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ｾ＿ ｾ＠ Oct,, 1955,, 

In een vorige mededeling heb ik er op gewezen, dat 
Paul Kutsch met zijn spli tsingsacti vit ei t . in de vakbewer:; ing 
van de Saar, met het doel invloed uit te oefenen bij de ~olks
stemming van 2B Octo·ber~ een door het IVVV en de EHO afgekeurde 
daad heeft verrieht . 

Men heeft bat DGB gevraagd naar ziJn mening ever de 
stemm:ing in het Saa.:rge·bied. In z i Jn 01~gaa.n nwel t der Arbei.t 0' 

van 14 October 1955 schri j ft het DGB het volgende: 

"In verband met mogel i jke economische en sociale 
gevolgen voor de arbeiders van de aanneming van het Saar statuut 
en met rrnt oog op de organisatorisch-politieke 'rnrhoudingen in 
de vakbeweging van het Saargebied hebben verschillende vakbonds
bestuurders van het Saargebied zich tot het DGE gewend met de 
vraag~ 'Nat het. standpunt Yan het DGB is, 

"Het bestuur van het DGB verklaart , dat de beslissing 
over de toekomst van het Saa:rgebi.ed en over het lidmaatschap 
van een beJ:'!aalde Yakbond ui.ts1u:l.tend een zaak is van de bevel-· 
king va.".l het Saargebied o 

nnet bestuur van het DGB geeft hiermee dui.delijk te 
kennen, dat het zich be slist niet wil mengen in de aangelegen
heden van :.1et Saargebied" WeJ. verklaart het DGB 9 dat het volledj_g 
begrip hee:~t voor €1e gerecbtvaa:cdigde beeorgdhe1d Yan een groot 
deel van de Saarlandse arbeiders en dat het inziet 0 dat deze 
arbeiders het Saarstatuut afwijzen vveg.ens de gevolgen, die er 
uit kunnen voortvloeien "" 

Het bericht in "Welt der Arbeit" voegt hier aan toe, 
dat het pas o:pgerict.te Verbond van SaaI',.Ï_andse Mi;jnwerkers ( de 
nieuwe o:rganisatle van Paul Kutsch) zich op een conferentie te 
Sulzbach tegen het Saarstatuut heeft uitgesproken. 

Ook de tweede voorzitter van het Eenheidavakverbond 
van Saarland, Richard Rauch, heeft zich voor verwerping ~i tge
sproken en zich afgescheiden van de Sociaal-Democratische Partij 
van het Saargebied; hij zal als partijloos afgevaardigde nog 
lid blijven van het parlement van het Saargebied. 

J .(}.van Wouweo 


