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Amsterdam 18/12

Hilver-
sum

19/12

Koog a » d « 2/1
Zaan

140/14-0 rustig T .U^de Vries

60/150 -- W.B.Jansz

250/450 G. M aas

Bijzonderheden

Lezing

Feestavond

ïïieuwj aars-
bal

CÖLLECTIEF-OV^ZICHT

Op de door de uitgeverij Pegasus belegde bijeenkomst te
Amsterdam, hield de communistische auteur Theun de VRIES een
lezing over .het leven en werken van Karl Marx.

Tijdens de pauze signeerde Theun de Vries de, aan de in
de zaal aanwezige Pegasus-boekenstand verkochte boekwerken»

De feestavond te Hilversum was belegd als sluitstuk van
het eerste gedeelte van de wervingsacties voor "De Waarheid",

Na de vertoning van de film "De Koebankozakken" hield
de
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de spreker
Aan

Russische dansgroep
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van de.avond een algemeen politiek getint betoog
het. •$isuwjaarsbal te Koog aan de Zaan verleende

:'I£rasnaja
de

Zwesda" haar medewerking.
Gerard MAAS besloot zijn "vijfminutcn toespraak" met de

woorden ; 'Zet eerst je handtekening onder de protest motie te-
gen het E.D. G-e-verdrag en ga dan vrolijk verder feestvier sa" ?
Leden van de Russische dansgroep gingen .vervolgens met l i js ten
rond, waarop wel velen, doch niet allen tekenden o

G R O E P 2 - NKDTSRL.'JN'DS1?. VROU7/W

Purnierend 3/12 200/100 enth
kinderen

Peestmi.ddag

Winscho- 15/12 25/100 rustig G02aagsma-Vlieg Poolse ten-
ten toonstelling

, georgani-
films
die door

In Purmerend bood de N?V=B. de jeugd, ter gelegenheid
van het St.Nioolaasfeest, een feesmiddag aan, waar 'de film
"Dik Trom" werd vertoonde, Aanwezig waren kinderen van allerlei.
gezindten, hoofdzakelijk uit arbeiders gezinnen0

Op de door de afdeling V/inschoten van de N„V*B,
seerde Poe?se tentoonstelling werd een tweetal Poolse
vertoond (: Iet lied van de arbeid" en een sportfilni),
de Poolse ï ̂ gatie kosteloos ter beschikking v/aren gesteld* In
de zaal war* n foto1 s, aardewerk, klederdrachten en doeken>
uit Polen tentoongesteld. Het N'.V.B.-hoofdbestuurslid G<;HAAGS--
MA-VLIEG- hiel l een korte toespraak over. het leven in Polen*
Doordat in de tweede wereldoorlog ongeveer zes millioen Polen
het leven hadden verloren, was. het grootste gedeelte van het
volk voor de vrede? aldus spreekster» Dit was vooral gebleken
bij de handtekeningenactie voor de vredesoproep van Stockholm,
In Bolen v/aren thans geen werklozen, de rechten van de vrouw
waren in de grondwet vastgelegd, het o.n tv/ikke l ing s peil der be-

de oorlog opgevoerd, mannen en vrouwen kregenvolking was na uo uuj-j-ug, V^GVUGJ.^,
gelijk loon voor gelijke arbeid. De winst kwam aan de werkende

aoals in Nederland, aan deten
ö1-
goede en niet,vrouwen zelf

kapitalisten^ •
Vervolgens zette spreekster uiteen; dat er in Polen

verschillende politieke, partijen waren en dat ieder kon steromen
op de partij, die hij wenste*. Vacanties werden in Polen door-
gebracht in grote vacantiehuizen» In ons land kregen de

arbeiders
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arbeiders ook vacantie, aldus spreekster, doch waren uit geld-
gebrek genoodzaakt, thuis te blijven.

Na het vertonen der films werd in de zaal gecolporteerd
met het blad "Nederland-rolen'3,,

G R O E P 3 VERENIGING "NEDERLAND- U. 3, S» H, n

Zaandam 13/12 300/416 rustig l?,H,A«7agener

Schiedam 13/12 ' 356/356 "enth, HoGoudkuil

Gronin- 19/12 225/870 rustig J,T/Wijngaard
gen

Schieflam 20/12 356/356 enth," "J,Hoogcarspel-

Bussum 26/12 60/170 rustig G. M. Ro sier

Filmochtend

''Strijd om
de Vri jheid"

Openbare
nacbtt'iim-
voorstelling
'Te te r de
Grote"

Filmmiddag
"De vermiste
piloot'5

Openb,, fiim»
avond nAvon--
tuur in
Boohara"

De filmochtend te Zaandam werd geopend met aang van het
communistisch koor "De zingende st.tijders" „ De zaal was versierd
tJofPffitelSïfiifl^v&g X§1ilöaiie«l(tlBiMfSiêA met de Sovjet Unie1'
"Vriendschap met de Sovjet Unie bevordert de '7e r-e ld vrede"

Bij de filmvoorstellingen in Schiedam-waren vele Rotter-
dammers aanv/ezigo GOUDUJIL legde verband, tussen de succesvolle
propaganda van. de Vereniging -'?Nederland~U.S. S,R.", en het , zij
het in geringe mate, ontstaan va>; handelsbetrekkingen tussen
Nederland en de Sovjet Unie» Hij wekte 'de aanwezigen op met
vrienden .en kennissen te spreken over de vertoonde filma en
hen het blad "NU!? te laten lezen, zodat het Nederlandse volk
beter ingelicht zou worden over. de Russische toestanden*

HOOGÖi'JRSPDIi achtte het bestaan van de Vereniging ''Feder-
1and-U.S.S,R." van zeer groot nut, daar het Nederlandse volk

veel
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vael te weinig af wist van het -Grote vredelievende" Rusland,
De Nederlandse regering geeft wél 1500 millioen gulden uit aan
de bewapening bij een militaire dienstplicht van twee jaar,
maar aan het feit, dat er
zijn. wordt niats gedaan,

te weinig, scholen en leerkrachten
aldus spreker,,

G R O E P 4 - A EENHEID3VAKCENTRALE,

Rotterdam 16/12 6/7 rustig P.Mei;

I1* Reuter
P,C.Veen-

J o d e Jong

Alkmaar 17/12 30/70 rustig

Terwis- 19/12 18/? rustig
pel

Jubbega 19/12 250/7 rustig M»de Yries

Deventer 26/12 425/500 rustig G a v „ d „ V e g t

Openb. verga-
dering A. "B, T,

Openb, verga-
derin E, WC.ig

Openb-, feeSt-

Cg n . . E.V.C,

Openbo feest
verg» E, V. G,

De vergadering te Rotterdam van de brandstoffenwerkers
leverde he~..: bewijs, dat de. in de vorige vergadering benoemde
werkcomraist.1.e weer ter ziele is0 Een voormalig lid dezer com-
missie en 4 aderen luisterden naar de redevoering van 5MCEIS
waarin de .houding van-de Uniebonden werd gelaakt en betoogd
werd, dat- hè'! aan de bemoeiingen van de E*V.C* te danken is,
dat de verbeteringen in de lonen van de brandstoffenwerkers•
zijn verkregen c

Te. Alkmaar wees P,;C.>VEEN in zijn openingsrede op het .
verwijt, dat de S^V^C* wordt gemaakt, dat zij kort .na de be-
vrijding vóór en thans tegen vrije loonvorming is-, P ..REUTER
behandelde de loonpolitiek na .de oorlog cm vervolgens de vrije
loonvorming hevig te bestrijden., -Hot EnD„ G.-verdrag en de her-
bewapening van Duitsland werden aan zware critiek onderworpen.
Spreker wekte tenslotte op deel te nemen aan het Nationaal'
Congres tegen het Duitse militairisme op 17 Januari .a.» s, te'
Amsterdam, Een motie, "gericht aan de Eerste Kamer, 'waarin ge-
protesteerd wordt tegen het Et D, G> -verdrag , werd aangenomen.

Te
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Te Terwispel sp:rafc Jan de JONG- over de loonpolitiek,,
Te Jubbega hield Mode VRIES de openingsrede van 'de feest-

avond, waarin hij de 5fo loonsverhoging zeer onvoldoende achtte
ea een loflied aanhief ter verheerlijking van de" E,. 3L C „ , de
enige organisatie, die voor de arbeiders strijdt,

In Deventer was de belangstelling van de vele aanwezigen
die blijkbaar voor de c abaretvoors telling en het bal waren ge-
komen, niet bijster groot voor de redevoering van G„v„,d„ TüJGT,
Na diens betoog tegen vrije loonvorming en tegen het ILD, G.--'
verdrag vermocht een voorgesteld^ motie bevattende een protest
tegen dit verdrag het instemmend' applaus van slechts ca,
der aanwezigen te ontvangenö

Goudkuil (blz„3)
-""Hendrik*

Haagsma-Vlieg
-~- (blz,2)

Gr ie t j e0

^.Hoogcarspel (bl0«3)
'""jan o

Jansz (blz.l)
-'^Wilhelmus B ̂ rnardus,

A '" Jong (blzt4)
stf* Jan

P E R S O ÏÏ k L I A= '

7-8-16 Apeldoorn -

12-3-23 Winschoten

6-4—88 Amsterdam

28-3-07 Amsterdam

Maas
- Gerarduso

Meis
Prederiko

Reuter (blz=,4) •
Johanhes Frans,,

Rosier (blz,3)
Ge r are us Maria,

17-8-13 Zaandam

7-11-21 Oude Pekela

19-2-12 Sloten

5-8-95 Schoonhoven

Rotterdam

Winsnhoten

Rotterdam,

Amsterdam

Jubbega

Zaandam

Groningen

Ms ter dam

Bus sum

Veen
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Veen (blz„4)
Pieter Cornelis,
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23-1-03 Zuid-Scharwoude Alkmaar

<Vegt
Gerrit van der»

Vries (blz.4)
Harten 4e o

Vries (blz,l)
Theunis' Uilke de,

Wagen e r (b l a». 3)
Pranz; Heinrich August,

Wijngaard (blz.3)
Jurjen Tonnis,

15-10-12 Deventer

2-12-07 Scho ter land

26-4-07 Dantaraadeel

27-10-86 Amsterdam

15-7-06 Oude Pekela

Twello'

Ho o rn s t e r zwaag

/sjnsterdam

Zaandam

Groningen

B.V,D,


