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COMMUNISTISCHE PARTIJ van ^EDERLAND

Gemeente

Datum Aanweaig/ Stemming Sprekers
Zaalcap?

Bijzonderheden

Almelo

7/11

Herdenking 0;ïtoloer revolutie

Beerta

7/11

50/7

HoV.d-Molen

idem " .

•Fins ter- 7/11

80/7

V/.Bo Jansz

idem

175/600

rustig

L.A.Eoning

wo l de
•Oude Pekela • r

7/1l

70/7

A^D.Sohoonen-. idem
berg
• • • ' • • • ••

: Sohoon-

7/11

37/180

geen

8/11

70/7 -

r/,B.

40/7

J„Letterman

Filmvoorstelling

oord
Gemisleen
Nieuwo
Schans

Rotterdam 9/H

Jansz

Herdenking October revolutie
filmvoorstelling
Dordrecht

„•2 -

•t ,
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Dordrecht 12/11

70/120

mat

S.Groenendijk

Herdenking 0>
tober revolutie

13/11

125/200

rustig

F „Mei s

idem

Nieuw
14/H
¥eerdinge
Gem-> Bmmen

50/200

rustig

F.Meis

idem

Rotterdam 14/11

50/7

leiden

Arnhem

15/11

100/250

G. VeOosterum
opgww.

Herdenking 0:1
tob er revolutie

Goor t s

' s- Gr avenhage

15/11

800/2200

Rotterdam 15/11

325/700

Apeldoorn 16/11

150/400

17/11

20/75 ,

V/agenin- 18/11
gen

103/300

Doetinc hem

Zuilen

19/11

32/100°'

lauw

Filmvoorstelling

M. Bakker

idem

, J. Letterman

Filmvoorstelling

rustig

G. Geelhoed

Filmvoorstelling

rustig

geen, ,

Filmvoois telling

vLB-oJansz • ,

Filmvoorstelling
Vergadering *

lauw
HaGortzak

Vlaardin- 20/11'
gen
Schiedam

;22/ll

45/80 '
300/356

rustig

J. Maliepaard

'Filmvoorstelling '"••••

Mat

J,I. Berben

Filmvoo rs telling - ;

GOLL^OTIEF OV^ZICHT

. ,

De filmavonden waren belegd door de 'Taarheid-filmdienst,
Vertoond werden "Alarm, Gestapo", "Matrozen van Kroonstad" en
^De
— Ï —
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"He eerste dagen".
De bijeenkomsten te Rotterdam werden gehouden in het kader
van de abonné-werf campagne voor t;De 'laarheid". De sprekers brachten in .een propagandistisch woord de noodzakelijkheid van het bestaan van het partijblad naar voren« De krant was in de handen
van de arbeiders een machtig v/apen, omdat zij openlijk schreef over
wantoestanden en haar kolommen beschikbaar stelde voor berichten
over stakingen en acties in de bedrijven. In een beroep op de aanwezigen "De 'baarheid7' financieel te steunen stelde J, LETTERMAN
hen het vaste personeel van "De \Yaarheid" ten voorbeeld,. Deze mensen verdienden minder dan iedere willekeurige bouwvakarbeider,
maar wisten dit o f f e r zonder te kankeren te brengen.
Muziekgezelschappen, zang- en dansgroepen verleenden aan
de herdenkingsbijeenkomsten van de October-revolutie hun medewerking* In de vergaderzalen waren vlaggen, bloemen en p o r t r e t t e n
van Lenin, S tal in en Malenkov aangebracht, beneve:?,^1 dd leuzen:
17 Versterkt De Waarheid"
"\7ordt abonné op De Yfaarheid"
"Leest De Waarheid"
'5De Sov j et-Unie, bolwerk voor de vrede"
"Leve de 36e revolutie-herdenking"
"Versterkt de partij van Lenin en Stalin"
"Onderhandelingen tussen Oost en Yfest"
"¥og met de S,DrG„ "
"E. D. G. is oorlog"
De sprekers verheerlijkten in hun toespraken de thans in
de Söv j et-Unie heersende toestanden,
De laatste loonronde bewees de noodzaak om schouder aan
schouder op Nederlandse wijze te strijden tegen de reactie,,
A. D a SCHOONENBERG betoogde te Oude Pekela, dat de ambtenaar, die
kans had gezien de loonsverhoging zo laag mogelijk te houden,
wel promotie gemaakt zou hebben.
Het E* D. G, -verdrag leverde de reactie enige millioenen
winst op en was door de hérbewapening van de Nazi 7ehrmacht het
voorportaal van een nieuwe wereldoorlog. Men wees op de verhoudingen in Frankrijk, waar bekende staatslieden zoals Daladler,
Herriot en de G-aulle zich openlijk tegen dit verdrag uitspraken,
Op de vergadering te Zuilen hielden beide sprekers een
verkiesingsredevo-ering» A. P „KASBERGEN bepaalde zich hierbij tot
'^plaatselijke omstandigheden en beschreef het belang van een sterke G s P . N o -fractie in de nieuwe raad van "groot-Utrecht",
HcGORTZAK besprak het streven van de C.P.N, in nationaal
verband, waarbij hij zich speciaal kantte tegen de K, V. P., welke
partij van terrorisme werd beschuldigd.
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VERENIGING ''NEDERLAND - U-, S. S, IL"

Rotterdam 15/11 ±4-00

rustig

Jo Hoogearspel

Filmavond met
"De man met
de vijf gezichten"

Zaandam . ' 23/11

'350/4-16

rustig

T«H* A.'Tagener

Filmvoorstelling met ''De
zangeres van
leningrad"

Zaandijk

20E5/250

rustig

E. A. Koning

Filmavond me W
"Het laatste™
zigeunerkarap**

30/11

Te Rotterdam, waar HOOGCARSPEL. een propagandistisch betoog over de Vereniging !f Nederiand-U„ S-„ 3^R.. : ' hield, "werd bij de
uitgang een collecte gehouden ter bestrijding van dé.onkosten
van de avond,
.._
_
KONING betoogde te Zaandam dat het aankweken en versterken
van de. vriendschapsbanden; met de S.U, niet zozeer in het belang
van dit land als in het belang van Nederland was, ..Nederland zou
hier in vele. opzichten voordeel uit kunnen trekken.' Als voorbeeld noemde : hij. de recente handelsovereenkomsten met de 3.U..
Voorts •"'zeide hij> dat het hem bij: zijn bezoek aan de"• S*;U, gebleken was, dat dit, land in alle opzichten een 'heilstaat in wording was» Hij gaf een overzicht over de hoofdfilm. "Het laatste
Zigeuner kamp'', • • ; . ,. .- .
. - .
..
. , . ' ; • ' '

NEDERIANDSE VROT7EN BE',7SGING.

Den Haag ' 9/11 ':

90/350 : rustig

J « To uw- Zon de r v an
Openb» verG»y.Praag Jr„
gadering
'A. G. J. John-Hogenes
j.G.Vink-van der
:Stol

Mevrouw
_ R„
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Mevrouw T OW-ZOND ERVAN behandelde het onderwerp "pijnloze
baring 11 en baseerde zich daarbij op de lezingen, die Dr,LAMASE
uit Parijs onlangs, op uitnodiging van de Verenigine "Nederland-U,, S» S. R» ", in Amsterdam h e e f t gehouden» Haar lezing maakte
niet veel indruk»
G-e v „PRAAG- Jr„ maakte na afloop van de lezing propaganda
voor het kamp "Zonneschijn-"-,, .
Voorts deed A. Co JV JOHN-HOGENES een beroep op de vrouwen
om een bezoek te brengen aan de leden van de Eerste Kamer, zulks
ie v.m, de behandeling van de E o D . G »
Tenslotte wekte J. CL VINK-van der STOL de aanwezigen op
haar medewerking te verlenen aan- het opinie-onderzoek (uitgaande
van de Vredesraad) =,

OrPiS.J*

Zaandam

14-/H

50/150 rustig

M,Huising

Openbare feestavond O.P,S,J,

De voorzitster der plaatselijke 0.P.S»J.-afdeling Marianne HUESING-, herdacht in haar openingsspeech het 2-jarig bestaan
der afdeling en wekte de aanwezigen op lid van de 0=P,SoJ, te
worden, voor zover zij dit nog niet wareno De vergadering werd
o u n„ bijgewoond door afgevaardigden- van de O,P»S.J»-afdelingen
Amsterdam en Haarlem* De rest van de avond werd gevuld met mu-~
ziek en sketches. Tijdens de pauze werd een verloting gehouden-?
De bijeenkomst werd besloten met bal0

G- R O E P

4-A

-

EMEEIDSVAKCENTRALE.

Oude Peke- 15/11
la

1.80/?
•

rustig
:.
.

J.Vlietman

Feestvergade-

Zaandam

18/11

22/150 rustig

F.Reuter

Vergadering

Leiden

19/11

30/100 rustig '

P.Reuter

'Vergadering

6 ~
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Te Oude '.Eekela stond de feestavond In het teken van de
overwinning, die de arbeiders in < de. strokartonindustrie hadden
behaald?, De redevoering van VLIETMAN was -grotendeels, gewijd aan
een beschouwing van hetgeen : de arbeiders door eenheid konden
bereiken,
. '
:
'. 'Te Zaandam sprak Frits REUTER over :{.Vrijë Loonvorming''1',
Gelijk elders sprak hij ook hier- zijn .verwondering' uit over de
geringe belangstelling. De redevoering _' was een. uiteenzetting
van de bekende argumenten van de - E„ "VYCV .tegen de vrije loonvorming., Bij zijn b e antwoording,' van gestelde vragen trok" spreker
een vergelijking met Frankrijk? Zoals daar is ook in Nederland
een algemene staking mogelijk» als de regering niet begrijpt,
dat de lonen te laag zijne
Op de vergadering te Leiden werd na de redevoering van
Frits REUTER over: "Loonstop, vrije loonvorming en de 5fo loonsverhoging" een motie aangenomen, welke aan de regering kenbaar
maakte,, dat de 5$ loonsverhoging onvoldoende was i„v»m, de aanstaande prijsverhogingen^
, . .

P E R S

--Bakker ( b l z . 2 )
Mare U B „
. ' " ' . ' '

•23

^ Berb.en (:.b.lz;,2.)
" Johannes; LepnardüSo

•25 Rotterdam

Geelhoed ( b l z , 2 ) ;:" /
• Gerard Gilles,
Gortzak ( b l z . 2 )
" Hendrikusr.
Groenendijfc ( b l z » 2 )
Simon,
Hoogcarspel (blz«4)-- J an,
Huising ( b l z < 5 )
Marianne?

•20

Zaandam

Haastrecht

Zaandam
.•^.Rotterdam
Amsterdam

•08 Amsterdam

Amsterdam

•05 ...Reeuwijk

Rotterdam

>-88 :.. Amsterdam

Rotterdam

PP-38- Amsterdam

Zaandam

Jansz

