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Stemming Sprekers BijzonderhedenGemeente oDatum Aanwezig/
Zaalcap.

Schiedam 11/3

Dordrecht 16/3

Alphen a*d,18/3
Rijn

Hasker- 19/3
dijken
Genu Haskerland

Oudkarapel 19/3
Gem^Langedijk

Zaandam 19/3

22/

Rotterdam 14/3 700/

70/85

25/300

40/100

31/100

70/100

rumoe-
rig

enth.

- 2

J.Hoogcapspel Vergadering m,
filmvoorstv

S.Groenen-
dijk

M.Boshart

S,Groenen-
dijk

u. Gortzak

Mo Bakker

Verkiezingsbij-
eenk, m. film-
vertoning

Vergadering m=
filmvertoning

Vergadering m-,
filmvertoning

Filmvoorstel-
ling

Vergadering m;
filmvertoning

Vergadering m»
•filmvertoning

Amersfoort



Amersfoort 20/3
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150/200 weinig L.D.E.J.Era- Vergadering m-
enth. mer filmvertoning

Nieuw-
Bui ne n
Gem„ Borger

20/3 30/200

Jubbega 20/3
Gem- Heerenveen

Deventer 21/3

-50

400/550 enth:

W» Ki o me r

F.Meis

J.Haken

Waarheid-feest-
avond

Waarhöid-feest-
avond

Waarheid-feest
avond

Heerenveen

Leeuwar-
den

Vlaardin-
gen

Wormer

21/3

22/3

22/3

22/3

Lemmer 23/3
Genu Lenst erlaud

Hoord-
Sleen
Gsm.Sleen.

Leidsn

Leiden

Snee k

IJ muiden

23/3

24/3

24/3

24/3

24/3

40/80

175/250

35/70

60/250

150/250 matig
enthc

8/125

25/60

42/60 . ~

50/100

67/180 — .

A > Zand s tra

C. Me ij er

S «Groenend! jk

K.Gortzak

C.Meijer

W i- Kr e iner

HsHovens

H', Ho v en s

A., Visser

H. J. Hoekstra

Vergac
f ilmve

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

COLLECTIE? OVERZICHT,

Op de filmavonden werden o,a. de volgende films vertoond;
"Partisanen van de spoorwegen11, "Circus Arena", "Om het leven",
"De ondergang van het concentratiekamp Bpandau", "De Regenboog",
"Alarm Gestapo"; "Mitsjoerin" en "Spartakiade"„
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In enkele feestelijke samenkomsten trad een cabaret-gezel-
schap op»

In verschillende zalen waren spandoeken bevestigd met leu-
zen als: "Versterkt de Waarheid", "Geen anti-Communisme , maar anti-
Kapitalisme","Eenheid tegen Romme", "De ?»Taarheid versterken is
voor de vrede werken"=

Gecolporteerd werd in bijna alle bijeenkomsten met de bro-
chure van Paul de Groot "P.omme legt zijn kaarten op tafel". Hier en
daar werd dess brochure kosteloos aan de bezoekers ter hand gesteld.

Ondanks de aan de vergaderingen ve'rbonden attracties, was
oo": de belangstelling over het algemeen zeer matig»

In de bijeenkomst te Noord-Sleen was er zo weinig publiek.,
dat' slechts een 'V.a.n de beide aangekondigde sprekers het woord voerde»

Als oorzaak van het slechte bezoek werd de precaire finan-
ciële positie van vele mensen , v,;el]33~l-̂ g-̂ .reiT̂ Mri|&£ -UQ-J©-.'o-J 'bui-
tengewoon strenge winter? opgegeven.

Voorts zou men zijn weggebleven uit misplaatste angst, Er
zou aan vele oudjes, die van "Drees" trekken, door ambtenaren van
Sociale Zaken gevraagd zijn? welke lectuur zij lazen.

Logisch is3 zo redeneerden verschillende sprekers, dat deze
arme stakkers bang zijn tengevolge van het bezoek aan communisti-
sche vergaderingen financiële schade te zullen"ondervinden.

Het hoofdthema van alle -vergaderingen was overigens weer de
a=s= statenverkiezingen.

"Dec-3 verkiezingen moeten", zo zeiden diverse sprekers, "uit-
drukking geven aar. de wil van het volle, dat niet de weg van Hr-mme
of- van de rechtse P,v.d^A.-leiders dient te worden gevolgd, do ;h
de weg van het communisme,,

Bant alleen deze leidt naar de wedergeboorte van Nederland
als een onafhankelijke en vrije staat, waar het voor de gewone man
goed zal zijn te leven en te werken"-

D'a ar om/zijn de cus, Statenverkiezingen ao uitermate belangrijk,
omdat nu de gelegenheid, zich voordoet en de "pikzwarte -reactionnair"
Romine met zijn verfoeilijke politiek een halt toe te, roeperu

Nog dansen de rechtse ?rV.d.A-,-leiders naar Romme! s pijpen,
doch wanneer de socialisten in de P»v.d.A,< een "Eenheid van actie" .
gaan vormen met de Communisten,- dan is het met de "hoge sprongen"
van Romme gedaan.

Ook nu weer werd heftig gefulmineerd tegen de aanvaarding
van het E.D.G,-verdrag» Doch, zo werd gezegd, overal ontstaat hier-
tegen reactie„

Men behoeft slechts naar Frankrijk te zien. "Ook wij Commu-
nisten sullen de strijd tegen de E.D.G» omterdroten voortzetten,.
Ons devies blijft : E,D,G,>- weg ermee! „

Gememoreerd werd, dat steeds meer gemeentebesturen, tegen
de bedoeling in van de Regering, die de 5e Mei als nationale feest-
dag heeft geschrapt, besluiten deze.dag geheel of gedeeltelijk,vrij-
af te geven.

Het echec van Romme en do rechtse P=v.d»A.-leiders op dit

p.urrt
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punt is wel zeer groot, zo werd gezegd.
Naast Romme, was vooral Staf,de minister van oorlog, de boe-

man «
Al onze belastingcenten, zo werd het publiek voorgesteld,

worden uitgegeven aan defensie-uitgaven en reisjes van Ir.Staf .
Ook het huidige woningbeleid van de Regering werd onder de

loupe genomen. Fiets deugde hiervan.
• Over de P.B.O* sprekende, zeiden verschillende sprekers, dat

de arbeiders daarin nooit aan het woord zullen komen, omdat de
K.VeP.- en de rechtse "P.v.d.A.-leiders, de vrienden van het groot-
kapitaal, steeds onder één hoedje zullen spelen met de kapitalis-
tische ondernemers.

De houding van de Regering werd ondemocratisch genoemd,-om-
dat zij aan de C.P.N, geen radiozendtijd ter beschikking stelt voor
het voeren van verkiezingspropaganda. |

De vergaderingen werden besloten met een opwekking zoveel
mogelijk propaganda te maken voor de C,P,N», de enige werkelijke
arbeiderspartij »

G R O E P 4 - EENHEIDSVAKCENTRALE.

1 s-Graven- 11/3 20/100
hage .

Nieuw - 13/3 230/250
Veerdinge

Lippen-
huizen

Zeist

Emmen

20/3 30/?

20/3 50/50

20/3 22/80

lauw G-Vink
A.Kiburg

rustig

rustig

rustig F.Bottenberg •

aand, P,Reuter

Vergadering
ANBZ-EVC

Feestavond
BLZ-EVC met
cabaret

Feestavond met
cabaret en
bal

Filmavond
EVC

Vergadering
E.V.C,

Nadat te 's-Gravenhage de voorzitter zijn teleurstelling had
uitgesproken over de geringe opkomst, besprak VINK allereerst de
simpele f.1.— loonsverhoging, die de reders hadden gegeven ter com-
pensatie van de huurverhoging. Bij de nieuwe C.A.O» zal geëist

worden
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worden 5 o/o boven de af rekensom., welke eis zal .worden ingewilligd
als alle arbeiders, hoe ook georganiseerd, samen hiervoor strij-
dene De AêWsBsZ. heeft reeds een schrijven aan de C » B * T < (N = V <.V« )
gericht cm vereend, op te treden, welk schrijven nog niet is be-
antwoord, Wa VIWK hield KIBURG- een rede,, waarin vrijwel herhaald
w erdj, wat Vink reeds had betoogd *

Te Nieuw-Weerdinge hield een.onbekend gebleven spreker een
lofrede op de E.V.C, en hekelde het W»V.V«, dat sinds haar leden
in de regering zitten, geen strijdbare organisatie meer is» Ver--
volgens werden de D.U»V/„-arbeiders besproken, die door overbrenging
van deze Dienst naar de Cultuur Technische Dienst in slechtere po-
sitie zijn gekomen. Tenslotte werden de aanwezigen opgewekt bij
de a°s. verkiezingen op de CrP„N* te stemmen»

Van de te Lippenhuizen (Gem.Opsterland) gehouden feestver-
gadering valt slechts te vermelden, dat de Voorzitter de slechte
-pkomst betreurde. Eigen krachten verzorgden de'voorstelling, .ter-
wijl de muziek bestond uit één acoordeonnist,

Tijdens de te Zeist door de EcV.C» georganiseerde filmavond
hield P« BÖÏ̂ ËttBEHG.* -WIERSMA als Voorzitster van de pas opgerichte
afdeling-Zeist van de N-.V,B<. een propagandarede voor deze Bond»

Teneinde het tekort van deze avond enigezins te dekken wer-
den l kilo carbona.de en l taart verloot; opbrengst f,12.50

De vergadering te Eminen was belegd, ter bespreking van de
jeugdproblemen. Uitnodigingen waren extra verzonden aan raadsleden,
predikanten en vele anderen, die met de jeugd in aanraking komen*
Slechts de communistische raadsleden v/aren aanwezig<. REUTER be-
pleitte het oprichten van meer ambachtccholen? waarbij de bezoe-
kers , zo nodig, reisgeld en zakgeld moeten krijgen. Voor de vrije
tijdsbesteding ie noodzakelijk liet oprichten van zwembaden, sp.ort-
velden en jeugdgebou\ven. Spreker was van mening, dat in de 6e klas-
se van de lagere school propaganda moest worden gemaakt voor de
ambachtechoien.

P E R S O N A L l A

Bakker (blz.l)
Marcus *

Boshart (blz.l)
Maurits c


