin werk zal word':n. be_oordeeld en gener.aal, Diwid A. Morse, was een voorde Franse regering geprotesteerd. Doch waarschu"".de te;en zumigheid; de gede- treffelijk stu,k werik, door idealisme èn 
76 gedelegeerden tegen 14 hebben legeerde mt Isr�el wees op_ de problemen, practische zin ,gedragen . 
. tenslotte geweigerd, het debat te her· d?or de ge�eld1ge toenemmg der bevol- Er wordt een te vormen consultatletkmg van z11n l�nd ontstaan. coördinatiecomité overwogen om deze openen over de toelaatbaarheid van De begrotmg 1s vastge:Steld op 6.224.922 aangelegenheden verde te -beh d 1 . 
deze Veteraan der arbeide,.�beweging dollar, wat een verhogmg betekent te- d Econ~-•--'- F1 an e en. �� ' genover het jaar 1951. Het aantal leden i& e "''"""''e � Socia e Raad :ZJaJ daar. met wie men diepgaand van mening nu 64 over confereren m de loop van de zo-kan ver-schillen, maar die op deze con- · . mer. Vaor de loonkwestie la stBJbi!itelt 
ferenties thuis hoort. De Nederlandse Van de nieuw aangenomen teksten nodl•g: voorJoptg moet een biJ.lijk inko-
veteraan P. Serrarens, secretaris-B'!- zijn te vermelden: men voor d<i! werknemers zijn gewaar
neraal van het Internationaal Verbond · een overeenkomst over de gelijke borgd_ En daarvoor is weer samenwer
van Christelijke Vakverenigingen, bezoldiging van mannen en vrouwen. kln,g 0!!n eer9te vereiste; En wiat de her
sinds 1919 steeds gedelegeerde op, Deze werd aangenomen met 105 tegen �!lpenmg -aan,gaat: dez�. moge zo nodig . Z\J11, dat de onm1ddeli1Jke vooruitgang 1 alle arbeidsconferenties, heeft de vlag 33 �te_mmen en 40 onthou�mge�. Mo- moet WOll'den opgeoM.erd voor de be-moeten strijken voor de secretaris ·dl!-hte1ten over d� toepassmg hiervan sohermin,g van de toekomst. Maar, aldus 1van het Nederlandse NVV, de heer vmden toestemmmg met_ 146 tegen Morse, d.at aHéén is nog geen politiek 
Ad. Vermeulen. Er lopen daarover ge- 18 stemmen ero 19 onthoudmgen; op de Jan,ge baan voor de vrede. 
ruchten: regiefout? Onsmakelijk ge- L-----
wirwar achter de coulissen? Het feit 
is er. 

Nu enkele grepen uit het algemeen 
debat. De Wes:tduitse arbeidsminister 
Storch gaf een exposé over de sociale 
politiek van Bonn, behandelde dus ook 
,het vluchtelingenprobleem en de zorg 1 voor invaliden en wezen. Hij beschouw
de het plan der regering als geslaagd, 1 

1 hoewel men, om iruflatie te vermijden, 
stap_ voor stap moes,t te werk gaan. 

Gaston Tessier, voorzitter van het In- , 
1 

�er,nationaal Verbond van Christelijke 
Vakverenigingen, .protesteerde tegen de 
onderdrukking der Spaans-Baskische 
arbeiders, klaag1de over de veroordeling 

. van een Katholiek Vakverenigin,gslid ult 
Ca-nada, René Rocque, die aan een uiterst 
streng regiem moet zijn onderworpen. 

De Amerikaanse arbeidsminister, Mau
rice Tobin, beves:ti-gde in Trumans naam, 
dat de Verell'i-gde Staten beloofden, deel te nemen aan de strijd voor vrijheid, 
sociale verbetering en wereldvrede. 

Zijn Belgische collega, mini-ster Van 
den Daele, achtte de werkelijke oplos
sing der problemen gelegen op het plan 
der in,ternationale po-litiek en deelde te
,vens mede, d·at de Belgische regering 
gevolg denkt te geven aan het voorstel, 
een bijzondere belasting te heffen op 
winst, die een consequentie Is van wa
penleveringen. De Britse arbeidsminis-
ter Rubens bracht de Iraanse oliekwestie op het tapijt: bij zette het Bri,tse stand-
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Heroprichting W.V.V 
wordt ·voorbereid 

(Van onze corresponctewt) 
LONDEN,' 81 Dec. - Enkele leiders 

van .de Britse 'val,bonden zullen in ,de 
�eede helft van Januari naar Amerika 
vertrekken om met de gTote Ameri
haanse arbeidersorganisaties te beraad
siagen over de opl'ichtin� vim een nieuw 
wereldvakverbond, �an communis
tische organisa ll7orden uitgesloten. 

Op 17 Jan z�I liet bestuur van het 
in' ontbind VE1Fke nde W.V.V. (We· 
rekl Vak erbond}.,. te Parijs vergaderen. 
Waarschijnlijk 'zu · eli' dan d� Britse vak-
1•erenigingen haar· maatschap op:z,eg
gen, of In elk geva:�.., opschoçten. Begin
Januari komen de m:gev�tdlgden. van 
de C.I.O., één van de 'e grote Ameri
ka� va.kverbon , naar Engeland ·om 
met de· Britse e,rs ·tEi. praten over de 
'houding, die. ·· in Pàrtjs zal aanne-
men. 

· Tha s eensgezind
De Amer.ik en hebben er reeds eer- • 

der op aang-ed o.iîgen de adviescomm!S
sie van de kve):'bonden der zestien 
Marshall-lande 9"m<"1.'!l"'"voi)rnen tot een 
y,.feuw Wer.elè\ aitver.bonct In de�e ad· 
viescommlssi

l

ijll ook de katholieke en 
·r.e chrtsteijj e-. organisaties vertegen
·woordigd. De ngelSè bopden hebben tot 
nu toe weilli gevoe voor het plan. 
Hun leJders jn v oordeel, dat deze 
advles-cqmmlssie c_h moet beperken 
tot kwesties, e op de Marsha11-hulp 
b�trekkfng. ben. Maar dat een nieuw 
Wereld ver,bond zonder ·de commu· 
t,iste . oet worden opgericht om com
muntstlsche invloed tegen te gaan, staat
ook voor de Engelsen vast. Zij zijn ech-
ter uiterst voorzidqtig. De Britse vak
bondsleiders willen geen onberaden stap
pen doen, die de ·chrtstelijke vakorgani· 
Wijzen uit het Oosten de heren ·bij
lichten.· 
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Valiheweging 
op tweesprong 
Het Amerikaanse -vakverbond C.I.O. heeft medegedeeld, dat het volgepde 

maa'1d met het Britse vakverbond, het T.U.C., zou confereren over .,plannen voor toekomstige interna, tionale samenwerking," . Ili sommige kringen acht men deze stap een voorbode van de terugtrekking van' het C.I.O. uit het· Wereldverbond van Vakverenigingen. Een ' woordvoerder van het C.I.O. vers klaarde desgevraagd: .,Ik geloof, dat wij zullen uittredei;i. Men kail niet zeggen, dat dit het · eilllie" van • het W.V._V. �etekent, maar.i.:m wijst zekl)r m die nchtmg." , - · --De' voorzitter e C.I.O., Philip Munay, heef ez-eg "De Londense conferentie ll, na · ordt verwacht, de toekomstige oli · k van de vooraanstaande nie co unistische ar-beidersbeweging � spreken ,..welke J in toenemende t uiti , ebben ·gegeven 'afl,n h1m '$ o ,over het gedrag van het Het bericht, dat beide grot Am den, met ,et conféeren et de toekom&tige internationat,.s�menwerking, wordt in Nederland vakbeweg· skringen niet als ee verrassing be houwd. De heer . OosteJthuis, de· tweede voorzitter van het N.V ., zei, ons, dat deze stap op gr d van ver� schillende congres�T oluties . reeds eerder verwacht we 
Het lijdt g twijfel, aldus de heer Oosterhuis; dat door het óptre

den van de communisten het voort
bestaan van het W.V.V. op het spel 
staat. 

· 'Dat.de democratische vakcentralen in West-Europa, Amerika, Australië en Nieu,w-Zeelan-d welhaast va!ll hetzelfde gevoelen zijn, is evenmin., aan twijfel onderhevig. Ook naar• de mening van het N.V.V.-bestuur is de situatie in het W.V.V onhoudrbaa-r geworden. Het laat zich aanzien, dat de tegenst_ellingen in het W.V.V. niet te overbruggen zijn. De internationale omstandigheden vereisen, dat een actieve internationale vak-· beweging aan de sociaal-economische wederopbouw van de wereld en 
in het bijzonder van West-;Europa alle krachten wijdt. 

In deze omstandigheden kan van het 
W.V.V., dat op dit gebied volstrekt · passief is, geen heil worden verwacht
en is het tot stand komen van eenactief internationaal, op democratia 
sche beginselen opgebouwd vakver
bond, een dringende noodzakelijkheid
geworden. 
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· �oirdhun1sts 1n t e 

T
HE resol�?���Sby the�f tive committee of the National Union of Mineworkers on Thursday shows that the miners' leaders are ready to respond to the appeal made by the Genei;al Council of the Trades Union Congress to fight Communist influence. They dissociate themselves from the " unauthorized action " of the genera! secretary, MR. 

ARTHUR HoRNER, in expressing_ support for the French rt1iners' strike. They deciare that his statements were coritrary to union policy and they give the w'arning that a recurrence of such c.onduct wil! not _be tolerated. In most cases such a pronouncement would be followed by the secretary's resignation, bpt as a Communist MR. 
HoRNER has no doubt given weight to other considerations, and he has decided to stay where he is. The T.U.C. has Jeft the individual uni ons to decide the way in wbich they wil!· deal with the Communist threai to their recognized aims and purposes. No new ruling has been made on Communists in trades councils, for which the Genera! Council of the T.U.C. has a direct responsibility', thpugh several of the councils, including London, are under Communist contro!_ When the Genera! Council last faced squarely the issue of internal disruption by Communists and tbeir allies, in October, 1934, they issued two circulars. One of them, addressed · to trades councils, becarne known as the "black circular." It said that any trades council which admitted delegates associated with Communist or Fascist organizations, or their ancillary bodies, would no longer be recognized. This circular was withdrawn after Russia was forced into the war. The r--· other was ·addressed fo trade union 1 executives and appealed to them to take steps 'to secure the rejection of 1 nominations for office of members of disruptive bodies. Some trades coun-- cils and a few trade unions still have a ·ban on Comrnunists as a result ofthese circulars.That approach to the Communistchallenge did not worlë out too well.Any restraint of the freedom ofvoters to elect whom they wish is distasteful. The better way is to strikedemocratically af the roots of Communist influence by addressing thetrade unionists by whose votes tradeunion oificials are chosen. Communists are a small minority in theuni�n�, and if the sensible and JoyalmaJonty can be awakened to theirresponsibilities by a frank statementof the danger, the influence of the1 Comrnunists wil! be destroyed frombelow freely without fiat. 
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