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Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers Bijzonderheden.
Zaalcap.

Rotterdam 6/9 • 65

Arnhem 9/9 46/200

Zaandam 9/9

Haarlem 14/9

Breda

Hengelo 19/9
(0)

60/425

55/300

15/9 13/150

36/90

G.Maas Vergadering
met filmver-
toning

F.Meis Vergadering

AcD»Schoo~ Vergadering
nenberg

G.G.Geel- Vergadering
hoed

H»Gortzak Vergadering

W.Kamp Vergadering
met filmver-
toning

Collectief
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COLLECTIEF OVERZICHT

In enkele bijeenkomsten werd door de Waarheidfilmdlenst
een film vertoond<, Gedraaid werden o.a, "De eerste dagen" en
"de Waarheid kent geen grenzen".

Spandoeken met leuzen als: "Yersterkt de T.7aarheid" , "
Verbod van atoombom", "Vrede brengt welvaart voor allen",
"Meer handel tussen Oost en 7est", "Voor collectieve veilig-
heid" en "Tegen Duitse herbewapening",, versierden verschil-
lende zalen. Tijdens de pauze werd met inteken-formulieren voor
de Waarheid gewerkt, terwijl gecolporteerd werd met de bro-
chure "De Baarheid over de Februaristaking".

Ofschoon voor alle vergaderingen veel.propaganda was
gemaakt, was de belangstelling uitermate gering.

De bijeenkomst te Rotterdam,., onder auspiciën van De
Waarheid, was speciaal belegd voor de stakende classificeer-
ders en hun echtgenoten om, zoals G. MAS in zijn openings-
woord zeide, de stakers en hun vrouwen enige aangename uren
te bezorgeno

Ook tijdens de staking, zo zei hij o,a., bewijst De
Waarheid wederom, dat zij de enige krant ie, die op de bres
staat vgor de werkende massa»

Op alle andere samenkomsten werd de huidige internatio-
nale poiitieke situatie, zoals deze geworden was na de succes-
sen van de vredeskrachten in Korea, Indo-China, op de confe-
rentie van Geneve en vooral na de verwerping van het ïï.D.G.-
verdrag door het Franse parlement, besproken.

De verenigde vredeskrachten, onder leiding van de Sov-
jet Unie, hebben grote overwinningen behaald op het oorlogs-
zuchtige kapitalisme en imperialisme van Amerika.

Maar wij moeten waakzaam blijven en met verdtibbelde
kracht doorvechten,,-want de oorlogsstokers zijn wel geslagen,
maar niet verslagen!

Wat de binnenlandse politiek betreft, werd het zwaar-
tepunt gelegd op "de bezetting van Nederland door Amerikaanse
troepen".

Alle sprekers riepen op om hiertegen ten sterkste te pro-
testerene

Groep 2.
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G R O E P ? - VREDESBEWEGING,

Rotterdam 16/8 16/— . ••— ^„Hartskoerl Openbare
vergadering

Sprekende over de verschrikkingen van de atoombom, be-
toogde H1RTSKEERL, dat' men thans een bom kon vervaardigen, die
alle leven op de aardbol aou kunnen vernietigen*

De ontploffing van de H-bom in Maart j,l- waarvan Ja-
panse vissers de. verschrikkelijke gevolgen ondervonden, had -
in Japan grote beroering gewekte Hat parlement kwam onmiddel-
lijk bijeen en nam een motie aan? waarin werd aangedrongen op
een verbod van dergelijke wapens o

De gehele wereld kwam in opschudding, aelfs in Imerika
gingen vele stemmen op om dit wapen te verbieden, •,

De ploseliiige beëindiging van de oorlog in Indo-China
was het bewijs, dat geschillen niet door oorlog, maar door
verstandelijk overleg kunnen worden opgelost». De ïïereldvre-
desraad had op dit gebied prachtig werk verricht. Daaraan
was het t e-d anken, dat in de oorlog .in Korea geen gebruik was
gemaakt vaii.de atoombom en dat de strijd door onderhandeling
was beëindigd,

•Voorts zette srpeker uiteen, dat de Vredesbeweging in-
ternationaal is; mensen van verschillende politieke en gods-
dienstige overtuiging zijn hierin verenigd* Dat in de beweging
ook communisten zitting hebben was volgens spreker toe te
juichen, daar zij goed werk voor de vrede verrichten»

G R O E P 4-4 ~ EEMEIDSVAKCEÏTTRALE,

'Amsterdam |-9/9 450/450 rustig I^Meis Vergadering
haven-en veem-

: arbeiders ABT-
. • EVC'
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De vergadering te Amsterdam was een uitvloeisel van
de 24~uurs-staking op 7 September 1954- De voorzitter van
de ingestelde commissie, die niet de Scheepvaart Vereniging
Noord (de 3„VeH.) moest onderhandelen deelde mede, dat een aan
de StV.H» gericht schrijven, waarin om bespreking werd ver-
zocht, ondanks rappel, niet was-beantwoord,

MEIS "besprak nadien deze handelswijze van de S.VcH*,
welke hij onbegrijpelijk vond, aangezien de commissie samen-
gesteld was uit leden van de diverse vakorganisaties. Ook was
een brief, gericht aan het C.B.To onbeantwoord, gebleven,
hetgeen echter de gewoonte is „ De regering heeft echter v/el
op onze actie gereageerd, immers binnen 4 dagen v/as een loon-
ronde van 6 0/6 een feit.

ïïij strijden echter door, doch zullen niet zonder meer M
tot staken overgaan, althans geen beslissing nemen zonder over-
leg met alle havenarbeiders.,

Aan de discussie namen 15 personen deel. Unaniem was
men van oordeel, dat nu het in cle haven niet zeer druk is, de tijd
Toor staken niet geschikt is»

Op gunstiger tijdstip moeten de eisen bij de S.V.H,
weer worden ingediend.

In de beantwoording, van c(.e discussianten hekelde MEIS
het optreden van het O.V.B, te Rotterdam, dat samenwerking
met de A.B = T. weigert. TTanneer Kot-C.B.T. met de A.B.T. v/il
optreden, kan voor de arbeiders alles bereiken,,

T o on de voorzitter vroeg of er iemand voor staking was
stak slechts een persoon de hand op0

P E R S O N A L I A ,

Geelhoed (blz.l)
G-erard Gilles,

ortzak (b.lz.1)
Hendrikus*

_Hartskeerl (bis.3)
'ïïilleiïio


