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COLLECTIEF OVERZICHT,

Te Schoonoord en ïïoriaer werd de filn "De Stomme I3arri<cade en te 's-Gravenhage, in een nachtvoorstelling, de film
"v7olga? ~.7olga" Tertoond,
Henk GORTZAK te !s~Gravenhage: "De politieke situatie
op dit moment"» In feite kwam zijn betoog neer op een beschouwing over de Parij se accoorden*
Het vredelievende deel van het Nederlandse volk, zo zeide spreker, heeft door een geweldige demonstratie tijdens de
aanbieding van het petitionnement met 200,000 handtekeningen,
een waardig antwoord gegeven op de aanvaarding door de Tweede
Kamer van de Parijse accoorden.
GORTZAK wees vervolgens op de vredeswil van de Sovjet
Unie, maar achtte het klaarblijkelijk noodzakelijk hierbij
een uitspraak van Stalin aan te halen: "De Sovjet Unie.wenst
geen duimbreed grond van andere staten, maar wanneer de zwijnen één meter grond van de Sovjet Unie trachten te beaafcten,
zullen zij als zwijnen worden afgeslacht,"
Tot slot gaf hij een uiteenzetting van de staking te
Amsterdam» In de zaal waren spandoeken aangebracht niet leuzen als: "E.DtGo, weg ermee", "Nooit meer Ravensbrttck ;' en
"Geen Nazi~7Jehrmacht", terwijl het Indonesisch Muziekgezelschap "Darah Rakjat" enige nummers ten gehore.bracht.
Zowel r,rim BRINKMAN en Henk GORTZAZ als Fokke JOHN sprei-.ken resp. te Zaandam en Amsterdam in bijeenkomsten, die belegd
waren om solidariteit te betuigen tiet het stakende Amsterdamse
Gemeentepersoneel, over de betekenis van deze staking,
Zeer felle critiek werd uitgebracht op het,.IT,V.V., dat
alles in het werk heeft gesteld om de staking te breken*..

G H O E P 3 Assendelft

7/4

NU o
16/±500

rustig

A.BÏ'eóker

Filmvoorstelling met de
film "70e Regenboog"

Dat ..Nooit T.7eer

- 3~

"~

'

D I E K S T G E H E IM
T.7.0,

17/1955, blz.-3.

DAT NOOIT T/EER.
Rotterdam

1/4

170/792

rustig

J.Frank
MoBnCoolingh
A.Co van de
Zande
" L o Hoeken-

Openbare demonstratie m»
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Aan dé demonstratie namen ongeveer 50 personen deel.
In de stoet werden spandoeken met o «a» de volgende leuzen
meegedragen:
"Geen Duitse herbewapening"
"Geen herhaling van '40-45"
"Niet schieten maar praten"
Tijdens de vergadering spoorden alle sprekers de aanwezigen aan te blijven strijden tegen de Parijse accoorden,
zelfs indien deze door'de Eerste Kamer worden goedgekeurd.
Voorts werd medegedeeld dat tot op heden reeds meer dan 200.000
handtekeningen waren verzameld en aan de leden van do Tweede
Kamer doorgezonden of door middel van delegaties overhandigd.
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De vergadering te Amsterdam was belegd door de ABT/EVC
in verband met de nieuwe C.A»0. voor de havenarbeiders.
P.MEIS vergeleek de door de A.B.T. gestelde eisen niet die
van de C.B.T. (üT.V.V, )*
' '
De A.3.T. wil eerst de Amsterdamse lonen optrekken
tot die voor de Rotterdamse haven, die ongeveer f,4.— hoger
liggen en daarna over de gehele linie een loonsverhoging
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van
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van f,6,50 per weck r Spreker pleitte voor do samenwerking
tussen A. 3.1= en Co3.ï,« Y/anneer de 0.3,1. rist "behoorlijke
eisen kont, dan is de 1,3,1. direct bereid "om- zich. daar achter
te stellen en desnoods in zijn geheel over te gaan naar de
C. 3. In , met Itas en al, aldus spreker» Maar dan zullen in geval van staking ook de C .3.1, -kassen moeten opengaan en niet,
zoals tot nu toe bij stakingen steeds het geval geweest is
het verlenen van steun moeten overlaten aan de A. 3=1»
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Behalve de genoemde sprekers voerden nog verschillende
anderen het woord. Opgewekt werd tot solidariteit met de ontslagen kameraden en tot voortzetting van de strijd tot het
doel, de herclassificatie, is "bereikt,
: Het merendeel waarschuwde tegen een hernieuwde staking»
De kwestie van de "rancune" zal aan het schoidsgerecht v/orden
overgelaten» Afhankelijk van de uitslag van het beroep van betrokkenen zal de daarna aan te nemen houding v/orden bepaald.
Besloten werd, dat de betrokken leden hun bonden onder
druk zullen zetten om op te komen voor de belangen van de
leden. De bonden moeten er voor werken- dat de ontslagen arbeiders worden teruggenomen en de kassen voor de ondersteuning
openen. Voorts zal de bevolking over doel en verloop van de
acties worden ingelicht, opdat zij ervan doordrongen wordt
hoe de"regering de arbeidersbelangen maakt tot een politiek
steekspel.
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