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G R O E P I .

COMMUNISTISCHE PARTIJ van

Gemeente Datum' Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcapo

Arnhem 16/12 225/300 rustig ' A.v.d.Berg

Amersfoort 23/12 60/200 rustig

Den Haag 26/12 4-00/— rustig

Beverwijk 4/1 250/550 rustig

Höutige- 6/1 180/~- rustig
hage - -
GenuSmallingerland

Leeuwar- 7/1 250/275 rustig

W* y« Apel-
doorn "
J.Flame-
ling

G. G, Geel-
hoed

NaPultrum

verm.P.
Gnirrep

Nachtelijke
filmver t <, t, g» v
Maand van de
Pers,

Waarheid-Film-
tournee

Viering verjaar-
dag VcStalin
met filmvert,

Waarheid-Film-
tourneö

Yfaarheid-I'ilm-
tournee

Waarheid-Pilm--
tournee

001LSCTISF OVERZICHT,

AXfJEMEM»

Wederom vonden vertoningen plaats van de films "De
« Partisanen
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Partisanen van de Spoorwegen", "Kameraad Saabo" en "Het Le-
ven in de Citadel",

Op enkele bijeenkomsten werd te kennen gegeven dat de
opkomst zeer bevredigend was.

Daar het de C,P.N, in Beverwijk niet toegestaan is op
bijeenkomsten, waar films vertoond worden, een spreekbeurt
te doen houden, werd overgegaan tot het uitreiken van een
pamflet aan de bezoekers. In dit pamflet wordt het spreek-
verbod gehekeld en wordt opgewekt de burgemeester van Bev«r-
wijk een antwoord te geven in de vorm 'van 'Taartïeid-abonriè' s
en- obligaties,, ' 4

"Elders werd medegedeeld, dat de C.P.N,-, ondanks tegen»
werking van de Centrale, Commissie voor de Filmkeuring er
naar streeft binnenkort.besloten bijeenkomsten te organise-
ren, waar Chinese films vertoond zullen worden»

Slechts op één plaats werden een drietal bekende mo-
ties, aangenomen? op de meeste plaatsen werd wbl gecollecteerd,,

OQRLOGgVOORB̂ RBIIlING;,,

Bij de-bespreking van het Koreaanse oonfliot werden
vooral de' uitspraken van generaal Mac Arthur belachelijk ge-
maakt. Betoogt -werd, dat de "imperialistische mogendheden"
West-Europa bewapenen om daardoor een derde 'Wereldoorlog te
ontketenen»

' Binnenkort komt generaal.Eisenhower weer naar Neder-
land om met de vuist op tafel te slaan. In Parijs/ zo werd
gezegd, verweet hij de T.7est-Europese volkeren, dat zij zich
niet voldoende inspannen om hun oorlogspotentieel te ver-
groten,, • • : • , -

De nieuwjaarstoespraken van de leiders der kapitalis-
tische landen, zoals Truman, Attlee, Drees e~ar zijn pessi-
mistisch gestemd en beloven niets anders dan zweet, bloed
en tranen, Zij sporen hun landgenoten aan meer oorlogsmate-
riaal te produceren om in staat te zijn zich te kunnen ver-
dedigen tegen een z<,g» bestaande bedreiging van de zijde van
de Sovje-t -Unie c

Het Nederlandse volk heeft echter niets te verdedigen
dan armoede, uitbuiting en werkeloosheid, De Nederlandse ar-
beidersklasse zal zich alleen inspannen voor het bereiken van
welvaart, geluk en vrijheid, zoals die in de Sovjet Unie
heersen, maar niet voor de doelstellingen van een Eisenhower,
zo werd gezegd*

Maand _van de Pers,

- 3 -
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MAAND VAN DE PERS,

Gesteld werd, dat de pers in de strijd tussen het ka-
pitalisme en dé democratie een machtig wapen is.
Omdat "De Waarheid" namens de arbeidersklasse deze strijd
voert, wordt de krant door de kapitalisten geboycot. "De
Waarheid" wordt door hen als hun vijand beschouwd en is dit
ook. Daarom moeten de arbeiders hun eigen dagblad zo krach-
tig mogelijk maken,

Opgewekt werd de'communistische pers op alle mogelijke
wijzen te steunen.

Het do.el van het blad "JEUGD" is de jongeren ver-
trouwd -te maken met de socialistische problemen en hen op
te voeden voor de taakj die straks op hun schouders zal wor-
den gelegd,

SE STRIJD VOOR DE VREDE,

' De wereld is verdeeld in twee kampen» Terwijl Truman
oorlog beoogt om er geld mee te verdienen,tracht STALIN al-
les te doen om de vrede, te handhaven. Dezelfde Truman, die
een journalist dreigde een klap te zullen geven naar aan-
leiding van een recensie over een zanguitvoering van zijn
dochter,, heeft het recht om over het gebruik van de atoombom

. te beslissen. Stalin heeft echter tot op de huidige dag meer
zelfbeheersing getoond, aldus G» G. GEELHOED £

De Sovjet Unie wil slechts vrede en welvaart en de
Nederlandse arbeiders reiken de hand,aan de volkeren van de
S«U», Ghina, Polen en de andere volksdetnocratische landen.

- 4 .-.
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G R O E P I I

NED3RLANDST3 VROWM B WEGING,

Bemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers

Alkmaar 4/1 60/100 — R.lips- Feestvergadering
Odinot ter gelegenheid

v.he driejarig be-
staan van de afd*

Er wordt steeds maar gesuggereerd, dat de Sovjet Unie
van plan is 7est-3uropa en de overige wereld aan te vallen,
aldus spreekster. Dit is een infame leugen en onzinnig, voor-
al wanneer men bedenkt, dat de Sovjet Unie in de laatste oor-
log ongeveer 20 millioen mensen heeft verlorene

Voortgaande hekelde zij de herbewapening van '7e 31-
Duitsland en betoogde, dat de Nederlandse Vrouwen Beweging, ge,
boren in het concentratiekamp Ravensbriick, dit jaar tot voor-
naamste taak heeft de vrede te winnen.

De avond werd opgeluisterd met conference, voordracht,
zang en muziek=
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. G R O E P I I ,

. VRED SS ACTIE,

Gemeente Datum-Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaaloapc

Alkmaar 29/12 50/100 rustig

Amsterdam 5/1 '100/250

J „H* Kaas tra Veralagbijeen-
MfBakker komst 'Tereld-

vredescongres
A.J.v„Oostveen
R.Eogenhöp-
Huig.

Ie Alkmaar hing terzijde van de bestuurstafel een doek
in rood-wit-blauwe-kleuren met iri gele letters het woord
-"Vrede11., Aan de wand was . een -spandoek •'aanga1; r ach t me-t de leu-
ze ''Verdedigt de Vrede",., Bij de ingang van de zaal -een boe-
kenstand met vredesls;.ntuur9

Kaastra hemelde de toestand in Polen op* "I5e "daar heer-
sende welvaart werd door hem. vergeleken;me t die, welke be-
schreven wordt in het boek "Het jaar 2000", Hij had het idee
gehad in een Bellamys'taat te leven* Eerder had hij de Engelse
keuken geroemd, waarvan-het.ontbij t zo voedzaam en lekker was,
dat hij verder de gehele dag geen behoefte meer had gehad om
iets te eten* Spr-eker besloot zijn rede met de woorden;
"Werkt voor de vredej it'hoop dat jullie ook nog eens zo'n
gratis reis zullen mogen maken0

Bakker verklaarde blij te zijn, dat hij na Kaas tra
sprak. Hij wilde er de nadruk op leggen, dat de reis aller-
minst een vacantietrip was geweest», 'Er -was har-d .gewerkt. -

De brief aan de UNO zal 'de oorlogspphitsêrs dwingen de
overeenkomsten van Jalta en Potsdam na te komen.

Er zal wprden geprotesteerd tegen de herbewapening van
Vfest-
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Y/e s t-Dui tsland.
"Wij-z i jn wel vredesengelen met duifjes en satijnen

jurkjes, maar als het moet zullen wij de vrede verdedigen
als engelen met een vlammend zwaard", aldus spreker.

Een van de aanwezigen betoogde niet te geloven, dat
de mannen van Duitsland ooit tegen elkaar zullen gaan vech-
ten. Hij meende, dat het \7ereldvakverbond alleen wel de
vrede kan afdwingen*

Bakker hoopte, dat de vragensteller gelijk zou krij-
gen» Hij 'vreesde echter het ergste, gezien de ophitsing van 4
het Duitse volk. Ten aanzien van het ^ereldvakverbond merkte
Bakker op, dat er thans twee "wereldvakverbonden bestaan.
Indien gewenst, zouden deze met de Vredesbeweging kunnen
samenwerken.

De bijeenkomst te Amsterdam v/er d belegd in. samenwer-
king met de Stichting Kinderuitzending Eilanden.

De spreekster en spreker brachten geen nieuws.

Na de pauze werd de film over het zomerkamp te Ugche-
len vertoond.

Op beide vergaderingen (te'Alkmaar met één s tem'tegen)
werden moties aangenomen, waarin bij de Regering wordt ge-
protesteerd tegen .de herbewapening van 7es t-Duitsland.

G R O E P I I .

V1RMIGD VERZET . 194-0-194-5.

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap.

t

Amsterdam 4/1 200/— — J.Haken Protestverg. te-
gen de herbewape-
ning v/.'/est-
Duitsland*

- 7 - In
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ïn zijn toespraak wekte Haken de aanwezigen op om de
arbeiders in de fabrieken en werkplaatsen aan te sporen een
proteststaking te houden tegen de herbewapening' van Duits-
land»

Voorts Jtondigde hij aan, dat de vereniging in con-
tact zou treden met de acteurs en de doktoren om deze te be-
wegen hun protest te laten horen0

Besloten werd om op korte termijn borden te laten
maken met het opsohrif t? "YiTij willen geen herbewapening van
Duitsland"* De bedoeling is om de-zö borden te plaatsen bij
de diverse oorlogsmonumenten te Amsterdamc

TSr sullen handtekeningen wo-rden verzameld onder een
oproep aan de bevolking van Amsterdam, waarin'deze haar af-
schuw uitspreekt over de Duitse herbewapeningo

De vraag naar actieve' medewerkers • vond onder de aan-
wezigen weinig weerklank^,

G R O 3 P ' II

ARBEIDERS BOND VOOR CULTUUR.

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers

's-Graven- 31/12 100/-~ rustig — Filmochtend,
hage Vertoning Tsjechi-

sche film "Si-
rene".

Aangekondingd werd, dat de A.B.C» van 18 tot 24 Maart
a<»s, een culturele v/eek organiseert»

Diet Vermeulen declameerde. Voorts was er het optreden
van een accordeonniat?

In de pauze werd gecolporteerd met steunlijaten voor
- 8 - het
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het steunfonda van de A.B*C»

G R O E P I I a

.-:= • BOND 'VAN SOCIALISTISCHE ZANG-SN MUZIEKVERENIGINGEN*

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap»

P> Winschoten 24/12 225/300 -- —' Jaarfeest
'"'X - ' • Zangvereniging

"Excelsior"

Door de leden van genoemde zangvereniging werd een hu-
moristisch toneelstuk opgevoerd.

Het koor zong een aantal liederen o.a. "Het Vredes-
lied", "Partisanenlied", "Morgenrood" en de Marseillaiae,

Na afloop van het officiële programma was er gelegen-
heid tot dansen.

- 9 -
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G R O S P IV

EMHEIDS VAEC MTRALS«

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap,

Emmen

Bonnen

Loohem 19/12 25/80 rustig G.B.Hille-
brants
B.Brandsen

19/12 200/« '

20/12 6 O/-

Arnhem 20/12 35/200 zeer
lauw

Deventer 30/12 4-25/550 matig

J,Super
J.H,C,v.
Renssen

J.Super
J . H , C , v „
Renssen

A,v*d.Berg
W.P.H^V.
1 t Schip

J.Jansen
. J * A. A« v » d ,
linden

OperuD„anti-
duurte verg,-
v ^ d . E . V . C ,

Pro te s t! ver g:,
v. d «.B». L, Z.>-
E ,V ,G . voor
D„Uo'.7e arbei
ders.,

Idem

Openb; anti-
duurté verf; a

E, V,C,

Openb t cab t. avond
E,V.C« mmv«
"Gemengde Be-
richten"

De sprekers op de beide anti^-duurte-vergaderingan en
ook J.A.A. v.d. linden brachten de gebruikelijke critiek op
het regeringsbeleid t.a.v, loon- en prija politiek en de mi--
litaire uitgaven^

De beide vergaderingen te Emmen werden genenden in
verband met gerezen bezwaren onder de aldaar wonende ruU, T f , -

- 10 - arbeiders
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arbeiders, Critiek werd uitgebracht op de legering» Op de
verschillende objecten, op de onvoldoende schaftfceten en op
het vroege uur van aanvang der werkzaamheden op Maandagmor-
gen, Deze zaken werden op deze vergaderingen besproken» ên
delegatie werd samengesteld om in overleg te treden met de
burgemeester en het arbeidsbureau.
De vergadering van 20 December 1950 werd belegd om verslag
van deze besprekingen uit te brengen.

Hoewel deze protestactie tot dan toe weinig resultaat
had kwam het niet tot ongeregeldheden. Evenwel is de spar-
ning onder de D.U/.7„-arbeiders niet opgeheven en wordt de •
actie van de zijde van de E.V,C*-B.L.Z» voortgezet.

- 11 -


