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Gemeente Datum Aanwezig/ Stecaning Sprekers Bijzonderheden
Zaalcap.

Rotterdam 7/7 40/— — G.Maas Openlucht sanen-
konst

's-Graven-25/f 200 — G. G.Geel* Waarheid-fanilie-
hage hoed feest

Buurse 27/7 ±100 , — »— Y/aarheid-fainilie-
Gen.Haaksbergen feest

COLLECTIEF OVERZICHT

Te Rotterdam vond op het plein in de Busken-Huetstraat
een openlucht-bijeenkomst plaats. Onder de ongeveer veertig
belangstellenden, bevond zich een dertigtal kinderen.

- Het spreekgestoelte was gedrapeerd net een rode doek,
- 2 - terwijl
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YT.O. 3Ï/1954, "bis. 2.

•"feer-w.ijl er gecolporteerd werd net de brochure "Romme legt s'n
kaar. t en op" t af e l ".̂ ""

'Gerardus' MMS-behandelde het bisschoppelijk Mandement,
Uit dit mamleiaejit"blijkt, 'aldus-MAAS, zonneklaar, dat de bis-

• schoppen zich,niet alleen inet geloofszaken bemoeien, maar ook
de -RDons—Katholieke arbe.ider.s-.w;iJJjen dwingen..do door hun aanf
gegeven politieke -rich-tlng te volgen. '""""'•-̂.

Dit', alles dient, zc~.r.iejp. hij., .uit r-om -de ..eeiEbteid onder de
.arbeiders te •verscheuren.

Ook Romme's streven, is-gericht op verdeeldheid onder de
-arbeiders.

De 'C»P*ETo...he-ef1r-reeds bij de laat#t gehouden verkiezin-
gen gewaarschuwd tegen dit gevaar - en daarom "als" verkie.2 ing .gj.eu-
ze gekosens "Eenheid tegen Romme".

"He.t. .mandement...is, zo besloot MAAS zijn rede, een eerste
stap op--de weg, die Romme -wil-.gaan..en indien, hierteg.eiL niet-fel
geprotesteerd wordt, sullen spoedig me-easdare volgen".

..Noĝ  is het niet te laat! Het gevaar kan word en-.afgewend,
als de P«v'.'d»A. en het EUV.V, tezamen met-de-C.P.II. e~n de E^V-»G-»
een • machtig bolwerk -vormen. te.&en- Romme, da. aartsvi j and - v-anL,dfi-
arbeidersklaase e

ïe 's-Gravenhage werd op'h-€'t<"*err&in. van Meer en̂ Bosch ....
een..Waarheld-Kfamiliefeest--gehoudeja-« Op het feö'stterrein -ston-
den seven steinds opgesteld, o.a. een van de "Waarheid" en een
van de Ver-> Nederland-U. S. S..R»,, terwijl bij de ingang-een span-
doek was.,.aangebra-cht 'lae't-het •opachrift;l't7erkt--ei3-'7erft voor i
de ITaexheid" s

Tengevolge,.van het alecht-e~'«reex"ini.eld (KĜ OEEISDED'
een korte "inleiding-van vijf minuten.

. H±j"-wê s-~<ua. op de grotê bê tekenis--van-d.e conferentie
van Geneve, die geëindigd -was met het aluiten van een overeen-
komst inzake Viet-ïïam. Voorts wekte hij allen op om er zorg
voor te dragen, dat hot TiTaarheid-Zomerfeest op 29 Augustus a.s*
in Amsterdam grootser zal worden dan ooit tevoren, ïïant dit
"Waarheid-Zomerfeest aal een manifestiatie moeten worden tege*r""
die krachten in one land, die oorJLQgsdrlJzer.s.,jv.illai][.̂ ±Êun.en
en die voortdurend oen aanBlag--<Jp het levenspeil van de' arbei-

' 'ders prë"g"éh"o """ —•—"
Het- ¥aarhe id-familEUj.feest""van' het e->P-flĴ —dis.tr.ict

Twe-nthe werd gehouden in hè t~2gn.. A. K. J. V. -kamp te Buurse in
de ĝ meent̂ ,JlaaJisbergeru

--,^ -...̂  .— _• Groep 4-A
~^
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G R O E P 4-A - EENHEIDSVAKCEMIRALE.

Dordrecht 23/7 11/100 kalm J.F.Reuter Vergadering
J.Y7.Verduin E.Y.C.

De aankondiging te Dordrecht dat REUTER zou spreken over
"Omhoog het loon" en VERDUIN over de op l Juli 1954 gewijzigde
wettelijke regeling van het ontslagrecht vermocht slechts 11
personen naar de vergadering te lokken. Deze elf kwamen ech-
ter tevergeefs, aangeziêfc om half negen, toen noch Reuter, noch
Yerduin waren verschenen? de vergadering werd afgelast.

P E R S O N A L I A .

Geelhoed (blz.l)
fiferard Gilles.

Maas (blz.l)
Gerardus.

Reuter (blz.?)
Johannee Frans.

Verduin (blz.3)
Jan Willeia.


