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G R O E P
Gemeente

l

-

Datum

COMMUNISTISCHE PARTIJ v a n NEDERLAND.
Aanwezig/
Zaalcap».

Friesche- 15/10
palen
Gem.Opsterland

31

Hooge19/10
zand-Sappe-

11/120 '

Rotterdam 22/10
Schiedam

28/10

Purmerend

28/100 ' .

Bijzonderheden

idem

i.Boshart
S.Groenendijk

60/100

27

Sprekers

Filmvoorstelling • , ...

780

Schoon31/10
oord
Gem. Sleem
3/11

Stemming

Vergadering m t
filmvertoning
Herdenking Oct
revolutie m.
'f l Imv ertoning
'Filmvoorstelling. . •.;,

G.Wagenaar
Glaner"brug

— 2 —

Vergadering-m,
filmvertoning
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Glaner4/11
"brug
Gem.Enschede

100/50

G.Bruinsma

Worinerveer

-350 (100
personen moesten...
worden telêiargesteld wegens plaatsgebrek)

J.J.van Wijngaarden

4/11

Amersfoort 5/11

55/200

. 2.

Herdenking
Oct. revolutie
m.filmvertoning
idem

H.Gortzak

Herdenking
revolutie

H.Haken

Nacht f ilmvo ors teil ing

G.G.Geelhoed

Herdenking Oct .
revolutie m,
filmvoorstelling

M.JBa-kker

Herdenking Oct.
revolutie
Herdenking Oct.
revolutie m»
filmvertoning

Groningen

5/11

550/870

Soest

5/11

22/120

Amsterdam

6/11

1500/1650

Deventer

6/11

575

Tj.Jager

Zaandam

6/11

900

J.G.Hessel-

idem

man
V/. Mans
Hengelo

7/11

70/70

Y/.B.Jansz

idem

Leiden

7/11

90/400

J.Haken . • "

idem

50

A. ?/. Verrei j t

idem

75

N.Iuirink

idem

Vlissingen
VTageningen

7/11
8/11

COLLECTIEF OVERZICHT
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Op do, bijeenkomsten, waar enkel en alleen een film werd gedraaid, werden o .BI. "De Oogst", "De slag in de wolvenkloof", "Matrozen van Kroonstad", "De vermiste piloot", "Avonturen van Boshara" en
"De olieboorders van de Kaspische zee" vertoond;
In Groningen werd .de film, welke als de premiere voor Nederland gold, "De vlucht naar '7arsch.au", in een nachtf ilmvo.orstelling
op het witte doek gebracht.
In de meeste vergaderingen werd do ,38ste verjaardag van de Russische October-revolutië herdacht. Uiteraard was van deze samenkomsten die van Amsterdam, met zijn 1500 bezoekers in Carré*, de belangrijkste.
' Hier reconstrueerde Marcus BAKKER met enkele cijfers de" ontwik*
kelingsgang van de Sovjet-si^at» die 38 jaar geleden in de straten
van Petrograd moest vechten voor1 zijn bestaan, en de thans als een
"reusachtige, onverstoorbare, niet meer weg te cijferen kracht" aan
liet hoofd staat van het socialistische kamp, -waarin mirj.oenen mensen
verenigd zijn. De overwinning van de volkeren op de "politiek van xKI .acht" opent ook voor de werkers in ons land ongekende vooruitzichten» .De Romme-politiek, die op de koude oorlog is gebaseerd, is nog
slechts een kaartenhuis.
. Het is thans de tijd voor een nieuwe geest in Nederland, aldus
Ma.rcus BAKKER, voor een ander bewind, dat steunt op de linkse krachten
in het volk. Maar de eerste voorwaarde hiervoor is, dat de meost verwoede reactionnair en koude oorlogspoliticus Romme wordt teruggeslagen.
De Kabinetten onder zijn signatuur hebben Nederland slechts
achteruitgang gebracht. '
Sommige rechtse elementen in de P.v.d.A. hebben zich'maar al
te gemakkelijk geleend om het vuile werk voor Romme op te kanppen.
Vervolgens deed Marcus BAKKER een dringend beroep op de socialisten in de P.v.d.A. om samen met de communisten een eenheid van
>actie de zo noodzakelijke loonsverhoging af te dv/ingen.
"Er ligt een nieuwe toekomst, een nieuwe wereld open" zo besloot Marcus BAKKER,_zijn grote rede, "maar die moet veroverd worden
op ;de reactie* Alleen met een sterke communistische partij kan dozo
nieuwe'tijd snel naderbij worden gebracht". • .
...
•
"Dien je vaderland, dien je volk en treed'toe tot-'de voorhoede
van de arbeiderklasse; de 'C.P.N.!".
, • '; :
'
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21/10, ±300/350

rustig

-

Beerta
-"4 -

—

Filmvoorstelling
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...., Beerta

Filmvoorstelling

rustig

21/10

45/-

Oude Pe. kei a

26/10

±60/125

Emmen

27/10

20/80

rustig

W^Krener

idem

220/350

rustig

'J.J.van Harlingen

idem

rustig

B.v.00fcegem

idem m.
"Circusster-(
ren"

riistig

H.v.d.Veen

Filmvoorstelling

Krommenie 28/10
Zv/anenburg

28/10 ±250/1330

Nw.Weerdinge

29/10

80/150

29/10

175/430

Emmer30/10
....- Coinpascuum

100/200

lauw

:

idem •

rustig

rustig

Filmvoorstelling Nieuwe
Nederlandse
Filmliga nu
"Grensgevechten"
J«Haak

Filmvoorstelling

Op all*e "bijeenkomsten, met .uitzondering van die te Zwanenburg
en Weesp, werd de film "Oogst" vertoond.
Alle sprekres wezen er op,- dat de belangstelling van de Y/esterse wereld voor de Sovjet Unie de laatste tijd groter' ?/ordt, hetgeen
onder meer "bleek uit de uitwisselingen van verschillende delegaties
zowel op cultureel-, medisch- als sport-gebiedo
Zij wekten de aanwezigen op, de concerten, gegeven door de thans in
Nederland vertoevende Russische opera-zangers, te bezoeken en zich
aan te melden als lid van de Vereniging "Nederland -II. S. S.R t"
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