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Verzonden
Z,S. de Minister-President.
Z»U« de Vice-Minister-President.
s,
Z»"B* de Minister v. Binnenlandse Zaken*
Z."S. de Minister v.Justitie,
2. S. de Minieter v. Onderwij s, Kunsten
en We tena^ happen, t, a, v. Mr^ SohÖlvink,
De Heer Haofc- ;T2b v, d. Generale Staf* v« W( r««fl«« «n,
De Heer Hoof... ^I,H M Marinestaf ,
Verzonden op:
Alle Politisvorbindingen*

^ April 1951
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ABBSID3R3 BOND VOOR CULTUUR,

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcapo
's~Graven- 24/3 450/1800 prettig
hage

Gabaretavond

Hoogezand- 28/3
Sappe-meer

Cultuur-avond.

18/150 ordelijk ï.de Vries
.
Dr.TJ.Rebling

Te 's-Gravenhage vermeldde het programma o,a„ toneelstukjes-, zang, muziek en deol&matie» De toneelstukjes droegen'alle
een-politiek karakter» In een persiflage over de radiocauseri^r 1
van Mevrouw Straalman-Cremer voor de V. A. R. A, deed men uitkome-i,
dat zij de Nederlandse arbeiders zou bedriegen.
In de pauze wer.d gecolpo-r-teerd met: 1 de bladen "Vrede" en
'•Studie en Strijd", ;" '
•
Te Hop^ezand-Sappe-iieer hielden de Vries en Rebling oauseriöen over de literatuur en -andere kunstuitingen van de volksdemocratiac : rv republiek Hongarije. Zij deden een terugblik in de
periode van vttr de bezetting van Hp.ngar,ije door de Russische legers in 1945 en stelden de volgens hen toen op cultureel gebied
heersende onvolkomenheden in -het daglicht.' De in 1945 optredende
• volks-regering had ingezien, dat het land cultureel op een ho?^r
plan moest worden gebracht. Hiertoe werden door de regering dictricta-,gemeentelijke- en rijdende bibliotheken gevormd, terwjjl
arbeiders, dis kunstzinnig aangelegd waren, op kosten van de g3rmeenschap aioh konden ontwikkelen. Vele arbeiders zijn daardoor
goede schrijvers, toneel- en filmspelers geworden.
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TOERLANDSE VROUWEN BCTGINCr,
Gemeente

Datum Aanwesig/' Stemming Sprekers
Zaalcap.;,

Houtigehage

10/3

*00/--

,

f
^

ordelijk TcVergonet- Filmavond
de Jong

Yertoond werd-de Russiaohe film "In naam van het leven".
Volgens Vergonet w'as het aan de vredelievende houding voa
Rusland te danken, dat de atoombom nog niet was afgeworpen. Ook
de handtekeningenactie had zijn nut gehad,
• ' •
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NKDERLAN.P -U.S, 3,R.

Gemeente

Da tijm Aanwezig/ Stemming Sprekers'
Zaaloap*

Zaandijk

30/3 120/170

rustig

J„J.v.Harlingen Filmavond

Krommenie 31/3 275/550

rustig

W.Huls t

Vriendschapsavond

W,.0o. 15/1931 'blz, J o

«•••••+••«MI^BBMF .* . 'rfUf-L'iV.*

-

- • • -f—r.--rr- -V--Ï • •.'.'-"T— 'rf^*'T«

3?e ^aandijk worden vertoond een Russische sportfilnu
Bussische nieuwsflitsen en als hoofdfilm "Par lis an en van de
Spoorwegon {? .
Van K^-rlingen betoogde c » m 3 dat Kusland in het geheel
geen expansie politiek voert;, doch ondanks de agressieve bedoelingen vsn Araaril^a en aijn bondgenoten op de bree- ata?t
voor het behoud van de wereldvrede ^
In de zaal . te "ÏCrommenie waren spandoeken aangebraoh'
met de l&uzeni t} Vred3 en vriendschap mat de Sovjet Unie" eu
"Nederland-U, S-.>S<, BV' .Kr werd gecolporteerd met hét boekje "Wij
waren- 'in hst Sowjetland - Verslag, van onze reis",
Hult'ü hield een korte toespraak over vriendschap met
de volken van de Sovjet Unie o
avcnd werd opgeluisterd door he.t zangkoor "Morgenrood", de dansgroep. "ICrasria;ja. Zwesda" en de pianist Lion
Contran»

G R O E P IY
OTHEIDSVAK

Gemeente' Datum Aanwezig/ • Stemming 'Sprekers
Zaalcap-. ' .

Ensoheae

23/3

•

35/500 rustig

•

W«Veenvllet
. S. G-eug j es

Openbi verg.
B. Y„ O *

.Amsterdam ' 23/3 1700/5500 niet
buitengewoon
en the

•BoBrandsen

Openb. ver^,,

Den Haag

H.lïeWiHovena Openb,verg.
B,Blokzijl
E.V,C»
Utrecht

28/3 200/~~

rustig
4

Blslokzijl

W.O. 15/1951. blz, 4.
Utrecht in de
40/400
nacht v.
30 op
31 Haart

W.Ch»Scholten Openb.verg,,
onbekend ge- belegd docr
bleven spreker voorlopig
Comité Hotel
personeel

Te Itoschede betoogde de bekende Siewert Geugjes dat het
ogenblik is aangebroken dat de arbeiders in de bedrijven ir.
discussies duidelijk gemaakt moet worden welk geraffineerd
spel de regeringen de Uniebestuurders samen spelen» Vooral
zouden de arbeiders ervan doordrongen moeten worden dat
nu de arbeid ar s een eenheid moeten vormen» Omdat slechts een
eensgezinde actie van alle arbeiders tezamen succes op zou
kunnen leveren. Om een onmiddellijke en algehele" prijzerïstop
van 'dé re-^ring af te dwingen moesten de arbeiders in "de bedrijven moties ondertekenen en deze aan de regering zenden,
Op de te l&sterdam gehouden vergadering zéide Ëertus
Dr and s en dat uit alles blijkt dat wij momenteel een regering
"hebben van ondernemers, die zich ten doel stelt de werkers
uit te plunderen ter versterking van het militair apparaat.
Het volk beschikt echter over het wapen van de staking en
er mag niet geschroomd worden dit wapen te hanteren» De eenheid van de arbeiders, die zich manifesteerde op het looncongres van de E.V.C, gehouden op 10 Maart j. l, en in de verschillend^ Comité 's van Actie die daarvan een gevolg waran
kan niet ^er?md worden en de arbeiders moesten op dit punt
niet verslappen.
Op de zelfde vergadering zei^e (jerrit Blom ,dat ook
het N. V. V. duiaenden strijdbare leden zou hebben. De leuze
ontwapening en klassestrijd zouden ook onder de leden van het
N. V. V. leven, Uit da te Utrecht gehouden vergadering bleek dat ald>,r,r
een voorlopig Actis-Comité is gevormd om strijd te voeren t°gen de nieuwe C» A. 0., die op 19 Maart j. l» bindend is geworden voor hst Horeca-personeel* In dit Comité hebben 5 S.V.C.ers zitting an een gewezen politieke delinquent» Aan het einde
van de vsr-'jadering werd een motie aangenomen waarin werd g0protesteerd tegen de nieuwe regeling en waarin werd opgewekt
samen e-ona^efcind te strijden voor lotsverbe tering,.
De t? ' a-Gri-avenhage gehouden vergadering leverde geen
bijzonderheden op#
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Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
2aalcap« .

Emmer-Gom- 26/3
pascuum

160/250

rustig

A»J.Bom

Inleider kantte zich tegen het militairismè en sprak
'ever de oorzaken "van"de^laatste wereldoorlogen» De zogenaamde
sociaal-democraten hebben z*i. niets met het ware socialisme
uit te staan* Daarom "gelakte'het hun, in 1914 en 194-0 niet de
oorlog tegen te 'houden. Dat ons vaderland en onze vrijheid nu
ül gevaar zijn noemde "spreker leugens, Ben oorlog gaat nimm»r
oipferincipes, doch "alleen om het geld en de tnao'ht* Wij k«nnen
geen vaderland» De hele wereld is ons vaderland, \fat hebben
wij aan e'ïn Vaderland, dat steeds van ons eist en ons niets
geeft. Vrijheid, aldus spreker, hebben wij nog nooit gekend;
waarom zullen wij dan een vrijheid verdedigen? "Tij willen
strijden voor.de vrede, maar niet met wapengeweld* Men moert
zich daarbij niet voor politieke karretjes laten spannen.
De vredQgactie van Stockholm moest niet worden gesteund, omdat hierin de belangen van het Russische staatskapitaal en
de dictatuur wordeA gediend^ -'Jij zullen, aldus sprekers slotwoord, noch de vrijheid van Rusland, noch de vrijheid van
Amerika of eiaig land dienen, want alle betekenen ze slavernij voor ons als arbeiders, Wij blijven in het voetspoor var
Domela Hieuwenhuis»
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G R O E P VII

JEHOVA'S GETUIGEN,
Gemeente .Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap»

Busaura

26/3

60/100

zeer
rustig

C»van Klaveren

"Vrees overwinnen in een vertwijfelde wereld"»
Dat was volgens spreker (secretaris van Jehova's Getuigen Gi?o0p Bussuni) alleen mogelijk als men als Jehova's "Getuigen
de waarheid verkondigt tegen de leer van de diverse Ch'riate-"
lijke kerken en tegen het beleid van de wereldlijke regeringen,
wier zgn, goede bedoelingen inleider in twijfel trokt. De
toespraak droeg voorts een sterk anti-militairistisch karakter.

