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Gemeente Datum Aanwesig/ Stemming Sprekers Bijzonderheden

— Filmvoorstelling

S*Dammer Vergadering m f f
filmvertoning

— Filmvoorstel-
ling

— Filmvoorstel-
ling

H.GortzakFilmvoorstel-
ling

.\g

nenberg (ging niet door)

Meeden 23/6 13

Termunteri 29/6 34

Muntendam 1/7 35

Nieuwe
Pekela

4/7 14
•

Amsterdam 13/7 450/1100

Oude Pe- . 17/7
kela
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COLLECTIEF OVERZICHT

Iri do bijeenkomsten met filmvertoning werden de "bekende
films "Engeland-Hongarije" en "De Vredestour (wielerv/edstrijd
Warschau-Berlijn-Praag) gedraaid t

Opmerkelijk is, dat alle dertien personen, die de film-
voorstelling te Meeden bijwoonden, ni.ojb politiek-extremistisch
georiënteerd zijn,

De vergadering te Oude-Pekela, waar A-.D.SCHOOÏÏE1-TBERG zou
spreken over l'wat zegt ons de conferentie van Geneve", en "wat
zegt het "bisschoppelijk mandement", ging wegens te geringe be-
langstelling niet door =

Te Amsterdam werd in Bellevue de moed en vastberadenheid
herdacht,, waarmee de .Amsterdamse arbeiders en werklozen van
twintig jaar geleden in de "Rode Juli"1934 de strijd voerden
tegen honger en fascisme? tegen steunverlaging en verguizing
van hun democratische rechtene

De zaal was versierd mét rode vlaggen en spandoeken met
leuzen als "versterkt de partij en de krant van de rode Juli-da-
gen<. Het presidium, van deze hè r denking s avond werd gevoerd door
mannen en vrouwen, die een belangrijk aandeel of een actieve
rol in deze strijd vervuld hebben, en die ook nu nog in de
CfP.lT. een vooraanstaande plaats innemen0

Op de achtergrond van het podium was over de gehele
breedte een bord opgehangen met een felle schildering van de op-
stand,

Aan deze avond verleenden medewerking het muziekcorps
"Avanti" en het zangkoer "Morgenrood"-

Henk GORTZAK wees er in.zijn feestrede op, dat het in d e
rode J'ui i-dagen van 1934 niet om "brood alleen ging. Het ging
het strijdende volk evenzeer tegen de dreiging van oorlog en
fascisme .v • • .

Aan de leiding van "onze kameraden", die in de strijd
niet achterbleven maar vooraan stondenf was het te danken, dat
toentertijd de overwinning behaald kon worden*

Zij schuwden in die dagen de strijd niet en verzetten
sich met hand en tand tegen de voorgenomen steunverlaging o

Zij deinsden er zelfs .niet voor terug om barricaden op
te werpen tegen de in disnst van het kapitaal staande politie
en militairen*» .

In die tijd hebben de arbeiders laten zieir-'wat eenheid
van. actie vermag, want politie en militairen stonden machte-
loos tegenover deze eenheid„

; " , 7 ' Wijzende
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. Wijzende op de rol van de communistische partij, zei
Henk GQR.TZA.K; "In de moeilijkste) urenvan de arbeidersklasse,faal-

• de onze partij niet en ging ze moedig en juist aan het hoofd van
de arbeiders » .

De rode Juli dagen van 1934 staan met gouden letters in
het geschiedenisboek van de partij geschreven»

Onze zwakke plek in die dagen was, dat we van te voren
geen contact met de Kameraden van de S.D.A.P. en het N.V.V, ge-
zocht hebben."

Henk GORT ZAK v/e e s er met nadruk op, dat "wij communisten"
in de toekomst soa dergelijke fout niet weer moeten.maken.

Voor alles moeten wij aandringe'n op aamenwerking met
de PoV.d.A= en het N.VeV»0 Gezamenlijk moeten wij optrekken te-
gen- Rofeme en zijn trawanten»

Aan het slot van zijn rede wekte hij allen op eendrach-
tig te staan achter Paul de GROOT, die door de jaren heen her-
haaldelijk getoond heeft het vertrouwen van de arbeiders tenr

volle waard te zijn« < ̂

G R O E P 4-A - .EEHHEIDSVAKCENTRALE.

Hoogeveen. 15/7 60/80 lauw H.v.d,Molen Protestver-
G.v.Eck gaderlng

BLZ-EVC

Hoogeveen 19/7 25/40 rustig G.v.Eek Vergadering
BIZ-EVO.

De vergadering te Hoogeveen was belegd om te protesteren
tegen de 'm'aatregelen van'Minister Suurhof met betrekking tot
de D.UOïï«-arbeiders beneden 35 jaar? die alileis te werk zullen
v/orden gesteld „V. d.MOLEN oordeelde zulks onnodig, aangezien al-
om voldoende werk ter plaatse voor deze lieden is te vindene
Eendrachtig moet in deze geprotesteerd worden* Hij deelde nog
mede, dat hem .bekend was? dat het ÏT*V.V. zich met de actie van
ds E.V,G - accoord verklaarde.

- 4 - Van
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Van ECK nerktc op, dat de handtekeningenactie reeds
groot succes heeft en o.a. enkele ÏT. V.V.-bes tuur der s hebben ge-
tekend. Spreker stelde voor andermaal een motie aan te nemen
en deze te verzenden aan Minister Suurhofy welk voorstel werd
aangenomen*

Besloten werd een commissie van vier personen bij de bur-
gemeester van Hoogeveen te doen protesteren tegen voornoemde
maatregelen»

Op de vergadering van 19 Juli te Hoogeveen bracht van
ECK verslag uit van de besprekingen met de burgemeester van
Boogeveen* Spreker verklaarde ten zeerste voldaan te zijn,aan-
gezien volkomen begrip voor de moeilijkheden aanwezig bleek en
het college van Bc en W, te dezer zake bereids een bespreking
met Gedeputeerde Staten had voorgesteld.

DIVERSEN,

Amsterdam 7/7 300/300 vrij ru- W.Gnirrep "Vergadering
inoerig stakende lood-

gieters i

Velsen 21/7 65/200 ordelijk S.Nuijen Vergadering
J.Stouten arbeiders tun-

nelbouw

Tijdens de vergadering te Amsterdam, belegd door het {
aotie-comite loodgieters Slotermeer verklaarde GNIRREP dat de-
ze vergadering ten doel had ook de collega's in de z»g. burger-
werken op te wekken aan de salarisverbetering mee te werken.
Zijn bij de nieuwbouw de lonen beneden peil, in de burgersector
is het nog veel erger. Eenheid van actie tussen E.V.C.-ers,
N.V. .-ers en zo mogelijk K.A.B, en U.V.C. is in deze.dringend
gewenst»,

Eij de discussie verdedigde een N „V .V,-er het beleid van
de Uniebonden en verklaarde zich in ieder geval tegen een staking,

Na een verward debat waarbij het aan verwijten en beledi-
gingen niet ontbrak werd een oproep opgesteld gericht aan alle

- 5 - Amsterdamse
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Amsterdamse loodgieters, waarbij zij werden opgewekt te strijden
voor loonsverhoging»

o /verop'ïip"
TG Velsen werd de looneis van 10 /o besproKen* Aller-

eerst sprak een N.V»7=> bestuurder, die 'opmerkte ,• dat de loons-
verhoging in Don Haag op hoog niveau werd besproken en een be-
slissing nog niet direct is te verwachten.,, Spreker maande de
aanwezigen rustig af te wachten»

HUIVEN wees op hut succes van de laatste staking geduren-
de een uur o Terwijl Thans de bazen'een gratificatie ontvangen
wegens het vlotte verloop van het werk is voor de arbeiders het
extraatje op komst, dat regenverlet voortaan zal worden inge-
houden, hetgeen loonsverlaging betekentu Indien dit doorgaat
stalt hij v.oor het werk neer te leggen*

• STOÜTEï" hekelde de houding van de Uniebonden, die steeds
tot kalnte nanen inplaats dat ai j het toejuichen,, dat de arbei-
ders bereid zijn te staken. Het ia een praatje, dat de Anster-
danse Ballast Mij. de verlangde loonsverhoging wil betalen, doch
de nodige toestenning r.oet adCwachten* T/aaron dan niet alvast
een gratificatie, waarvoor geen toestenning vereist is? Nu het
NoV.Vo de band net de Uniebonclen verbroken heeft en de bestuur-
ders vrij zijn, kan hieruit winst voor de arbeiders voortvloei-
en.., -Besloten werd op 22 Juli een vergadering in het schaftlo-
kaal te"beleggen,teneinde de bestuurders van ie Uniebonden te
doen uiteenzetten hoever het staat net de 1070 loonsverhoging»

P E H S O N A L I A,

Uanmer-(bla.l)
S levert..

Eok (biz„3:)
Geert van* .

Gnirrep"(blz«4)
.Willene. .,

.Gort-aak.^ ("bis'<>!)
Hendrikus»


