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Aanwezig/ Stemming
Zaalcap.
'

••'

Sprekers

Bijzonderheden

J.HtY»
kern '

Vergadering m.
.filmvertoning

"•

.Arnhem

5/6 :

50/200

Hattem

8/6

3 5/200 :

Zutphen

9/6

35/10Ö: :

•'
— '•
•

—• -

Vergadering m.
filmvertoning
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Vergadering m.
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Assen , '•13/6
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S;.de-Groot.

Vergadering m,
f l Imv e r ton ing

Snee k

J,Haken

Vergadering m,
filmvertoning
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Enschede
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16/6

275/300

Lemmer
16/6
Gein .Lemsterland

Jubbega
18/6
Gem o Heerenveen

Enschede

H.Gortzak

Vergadering m,
filmvertoning

50/250

J.Haken

Vergadering m,
filmvertoning

30

J.Haken

Vergadering m,
filmvertoning

Utrecht

18/6

150

H.Gortaak

Openlucht meeting

Leèuwarden

19/6

120/200

J.Haken

Vergadering m,
filmvertoning

CILLECTIEP OVERZÏQHÏ.
In de meeste vergaderingen werd, nadat de spreker van de avond
aan het woord was geweest, een film vertoond» Gedraaid werden o*a*
"Maximka", een film over de voetbalwedstrijd Oostenrijk-Hongarije en
'het Wereldjeugdfestival'té-Boekarest, "Warschau leeft" en "Warzjawa".
In sommige zalen waren spandoeken'opgehangen met leuzen als
"Geen radio-actieve dood, maar actief leven"
'"Geen atoomoorlog, maar vrede"
"Kooit meer Nazi-Wehrmacht"
"Voor absoluut verbod van de A- en. ..de H-bom"
'"Vrede met de S,U,"
Het hoofdthema van alle redevoeringen was wederom de kabinetscrisis o . . .
. . . _ • •
...
• . ' " ' . •
.
Men doet het voorkomen, zo zeide :de GROOT in Den Haag, alsof 1
het kreupele huurwetje de oorzaak van deze kabinetscrisis is geweest,
doch de werkelijke achtergrond, een .machtsstrijd, tussen het volk en
de kapitalistische reactie, onder leiding vanRomme, wordt niet bekend gemaakt.
Al met al is het weer zo, aldus spreker, dat de socialisten
onder, het juk van .Romme zijn doorgegaan. Dit is al vele malen gebeurd en het zal ook de laatste maal nog niet zijn geweest. De GROOT
vroeg zich'af : "ïïat is eigenlijk onze regering?". En hij kwam tot
de slotconclusie dat .onzevr.egering -©en filiaal1 van Amerika is, dat
enkel en kalleen de belangen van Amerika behartigt
De meeting te Utrecht was belegd als protest tegen de zaalafdrijvinga Ondanks o", d e grondige voorbereiding, o.a. gedurende- een week
dagelijks, aankondiging in "De Waarheid", was de belangstelling.voor
de rede van GORTZAK niet bepaald groot.
Het aangekondigde zangkoor "Morgenrood" liet verstek gaan,
en de na veel moeite aangebrachte geluidsinstallatie weigerde dienst.
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Te Rotterdam werd.een feestavond door De Waarheid belegd. Medewerking' werd verleend door een muziek- en zanggezelschap en een
vijftal acrobaten*
Simon G-ROE NE ND IJK verheerlijkte De Waarheid. Deze is de enige
Icrant, die een objectieve voorlichting geeft aan de arbeidersklasse
in haar strijd tegen het kapitalisme»
Het -is "De Waarheid" geweest, die meermalen geageerd-heeft tegen de P.B.Oo? de ondernemingsraden en de West-Duitse herbewapening
en > ie voorts u'e arbeiders steeds steun verleent bij stakingen*
Met een beroep óp de toehoorders dit blad zoveel mogelijk
te steunen^ besloot spreker zijn rede»
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Enschede

- ALGEMEEN NEDERLANDS .JEUGD VERBOND.

11/6

50/50

gezellig

J.Schurink

Feestavond.

In zijn rede memoreerde SCHURINK het 10-jarig bestaan van het
A.lTc J.oVe o
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Voorts wekte hij de'aanwezigen op zich met alle krachten in
te spannen voor de vrede en in dit verband te blijven strijden tegen
de herbewapening van West-Duitslande

HDERLAKDSE VROUWENBEWEGING,,

Den Haag . . . 7/6 .
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JPh.E.van' ,. Openbare bijReernst
eenkomst
l.C.J', John' ' ,'
' Hogenes. . " . . ' "

• Van E.EEMST hield een lezing over het onderwerp "Kinderen
krijgen zöndeï- pijn", ^olgens de.z,gr.ru psycho-prophylac.tische-methode,
. '
'"..".'"'•' . .
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Op medische gronden'gaf hij een uiteenzetting van het nut en
de toepassing van deze door hem in Nederland reeds aangewende methode ^
.
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JOHN-HOGrEEES wekte de aanwezigen'op zich in te zetten ter
voorkoming
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voorkoming -can een komende oorlog on daartoe deel te nemen aan de
grote handtekeningenactie.
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IJmuiden 9/6
Gem.Velsen
Glaner"brug

10/6

325/750

geanimeerd

J.Bussink

feestavond

60/60

medelevend

D.Schermer

Filmavond
E.V.C.-jeugd

opgew

W.Hartog

Feestavond

Gem.Enschede
Velp
11/6
Gem<> Rheden

225/350

Haarlem 11/6

800/1350

H.J.Nooter

-^ee s t avond

"ormer- 11/6
veer

300/350

G.GrootRoessink .

Feestavond

Hilvers urn

300/400

\7.Hartog

Fe nestavond

17/6

rustig

Deze bijeenkomsten waren belegd om het 10-jarig bestaan van
de E.V.C, te vieren, reden waarom dan ook een uitgebreid feestprogramma aan de bezoekers werd aangeboden. De zalen had men een passende aankleding gegeven, waarbij veel gebruik was gemaakt tan de
Nederlandse vlag. Hier en daar. waren doeken gespannen met leuzen a
"Hogere lonen - lagere'prijzen", "Geen huurverhoging", "Eenheid tussen N.V.V. en E.Y.C.", "Eenheid tussen alle werkers voor de veiligheid van ons land eh óns volk", en "Geen atoomoorlog".
De sprekers bepaalden zich er in hoofdzaak toe een schets
te geven van de geschiedenis van de E.V.C, vanaf de oprichting tot
heden.? Dat de eenheid van.alle werkers na de oorlog niet tot stand
is gekomen werd geweten aan de "Verdeel en heers" politiek van de
reactionnaire kringen» Niettegenstaande dit is de eenheid groeiende,
zo werd-gezegd. Ten bewijze daarvan werden enkele gevallen aangehaald waarin door eenheid van actie voordelen voor de werknemers waren behaald„ Aangedrongen werd de strijd voor de eenheid te blijven
voortzetten?
Hoewel de regering niet aan de critiek ontkwam, toonde men
zich hierbij zeer.gematigd. De.handtekeningenactie tegen het gebruik
van
- 5
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van de atoombom werd ijverig aanbevolen. Kimme r meer mogen de i-q'actionnaire krachten de kans krijgen" de arbeiders zo te exploiteren
als in een oorlog het geval is en daarom-is de strijd voor' de -vrede
ook de onze, zo werd betoogde
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