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Amsterdam 12/8 300/500 enigs» JiF,Wolff Openb. bije-=n~
zins N.de Pater komst,
luid- M.v.d,Borgt
ruchtig

De bijeenkomst was enige malen aangekondigd in het dag-
blad "De. Baarheid" en droeg een feestelijk karakter. Boven het
podium hingen de Nederlandse en de Belgische vlag en een span-
doek mét het opschrift :'Jeugd v/il vrede" en elders nog spandoeken
met als opschrift "Leve de Solidariteit met de Belgische mili-
tairen" en "Weg met de militaire diensttijdverlenging". Muzikale
medewerking verleenden "De Rode Tokkelaars" en een mondaccordeon-
gezelschap.

Het presidium bestond uit 7 personen, onder wie Michel van
de Borgt,.functionaris van de Communistische Belgische "Volks-
jeugd".

Joop Wolff sprak ongeveer als volgt:
In Parijs vergaderen momenteel 6 ministers van de Nato-

landen' om een uitspraak te doen over de verlenging vn.n de mili-
taire diensttijd tot 24 maanden.

In feite wil Generaal Ridgway, in opdracht van Washington,
deze
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deze verlenging doordrijven: desa man is bekend in verband met de
napalrabommen en de bactërienoorlog in Korea. "'Yas het niet bet°r
dat hij directeur van een abattoir in Amerika was geworden?", zo
vroeg spreker,

• Hij prees in een eenzijdig overzioht de"acties der Belgi-
sche militairen en stakers tegen de plotselinge verlenging van
de dienstplicht tot 24 maanden en verklaarde;
"Laat dit voor Nederland een les zijn; wij hebben toch ook actie-
ve jongemannen in het land71.

Wolff besloot met de woorden; "Ik hoop U allen door deze
uiteenzetting aangespoord te hebben te protesteren tegen de
diensttijdverlenging, daar deze erop gericht is een oorlog te
ontketenen tegen de Sovjet Unie",

Na een muzikale onderbreking s prak JN. de Pater een korte
rede uit, waarin hij o.m. gewaagde van de "goe"cfé geés't onder de
dienstweigeraars in Schoonhoven en Nieuwersluis. Die zelfde geest
wordt nu gevonden in de solidariteit van de arbeiders in België
met de militairenj deze arbeiders begrijpen, dat de belangen van
de jeugd op het spel staan.
"Zo kunnen wij dwingen de-gehate, dienstplichtverlenging voor
België ongedaan te maken en bij ona tegen te houden", aldus
sprekera

. ,. De afgevaardigde van de Belgische communistische•'. jeugdbe-
weging wees er op, dat het. in België mede ging om verhoging van
de soldij en meer verlof met vrij vervoer voor de militairen.
.De actie onder de. militairen werd, zo zeide' hij, mede" ondersteund
door de 'verspreiding van vlugschriften in de kazernes*

Spreker eindigde zijn rede met de leuze; "Los van het At-
lantisch Pact en los van Amerika",

ï
Namens de aanwezigen werd een tslegram'gezonden aan de

Belgische Volksjeugd en aan de Kabinetsformateur'Mr,Donker s in
het laatste werd geëist geen medewerking te verlenen aan de
voorgestelde verlenging van dienstplicht tot 24 maanden.
Er werd een collecte ter bestrijding van de gemaakte kosten ge-
houden.

De avond werd besloten met een bal. • '

G R O E P 4-A - EENHEIDSVAKCENTRALE. •

Oude Pekela.ig/7 50/~- . — • B.Blokzijl Vergadering van
de E.V.C., af d.
Oude Pekela
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: Op een te OudePekeJLa gehouden vergadering van' de 'S, V. C.
behandelde B.BLQKZIJlT de"vo~örnaamste artikelen van de werkloos-
heidswet, terwijl gelegenheid' xverd gegeven vragen te stellen,.
De arbeiders werden opgewekt te strijden voor een "spoedige aan-
knoping van handelsrelaties tussen Nederland en de Sovjet Unie,

G. R O E P 4- -C - DIVERSEN

Rotterdam 26/7 17/—> L. Karman Openb, vergade-
G.J.H.Minnaard ring Rotter-
P. J.C.Looijen damse "Com-
A.VaSijsden. missie van
K,van der Klift Isoleerders"
H»J,Hoefnagels
Meulmeester

De te Rotterdam, gehouden vergadering van Rotterdamss Iso-
.léerder s -werd 'geopend 'door' ̂ KARMAN, :: terwijl -de Inleiding op de-
ze vergadering werd gehouden door G, J.H.MINNAARD, die hè t: doel
en,streven van de Rotterdamse Commissie van Isolëerders uiteen-
zette. De Commissie wil trachten verbeteringen•te verkrijgen
in loon en sociale voorzieningen. Geprobeerd moet worden esn nieu-
we CAO te krijgen, die voor alle isolëerders in Nederland aan-
vaardbaar is» Amsterdam heeft de stoot gegeven tot oprichting
van een Isoleerderscommissie en aan ons is 'het nu dit voorbeeld
te volgen. De Amsterdamse isolëerders kwamen in een druk bezochte"
vergadering bij een--en besloten alle isolëerders in'Nederland op te
roepen om gezamenlijk een nieuwe CAO op te stellen. Ben van de
eerste taken van onze commissie zal zijn het zich verschaffen
van adressen van isolëerders buiten Rotterdam, opdat'deze colle-
ga's van de gang van zaken op de hoogte gesteld kunnen worden.
De commissie zal samengesteld worden uit isolëerders,-aangeslo-
ten bij verschillende vakorganisaties, en ongeorganiseerden. Hst
ligt geenszins ibn de bedoeling de vakorganisatie uit te schake-
len. Als de isolëerders in het hele land tot overeenstemming
zijn gekomen, zullen de eisen aan de vakbonden worden doorge-
zonden met het dringende verzoek deze zo spoedig mogelijk met de
VH3 (de "Verenigde Isolatie Bedrijven, een werkgeversorganisatie)
te behandeleru
Niet alleen de vakorganisaties, maar'ook de VIB en de Stichting
van de .Arbeid zullen van onze eisen' rechtstreeks op de hoogte
worden gebrachtu Spreker ging verder in op verschillende bezwaren
en opmerkingen van de zijde der discussianten. Over. een ££m§r-~
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opmerking van P.J,G*van IOOIJM om een eigen vakgroep van iso-
leerders op te richten zei MIMAARD dit .te zullen bespreken met
andere commissies van isoleerders; Ook zullen met .andere com-
missies worden behandeld de indeling van isoleerders in klassen
bij.de bepaling van de hoogte van het loon en het zgn, "geva- .
rengeld", waarbij aan nieer risicodragend werk hoger loon zal
worden uitbetaald. Over een 10$ loontoeslag v/er d afwijzend gead-
viseerd. Tot slot merkte spreker op, dat het huisbezoek zal wor-
den doorgevoerd^ de commissie is reeds druk bezig met het ver-
zamelen van adressen* De mensen dienen bezocht en bewerkt te
worden en daarvoor zijn veel werkers nodig. Met het uitgeven van
een eigen bedrijfskrant en 'het houden van een landelijke, confe-
rentie van isoleerders kon de vergadering zich verenigen.
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