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J.SVTolff

idem

lauw •

H.J.Hoekstra

idem
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idem
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8/11

150/400
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Bus sum.

9/11

100/270

rustig

L.A.Koning

idem

Holland-11/11
scheveld
G-era.Hoogenveen

45/260

G.v.Eek

Filmvertoning

Purme- -12/11
rend

54/100

H.G-ortzak

^evolutieherdenking

Hippo- 18/11
lytushoef

125/300

T.v.d.Laan Filmvertoning

COLLECTIEF . OVERZICHT

De meeste bijeenkomsten werden belegd ter herdenking van
de Russische revolutie van October 1917 en droegen een feestelijk karakter. Muziek-, zang- en toneelgezelschappen verleenden
daarasn hun medewerking» In de overige vergaderingen, met uitsondering van die op 6 Nov. te ' s-Gravenhage , werd een film vertoond.
In enkele zalen • war en spandoeken aangebracht met leuzen
als "G-een Amerikaanse bezetting", "G-een E.D.G-.-no -.2" en "Leve
37 jarig bestaan van de Sovjet .Unie, he;t ïïereldbolwerk van de
vrede".
Alle sprekers richtten zich in felle bewoordingen tegen
de herbewapening van Duitsland en do legering van Amerikaanse
troepen in ons land. Opgeroepen werd om met inspanning van alle
krachten te voor komen , dat het oorlogszuchtige '"es ten , na de
verwerping van de SeD.G-.j door middel van het Parijse verdrag, als
nog tot bewapening van de Bondsrepubliek sal komen.
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•In diverse bijeenkomsten werden moties aangenomen tegen
de Duitse herbewapening en de legering van -Amerikaanse troepen
in Nederland, welke ter kennis zouden v/orden gebracht van de
Regering,
De Sovjet Unie werd uit de aard der zaak om het hardst
verheerlijkte Door toedoen van de Russische arbeiders, kunnen
thans 90.0 millioeii mensen in volle vrijheid leven, zo werd betoogd» Toen angst voor broodroof en onderdrukking staat hun
geestelijke groei-meer in de wog«
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3

Schiedam

- VERï;ïÏIGIÏÏGnÏÏEDERLASD - U.S,S.R."
14/11

356/356

matig

J.Hoogoarspel

Openbare
filmvoorstelling met de
film "Iwan
de verschrikkelijke".

HOOGCAR3PEL sprak zij:^ voldoening uit over liet feit,
dat de zaal was uitverkocht, -^it was aldus spreker, te danken
aan de activiteit van enkele bestxiur sleden van de afdeling
Schiedam, die bij do ledenwerfactie van het Gewest thans de
2e plaats innam.
Do aanwezigen werden opgewekt het maandblad van de
Vereniging fNederland-U.S.S.KV vooral aan kennissen te laten leson? opdat ook deze mensen een juist ^eeld zouden krijgen van de toestanden in de Sovjet Unie,-,
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4-A

- EBM3IDSVAKCEHTRAI3*
28/10

4/30

—

3.Sip

Openba vergadering Chevof a voor werksters bij
schoonmaakbedrijven.
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Zeist
Amsterdam.

30/10

50/?

18/11

25/60

ruatig

J.A.A.v.d'.
Linden

Filmavond
E.V.C.

J.Bussink
G-. Bakker

Openbare,
vergadering
Metaal-EVC
af d, Amsterdam

N.VoB.j die toegezegd had voor de vergadering te
Den Haag pamfletten te verspreiden, had dit maar zeer matigen dan nog veel te laat — gedaan. Hieraan werd het slechte bezoek toegeschreven.
G-e sproken werd over de actie on verhoging van het
uurloon te krijgen tot gelijke hoogte als in Amsterdam wordt
"betaald. Men besloot tot de verspreiding van enkele- "pphelderings-manifesten".
Omdat de meeste werkvrouwen arbeid verrichten in overheidsgebouwen zodat, indien haar namen bekend zouden worden,
ernstige moeilijkheden van„overheidswege te verwachten zouden
zijn, achtte rnen het niet gewenst een act ie-comité* te vormen.
De komende pa-mfletten zouden evenwel toch namens "het comité*"
worden uitgegeven, ondertekend met de naam van de vrouw van
een der E.V.G.-bestuurders. Deze-vrouw is belast met het
schoonhouden van het Haagse E.V.C.-gebouw»
In de aanvang van de filmavond te Zeist besprak van
der LINDEN de korte staking bij de Demka te Utrecht, .welke
een voorbeeld waa van hetgeen door eensgezinde actie onder
goede leiding in de bedrijven is te bereiken. Socialistische
en com mmunistisohe arbeiders dienen gezamenlijk op te trekken in de strijd voor betere arbeidsvoorwaarden. Bij de Demka
is mendoende een nierave fabriekskern te vormen voornamelijk
bestaande uit leden van'het F.V .V. en de E_.V.C*. Spreker betoogde vervolgens, dat hot de taak van de E.V.C, is, om na
haar succes van 6 /> loonsverhoging te strijden voor hogere
xiitkeringon voor de ouden van dagen»
Hierna werden de .films: "De Midvoor" en de reportage van de
voetbalwedstrijd Engeland-Hongarije vertoond»
Op- de vergadering te Amsterdam fulmineerde de landelijk Secretaris van de Metaal-E.V.C. J.BUSSIMC tegen de herbewapening van T,?e s t-Duitsland en het plan Schunan. Door in
herhalingen te vervallen van v/at zijn voorganger had gezegd
probeerde G-,BAKKER (voorzitter van de afdeling Amsterdam van
bovengenoemde E.V.Co-bedrijfsbond) aan de woorden van
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3JSSIHE kracht bij te zetten»
" '
.
De aanwezigen werden aangespoord zich door middel van
handtekeningenacties en petities tegen bovengenoemde maatregelen te verzetten.
•
N.V.V.-ers dienen te worden overtuigd van de noodzaak
om gezamenlijk te strijden tegen herleving van het fascisme,
dat in de 7est-Duitse herbev/aponing ligt opgesloten.

P E R S O N A L I A »
Bakker (blz-. 4)
•"""Pi e ter. ,
J3assink (blz. 4)
'^Johannos.
Dammer (blz.l)
-""^ Siewert . : . •

^ Eek (blz, 2)
'^"' Geert van. ;

•'

Geelhoed (blz.l)
-—•' Gerard Gillos»

^ Gort zak (blz. 2)
Hendrilcus *
Haks (blz, 2)
"^ ïferinua Jacobus* ,
Hoekstra (blz .2)
^-^ Hendrik Joharu
Hoogcarspel (blz. 3)
Jan » • .
,
Jansa (blz.l)
-—- Wilhelmus Bernardus ,
Koning (blz. 2)
-""""" loonardus Adrianus.
(bis. 2)
ïiemen van der 0

