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Harkema- 4/6 .42/64 — -— Filmvoorstel-
Opeinde • . ling
G-em. Achtkarspelen

Zaandam 4/6 35/175 — F„Reuter Vergadering

Hauler?/ijk 10/6 49/100 — — Filmvoorstel-
G-em. Ooststellingv/erf ling

COLLECTIEF OVERZICHT,

In enkele bijeenkomsten werd door de Waarheidfilindienst
een f ilmXrertoond. Gedraaid werden o.a. "Engeland-Hongarije"
en "De Koebankozakken" •

.;."• Spandoeken met leuzsn als: "Smeed de eenheid", .„"Loons-
verhoging en prijsstop", "E.D„G<> is oorlog" en "Eenheid tegen
Romme", versierden verschillende zalen»

De vergadering te Rotterdam' was speciaal "belegd om te
protesteren tegen de voorgenomen verhoging van de "bus- en tram-
tarievene -; - -

S.GROENENDIJK hekelde het college van B & W, omdat het
voorstel inzake verhoging "bus- en tramtarieven een belangrijke
aanslag betekent op de huishoudportemonnaies van de arbeiders-
vrouwen »

Als deze verhoging werkelijkheid wordt, dan zullen, vol-
gens spreker, uitsluitend de arbeiders hierdoor gedupeerd wor-
den en zullen hun vrouwen nog meer op de noodzakelijkste le-
vensbehoeften moeten bezuinigen»

De raadsfractie van de communisten en partijlozen is
daarom zo fel tegen dit voorstel van B & W gekant, omdat zij
van mening is, dat het gemeentelijk tram- eii busbedrijf een nuts-
bedrijf is, dat ton dienste behoort te staan van publiek en
bedrijf <,

Via een achterdeur kon Romme er bij worden betrokken.
Het grootkapitaal, waarvan Romme de woordvoerder is, geeft lie-
ver millioenen voor bewapening uit, dan dat het de Rijksbijdra-
ge aan de gemeenten verhoogt.

"¥ij kunnen deze verhoging ongedaan maken", zo riep hij
uit, "Want tesanien met de P6v„d..A* hebben wij de meerderheid in
de raad"e

In
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In het leader van deze protestactie vonden in Rotterdam
nog een drietal vergaderingen plaats, waar het woord geboerd
werd door J.P.SOHAIKER on Heiltjo KRUL0

Zowel in Den Haag als in Zaandam liet, tot groot onge-
noegen van de hoorders, H.GORTZAK verstek gaan» In zijn plaats
traden op A.D.SOHOOHEJIJBSRGr en J,p.REUTER»

In.de overige bijeenkomsten werden de aanleiding en de
resultaten van de Conferentie van Genève en de strijd in Indo-
.China behandelde

De a.s, overwinning van de Vietminh v/erd gezien als een
nieuw succes in de strijd van het wereldproletariaat.

AoD.SCHDOMENBERG-, die in Den Haag o.m. het Bisschoppe-
lijk mandement behandelde, noemde dit een geestesproduct van
Romme en zijn tiawanten.

Geprotesteerd werd/ie houding van de minister van Bui-
Buitenlandse Zaken, die aan twee Nederlanders, n,l, Paul de
Kroot en B.Brandsen een paspoort geweigerd had, zodat zij niet
deel konden nemen aan het Congres van de Franse Communistische
Partij te Parij s„

Aan de "Chinese avond" georganiseerd door "Pegasus" was
een lezing verbonden* \7iggert Stuit verheerlijkte het nieuwe1
regiem van Mao Tse Tung, -

Het nieuwe China, de grote voorvechter voor wereldvre-
de en bestrijder van het Kolonialisme en inperialisme, zal,
zo zeide hij, binnenkort een belangrijke stem hebben in de in-
ternationale politiek,,

H.C.Baruch-Bonstijn droeg enkele vertaalde Chinese
gedichten voore • . , . • .

G R O E P 2 - VREDE3BEÜEGI1TG „

Rotterdam 30/5 — rustig

Den Haag 31/5 150/— - rustig

tegen

V/.Hartskeerl
G.Blokker-
de Groot

Dalen

Openbare
feestavond
t.g.Vo het
5-jarig be-
staan Vod.
ïïereld-Vredes-
beweging

Openlucht
bijeenkomst
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Te Rotterdam deelde BLOEKER-de GROOT mede', dat 5 jaar ge-
leden do Vredesbeweging werd opgerichte In die tijd was de toe-
stand in Berlijn zeer gespannen. Door ondorhandelingen heeft
men toen een oplossing weten te vinden.,. Niettemin .werd door
een aantal mensen, die het dreigend gevaar van een nieuwe wereld-
oorlog sagen, de Vredesbeweging opgericht. Deze beweging, die
van de aanvang af door de burgelijke pers, ten onrechte als
een communistische organisatie werd gedoodverfd, is thans een
machtig lichaam en heeft reeds vele resultaten "bereikt., Hier-
door is het mogelijk geworden, dat deze organisatie zelf een
blad kan uitgeven en zodoende een ieder kan bereiken met een
goede en juiste voorlichting. Zulks is thans i „v„m, een eventu-
ele aanvaarding van het E.D.G o-verdrag van het grootste belang.
Door de houding van de Fransen is het verdrag nog niet van
kracht geworden» Het geyaar is echter niet denkbeeldig, dat dit
monsterverdrag toch wordt aangenomen» Spreekster wekte de aan-
wezigen op, gezamenlijk te strijden tegen de E.D.G.

Nadat EARTSJIEERL had voorgesteld een protest te zenden
aan de Minister-President, n«anv» de stationering van Ameri-
kaanse vliegtuigen op Nederlandse vliegbases, werd de avond be-
sloten met-een "Vredosbal"*

Te 's-Gravenhage memoreerde van DALEN de verschrikkin-
gen van do tweede wereldoorlog en het misbruik van de atoomkracht
in de tegenwoordige tijd'. Het mensdom, aldus spreker, leeft
thans in angst en vrees voor een komende oorlog„ Spreker noemde
het een verheugend teken, dat het aantal mensen, dat zich te-
gen een nieuwe oorlog verzet, steeds groeit» Door dit verzet
zal uiteindelijk de volksvertegenwoordiging gedwongen' worden
door onderhandeling een oorlog te voorkomen» Naar zijn mening
moest ook communistisch China tot de conferentie-tafel worden
toegelaten,,. In ieder geval wilde hij een verbod uitgevaardigd
zien voor hot gebruik van atoomwapens o

Nadat de toehoorders er op waren gewesen, dat ieder mens,,
van welke gezindte ooks moet strijden voor het behoud van de
vrede j werd een optocht door de stad gehouden.

R O E I' 4-A —- EENTEIDSVAKCENÏRALE,, -

Koog acd, 30/5 38/485 lauw — Jeugdavond
Zaan E.V»C. m,

cabaret en bal

Deventer
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Deventer 30/5 30/550 rustig Th.H.Hendriks Filmavond
de Metaal-
E.V.C.

De jeugdavond te Koog a.d* Zaan was een volkomen fiasco.
Door de geringe belangstelling trad het cabaretgezeUschap niet op
G-een openingsavond en geen spreker. Een rode vlag met sikkel en
hamer en een spandoek met het opschrift: "Handel met het Oos-
ten is werk voor het TTesten" versierden de 2aal«

De slecht "bezochte filmavond te Deventer werd door
HENDRIKS met een kort openingswoord geopend» Fa de vertoning
van de film. : de voetbalwedstrijd Engeland-Hongarije en de
Russische film: "De Midvoor", sloot Hendriks de "bijeenkomst.

P E R S O N A L I A .

Blokker-de Groot i
(blz. 3) i

Geertje. t
i

Dalen (blz. 3) i
Ds. Willeia Stradalus Hugo;

Groenendijk (tlz. l S
Simon. ; :

Haken (blz.l)
Jan. • .

Hartskeerl (blz. 3)

Hendriks (blz. 5)
Theodorus Henrie


