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Zaalcap,
Filmavond C* P.

Haarlem ' 30/12 300/300

G. Mol

Haarlem

H,Ö.Henne- Filmavond C.P.ïï.
velt

. 5/1

Hilversum 9/1 !

:,75/-~
300/350

rustig

220/300

rustig

*

Zwananburg

11/1

J.Flame- Waarheid-filmtpur
ling
'nee
Filmavond G . P . K »

&e§ï. Haarlemmermeer

Groningen 12/1
V'treoht

13/'-

15/200
300/325

lauw

Ij«Haags- Feestavond C.P.N,
ma

rustig

J.C-v.
Loveren

^aarheid-filmtournee

OVERZICHT
De feestavond te Groningen ter galegenheid van het afsluiten van de :1 S talin werf campagne" voor "De baarheid" was
geen succesj slechts twaalf belangstellenden waren aanwezig
in een zaal die vierhonderd mensen ken bevatten.
Voor de filmvoorstellingen georganiseerd door de C.P.N,
en de Waarheidfilmdienst bestond echter zeer grote bjj.angatel--:
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belangstelling, ongeveer 75$ van de beschikbare plaatsruimte
was bezet. Vertoond werden de Russische films; "Lente in Saken"
"Ver van Moskou", "Het Zwarte G-oud"f "De Roem van de -Sport"
en enige Russische en Tsjechische journaals.
Op spandoeken waren de volgende leuzen aangebracht;
"Voor een onafhankelijk Nederland, .leöst de Vf aar heidkrant"
"Voor een vredespact tussen de Grote Vijf"
"Voor een gedwongen leningj meer woningen"
"Geen kanonnen, maar woningen"
Enige pro.teatmoties tegen de vrijlating van Christiansen en tegen het ambtenarenverbod zouden aan.de regering worden toegezondene
Gecolporteerd werd met ''Studie en Strijd", "Jeugd" en
"Vrouwen voor Vrede en Opbouw".
De heersende woningnood en de steeds toenemende werkloosheid werden door alle sprekers uitvoerig behandeld. In
dit verband werd gezegd, dat een omroeper in het V.A.R.A.
journaal vertelde, dat één straaljager een half millioen gulden kost en per uur vliegen voor duizend gulden aan brandstof verbruikt. Betoogd werd dat dit geld beter besteed kon
worden om de "arepeergevallen" aan een woning te helpen. In
Haarlem is de nood hoog, twee honderd "crepeergevallen" wach.. ten al-jaren op een woning, terwijl nog zes duizend mensen, als
woning-zoekend staan ingeschreven» De C.P-N. Raadsfractie zou
meermalen gezegd hebben "Ti/aren wij maar één maand wethouder,
dan zou hst woningprobleem geen probleem meer zijn, dan zou
er op grote schaal woonruimte gevorderd worden bij de beter
gesitueerden^
Betoogd werd verder, d a yin tal van .grote gemeenten de
"Burgerzinlening" is mislaktft Dit hebben de communisten voorspeld, "Jan met de centen kan aan straaljagers meer verdienen
dan aan die arme sohobbers die met een parapluie boven hun
hoofd in bed moeten liggen.^m tenminste droog te kunnen slapen'
Mede omdat er geen geld voor de woningbouw beschikbaar
is, me e m t' de werkloosheid steeds toe, zo werd gesteld.
De Burgemeester van Hilversum heeft medegedeeld dat er
in zijn gemeente ongeveer 1500 geregistreerde werklozen zijn.
In 1951 zijn er slechts 360 woningen gebouwd, terwijl er
3000 woningzoekenden zijn*
De "fascistenregering van Drees" werd verweten, dat
zij de Hannië Schaft herdenking met tanks heeft trachten te
verhinderen* Blijkbaar heeft zij de bezettingsjaren reeds vergeten. Zij vaardigt maatregelen als het"ambtenarenverbod"uit
terwijl de nazibeulen in vrijheid worden- gesteld,
ARBEIDERSBOND VOOR CULTUUR
'Beverwijk

10/1

100/250

enth»

—

cabaretvoorst,
Het
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Het gezelschap "Cultura" uit Amsterdam voerde enige
schetsen op waarin de neger-discriminatie in Amerika en de
toestanden in het voormalige tsaristische Rusland werden gehekeld.
.
•
Br werden prentbriefkaarten verkocht t."b,v. het amnestiecomité Piet van Staveren,
VERENIGING- "NEDERLAND'- U. S. S.R,"
Delfzijl

18/12

Noordssüe 10/1
Schut

70/300

film: "In vredestijd"

rustig
J.Kelly

50/80

film: :'In vredestijd"

Kelly wees er op, dat de vereniging streeft naar betere
handelsbetrekkingen tussen Nederland en de Sovjet Unie. Rusland kon aan Nederland "belangrijke goederen leveren in ruil
voor producten waarvan Nederland.,een .overschot h e e f t . Vriendschap tussen de beide landen was van groot belang omdat de
Sovjet Unie op één na het grootst industrieland ter wereld is.
Hij memoreerde de resultaten welke in dat land zouden zijn bereikte De toestand in Nederland behoefde hij niet te bespreken daar zijn toehoorders daarmede wel bekend zouden zijn.
Aan de uitgang werd een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten o
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IV-A - ' ESNHSIIlS VAKCENTRALE.
onbekende
B. Sip

openb.verg»
WC-af d. Halfweg

27/350 rustig

GfOp 't
Ende
P.Kuilman

openb.verg.
BLZ afd. Ter
Apel

11/1

65/200

I.Boltj es
G-.Hoorn

filmavond BIZ
afd. Hölwerd

12/1

100/150

Haarlemmerliede
en Spaarnwoude

f)/1

Vlagtwedde

10/1
;

¥estdongeradeel
He er en veen

40/200

tamelijk
enth»

rustig
A

"'T:""

IJ.de Vries filmavond ^
afd. JubbegaHoornsterzwaag
Beerta
. - _ _ . _
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Beerta

12/1

6O/-—

rustig
'- v-

G-roningen 16/1
•

25/200

'

rustig
•

onbekende

verg,, B.,L,Z«

B.Blokzijl

onbekende
Yf.Hartog

openb^verg,
- B . V . C » af d, Groningen

. Op de vergadering in Halfweg sprak BU Sip over de woningnood, de werkloosheid van de bouwvakarbeiders en de bewapeningswedloop. Spreker zei o.m... "De regering "is niet in
staat te zorgen voor woningen* Vfat kunnen de arbeiders doen?
2e moeten zich meer hun macht bewust worden"- 0 Sip toonde met
..cijfers aan dat hè,t nu al mogelijk was dat de arbeiders de
matfht op de bedrijven konden verkrijgen ; want meer dan de
helft van de arbeiders zou georganiseerd zijn in de progres- •
sieve bonden» In Amsterdam zou. dit.aantal, aldus de spreker ;
al 7Qfo bedragen. Ka een muzikaal intermezzo besprak Sip de
stating van de D.U.V/i-arbeiders, Hij besloot met te zeggen dat
alleen de arbeiders in st n at waren de macht, in handen J:e nemen.
In Viagtwedde vergeleek Ï.Kuilman hen...die. aio h hadden
opgegeven voor Steun Wettig Gezag met '.de S.S- van Hitler a
lot in dentreure werd de actie van de stakende D-Ui'7,1 -arbeiders in Drente, geprezen.
De landelijke penningmeester van d e ' B . I n Z » , G*Hoorn 5
die in Hp.lv/erd sprak maakte een vergelijking, tussen de communistische en de kapitalistische staten in verband met -de mechanisatie van de landbouw.
•
Volgens B.Blofczijl, die in Beerta sprak, waren op l
Januari 1952 bij de arbeidsbureaus '153/000 -werkzoekenden in. j e»
schreven-* Hierbij tel'de hij 40.000 werklozen die niet zouden
zijn ingeschreven. Het geheel werd door hem vermeerderd met
60.000 militairen en 60.000 emigraiten, zodat hij op 'een totaa'l van ruim 300 =.000 werklozen kwam. Blokzijl meende dat de
oorzaak van deze werkloosheid, lag in de te lage lonen, de
stagnatie in de woningbouw, de bewapeningswedloop en het Atlantisch Pact. Hij vervolgde; "Het kan dan ook niet anders
of wij krijgen een toenemende werkloosheid". Door de regering
en de leiding van de Uniebonden wordt gezegd, dat v/ij harder
eh langer moeten werken om er weer bovenop te komen t Niets is
minder waar. Wij komen dan juist dieper in de put, want als
er harder gewerkt wordt en er dus meer geproduceerd'wordt,
komen'er weer net zoveel arbeiders op straat. V/ij aioeten weigeren om langer en harder te werken". Over de staking van de
D.U.W.-arbeiders zei spreker dat deze laatsten hadden laten
zien
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zien hoe ook door werklozen strijd gevoerd kon worden.
In GroningQn sprak 7*Hartog, hoofdbestuurder van de
ABWB over iïe"dnguns tige ontwikkeling van de werkloosheid.
Ook uitte hij de gebruikelijke critiek op de bewapening,'waaraan voost ïiÉl?4r.Oïfö,qn fjalcl.ifeij.s-ersz'd besteed, terwijl voor de
noodzakelijke woningbouw geen gold beschikbaar zou zijn*
P E R S O N A L I A
x Blokaijl

Bei-end.

(bls 0 4)

Bolt j es (blz.3.)

(blz,3)
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