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Gemeenta Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap™

'B-Gra- 15/9 175/600
vonhage

Rotterdam 15/9 900/7

Deventer 18/9 35/100

Goor 18/9 2,4/300

Minster- 19/9 50/7
wo 1de

Jubbega- 19/9
Schurega
Gern, Heerenveen

30/7

mat CsGeugjes

ru s t ig G«7agen aar

aandn A.D,Schoonen-
berg

rustig J„Broekman-
Smit

B.Prins
M, E. liips-
Odinot

rustig IL,Haken

Ouds PekaIal9/9 15/7 rustig P.MGis

Bij zonderheden

Vergadering

Vergadering

Vergadering

Filmvoorstel-
ling

Vergadering

Vergadering

Vergadering

Zwolle



Zwolle 2 2/9 35/50 - - i _ P . JcRipke ^ilmvoorstei-
j-ing

Deventer 27/9 65/80 —• • Tj* do Jeger filmvoorstel-
ling
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De ^ergaderingen v? ar-.n bolege raar aanleiding van de opening'
der Staten Generaals De vertoonde f i lms waren "De bloeiende Oekraïn^fc
?!De partisanen van de spoorwegen1 ' en ';T'e matrozen van Kroonctadt", ̂

Op de bi jeenkomst ta ' s-G-ravenhage v/aren boven het podium
twee grote por t re t ten van Paul de Groot en Gerben 'Vagen a ar aange-
brachte Te Rotterdam was s en decor bevestigd, voorstellend een arbei-
derslaars., welke de letters E < , D « G „ ver t rap te , Overigens sierden rode
en nationale vlaggen de vergaderzalen.. Leuzen;
; ! E r D . G » weg er mee"
nVerruiming ven de hon.del Oo s t-v/e s t"
"G-een loonsverlaging, dooft loonsverhoging1-'
;!'Voor onmiddellijke loonsverhoging1 '
'•'5$• loonsverhoging, ïTu :s
;fGeen huurverhoging zonder vol.lt.dige compensatie door loonsverhoging"
''EeenheicL van cornp.unistGn en Eüciaïici. :Bn :?
'•'Smeed de eenheid15

Tijdens de vergadering te Rot terdam werd besloten een felici-
tatie telegram te zenden aan de soldaat Joheri van Biernen» Te 's-Gra-
venhage v/erd een motie aangenomen, waarin bij het college van B.- en
W * geprotesteerd werd tegen de afwijzing van '3n en ^ van het door
de 0»P- .>N« gedo,ne versoek om deze bi jeenkomst als openlucht meeting
te mogen houden*

Het voor de bi jeenkomst te Finetarwol.de aangekondigde optre-
den van het zangkoor 17De s'ter der toekoms c" vond in verband met de
zeer geringe belangstelling geen doorgang., Het gehoor op deze samen-
komst bestond, het genoemde zc.igkoor inbegrepen, slechts uit ca*
50 personen o

B.-/PRINS;, een der deelnemers aan het jeugdfestival te Boekarest
las op de bi jeenkomst te Pinstorwoide Gen uitvoerig verslag voor van
zijn belevenissen-. Kennelijk had spreker dit verhaal niet zelf op-
gestold, daar vele woorden niet door hom. 'konden v/orden uitgesproken-,

Het commentaar van de sprekers op de ïroonrede en de millioe-
nennota bevatte te bekende critiak op het regeringsbeleid*

.De regering ging voort op da weg o m . de twee meest elementaire
zaken van de arbeidersklasse, n : , l , die van ae vrede en die van de
werkgelegenheid, te verwaarlozen.;

De
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De sociale en culturele uitgaven v/orden besnoeid,, terwijl het
levenspeil van de v/erkende bevolking steeds werd verlaagd. In Neder-
land - dit in tegenstelling ciot do Sovjet Unie - geen prijsverlaging,
doch oorlogsvoorbereiding en politieke afbraak.

Uitvoerig stond aen bij dit onderwerp stil en de leden van
de Kv.daAc . en het K , V , V * worden gewaarschuwd zich door hun leiders
geen verdere verslechteringen te laten opdringen.

Teneinde tegen deze toestanden de strijd aan te binden was
eenheid van de arbeidersklasse noodzakeli jke. De stakingen in Frank-
rijk waren het bewij.-j, dat s lechts door strijd, desnoods staking,
verbeteringen konden worden afgedwongen-..

Het gehoor werd opgeroepen te strijden voor de arbeiders-
krant i!De Baarheid" en deel te ner^an aan de op 11 October a, s, te
houden IUV. G <• -conferentie voor loonsverhoging en lotsverbetering..

G- R O ^ ? 2 - V5RMI&IK& ;;1^DSRLA]?D ••- U 0 S « S , R . "

Rotterdam 13/9 500/—- rustig J»IiOOgcarspel Opsnbare
filmochtend

Utrecht 20/9 200/325 rustig L.D. ̂ J ..Kramer Filmvoor-
ste11ing

Op deze filmochtend,georganiseerd door ds gezamenlijke afde-
lingGii van de Linker lïaasoever, werden de films :lt)e zanger van Le-
ningrad^ en ''Boodschappers van de vrede11 vertoond» Hoogcarspel zei,
•iat deze laatste film een documentaire was over de orkest- en dans-
groep van Alexandra Alexandro., die bestaat uit leden van het :'Rode
Leger!' „
Besohamendy aldus spreker,, is de geringe belangstelling, die nen
hier voor culturele bijeenkomsten toont,, zulks in tegenstelling tot
b e v » Oost Duitsland, Voorts betoogde hij, dat de Vereniging ;!Weder-
land-U^S.SsR»'1 de taak heef t de waarheid over de Sovjet Unie bekend
te maken* daar in de burgerlijke pers een verkeerde voorstelling van
zaken gegeven wordt., •

Tenslotte ontkende hij, cUt de vereniging een ''verkapte coin-
ïnunistische organisatiei! zou zijn. Zij zou plaats bieden aan ieder-
een en vanzelfsprekend ook aar communisten^ Spreker achtte het zelfs
de plicht van een communist, lid van de vereniging te z,ijn„ Het
voornaarnate was, dat mon sica een onbevooroordeelde mening over de
Sovjet Unie vormde.

In
... 4. ,.-
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In de zaal word gecolporteerd ast het maandblad "NUï: en mat
bouwsteenzegels van de vereniging ten bate van het fonds voor een
nieuw gebouw* Aan de uitgang v/er d gecollecteerd: ter bestrijding van
de kosten o

De avond te Utrecht, waarop cie film "Hst laatste Zlgeunerkamp"
werd vertoond, was bedoeld als begin van do actie voor de "'Maand voor
Vrede en Vriendschap'- (October)»

Kramer zette in een kort openingswoord uiteen dat de Vereniging
''Nederland-U, S, 3*Re '' een zuiver cultureel karakter hoef 10
De samenwerking met de Sovjet Unie op cultureel gebied achtte hij
van het grootste belang r Volgens spreker mocht Rusland als een lich-
tend voorbeeld dienen voor de verheffing der arbeidersklasse» De
bouw van bioscopen, theaters, schouwburgen God» en de aanleg van
sportvelden getuigden voor de in Rusland heersende opvatting, dat
een mans niet alleen van brood kan leven.
Voorts noemde hij Rusland een plechtanLsr voor de vrijheid?
DG eerbiediging van de vrijheid van het individu in de S.U. kwam, al
dus spreker j duidelijk tot uiting in d~ te tonen filnu liet probleem
der zigeuners was immers nis t met dwang, doch met overtuiging en
overreding aangepakt, met het gevolg, dat de zigeuners thans als ge-
lukkige boeren op de kolchosen Ie ef den. Kram9r wekte tenslotte de
aanwezigen op vragen over de Sovjet Unie op de achterzijde van hun
entreebewijs te schrijven» Deze vragen zouden dan door de Vereniging
besproken kunnen worden.,
Do hoofdfilm werd voortgegaan door reportages uit Rusland en de
volksdemocratieën.

VROTT.7M

Rotterdam 7/9 4-0/-- rustig &. Blokker-
de G-root

Openbare con-
tactavond net
filmvoorstel-
ling

Rotterdam 9/9 62/~ rustig A.Bokhoven-
Don
M.TD.Lipa-
Odino t

idem

Deze avonden voor de Rechter,- rasp* Linker Maasoever waren
bedoeld als opening van hst winterprogram-,

A,- Bokhoven-
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A, B OH! OVEN-DON wekte de aanwezigen- op,- deel te nemen aan
de op 11 October in Amsterdam te houden massale demonstratie voor
loonsverhoging c

MrE.IilPS-ODrNQT bracht verslag uit over het Gereld-vrouwen-
congres, dat van 5-12 Juni te Kopenhagen werd gehouden-, Drie pun-
ten werden, aldus spreekster, op het congres sterk naar voren ge-
bracht, n « l * de handhaving van de wereldvrede, de verdediging van
het leven der kinderen en de strijd voor de gelijkberechtiging van
de vrouw. Zij wekte de aanwezigen • op voor de . verwezenlijking
hiervan strijd te voeren •>

l\ja de pauze werd een tonibola gehouden met het doel een
bijdrage te leveren in de reiskosten van de delegatie naar Kopen-
hagen c

l^-de GROOT bracht eveneens verslag uit van het 'Te»
r e Idvr o uwenc ongr es»

G- R O "5 P 4-A ~

Amsterdam 28/9 100/75 rumoerig J<, StoopendsaL Openbare ver-
gadering
B, N. O, P,

Te Amsterdam betoogde Jan -STOOP-MIXvAL, dat de grote opkoast
te v/ij ten was aan de verontwaardiging onder het personeel bi j de
\ïf. S .B .Zo over de wijziging in de Pensioenwet 1922.

Het opnemen van arb eidsc on trac tanten in de pensioenregeling
betekent e e n a r r
aan in ieder
sioenpot te stoppen»

Besloten v/er d een delegatie
om bij Burgemeester en ' /ethoudcr?

stelde pensioenregeling kenbaar te
Na opwekking de collecte te 'gedenken, die gehouden wordt

ter bestrijding van de kosten van de afvaardiging naar he-t Con-
gres van het Vereldvakverbond te 'Tenen in October a» s. werd de
rumoerige vergadering plotseling door de - onbekende - voorzi t ter
gesloten p

salarisvsrciindering» Spreker spoorde de aanwezgen
geval het spaargeld op te nemen en nimmer in de pen-

ppen»
van 6 vrouwen samen te stellen
de grieven omtrent de voorge-
maken»

G-roep 4-B

- 6 -
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¥.0. 39/1953, blz. 6.

G R O E P 4 - B - O.V.B.

Hippolytus- 26/9 190/450 — I.Bos Feestavond net
hosf T.v.d.Berg bal

Deze vergadering was een f eestvergadering, waarbij de poli-
tiek buiten beschouwing bleef.

P E R S O N A L I A

(blz.6)
Antoon van den.

Blokker-de Groot
(blz.4)

Geertje.

Bokhoven-Don
(blz.4)

Adriana.

.Bos (blz.6)
LudzGrd.

Broekman-Smit
(blzd)

Jenneken»

Geugjes (blz.l)
Cornelis.

Haken (blz.l)
Har rn.

jïoogcarspel (blz.3)
"jan.

Jager (blz.2)
Tjalle.

Kramer (bla.3)
LUCris Dekena Ebbo i


