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Gemeente

Datum

'a-Gravenhage

26/12 ±500/60

Arnhem

11/1

Wageningen

12/1

^

- ..

Aanwezig/ Stemming
Zaal c ap t
..__

•

^

Sprekers
^ , ..-.\.

Bijzonderheden

M»Middendorp

Filmvoorstelling

48/60

GiGkGeelhoed

Vergadering

17 ~/± 300

G.GtGeelhoed

idem

Y/.Zremer

Filmvoorstelling

Rotterdam 15/1 ±950/1000

G.Maas

Feestavond

Foordwol- 16/1
de

±90/500

vér'm.
W.Mans

Feestelijke
vergadering

Houtige- 17/1 y+120/—
hage
;; Gem.Smallingerlaiid :

WtMans

Vather13/1
mond
Gem.Odoorn

±60/200.;.-.
;

leiden
— 2 —

idem
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Leiden

20/1

150/150

Zwanen20/1 ±230/±230
burg
Gem.Haarlemmermeer

31/70

P,Bakker

Vergadering m,
filmvertoning

onbekend

Filmvoorstelling

P.M.Aarts

l\Tw„Niedorp

2 O/]

Heerenveen

20/1

±80/±500

vernuïï«Mans

Drachten

21/1

140/150

W «Mans

Alkmaar

21/1

±130/±140

HoKnuistingh
Neven ~

idem
Feestelijke
vergadering
idem
Filnvoorstelling

Groningen 21/1

870/—

H.Kobus

idem

Nieuwe
Pekela

±90/125

L.Steinfelder

idem

22/1

Nieuwe24/1
horne
GemfHeerenveen

±200/±225

veruit
W. Mans

Feestavond

COLLECTIEF OVERZICHT,
De gehouden filmvoorstellingen werden allen ingeleid door een
spreker, die de aanwezigen opwekte de C.P.N. volledig te steunen in de
door haar te voeren verkiezingsstrijd. Hierbij werd dan naar voren
gebracht, dat slechts door inspanning van alle krachten aan de zwarte reactie van Romme een nederlaag kon worden toegebracht»
In Arnhem en in Wageningen-werd hè;t~ woord ; gevoerd door
G.G.GEELHOED» Hij memoreerde de belangrijke verkiezingsuitslagen in
Frankrijk en in Indonesië,
,: L
Van veel belang achtte hij ook het bezoek van Boelganin en
Chroestjew aan India en Birma; hier waren belangrijke politieke besliii-feten gevallen»
... ,
•-••
.
.......
Door veranderingen in het wereldgebeuren dreigt de Amerikaanse
politiek volkomen te mislukken en spreker voorspelde dat deze .politiek
in 1956 geheel een fiasco zal worden,,
Overgaande op.de binnenlandse toestanden in Nederland haalde
spreker
3 '"
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spreker de woningnood j het onderwijs en de lonen aan. Hij noemde het
schandalig dat er op de lagere scholen klassen zijn waarin 40 tot 60
kinderen zitten; op die manier kan er van "behoorlijk onderwijs geen
sprake zijn;
'•'"".
Verder bepleitte Spreker een algemene loonronde. Deze is belangrijk, omdat de "Romme-kliek" zich beijvert voor vrije loonvorming.
De openbare feestavond van.de C.P.H, te Rotterdam was herhaaldelijk in "De Waarheid11 aangekondigd en door middel-van raam- en strooibiljetten.
'
,
De spreker G.MAAS uitte ..zijn miênoegen over het feit, dat de
C.P.N, geen gelegenheid'krijgt door middel van de radio haar verkiezingscampagne te voeren, terwijl de andere politieke partijen dit be.langrijke strijdmiddel wel hebben en er een dankbaar gebruik van maken.
FlTiet alleen gebruik^ maar ook misbruik! En als- we eens bekijken hoe
men hier via de radio en de pers. heeft gereageerd op de resultaten van
de Franse verkiezingen, dan blijkt overduidelijk dat men welbewust de
'Nederlandse luisteraars en lezers' z'aM in de -ogen tracht te strooien.
Ook MAAS wekte de aanwezigen óp, allee te- doen wat-nodig is om
de communistische partij bij de komende.'verkiezingen' als. overwinnaar
u i t h e t strijdperk t e doen treden» ; _ •
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- VERENIGING "NEDERLAND - U.S.'S.R."

Umuiden

14/1

54/200

^Schiedam

22/1

995/995

aand»

D* dé Brui j n

Filmvoorstelling, met o ia- de
film "De vermiste piloot1'

rustig

C.F.van Lieshout

Filmvoorstelling met de
film "Sportparade 1954"

Te Schiedam constateerde van LIESHOUT, dat de belangstelling
voor de films van "N.U." steeds groter werd, In$.it verband wees hij
op het feit dat de zaal geheel v/as uitverkocht.
Vervolgens besprak spreker de doelstellingen van de Vereniging
"Nederland-U.S.S.R."..Hij legde vooral de nadruk op de sportuitwisseling tussen Nederland-, en Rusland, die door bemiddeling van de vereniging tot stand was gekomen.
G-roep 4
- 4-
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EENHEIDSVAKCENTRALE.

Amsterdam 8/1
... .

40/150
'

.Wildervank

82/—

9/1,

rustig

" ' rustig

J.v.d,T,7ardt

Door A.B.T. Toelegde vergadering
. '

J.Super

Filmavond

..

Te Amsterdam diende van der V/ARDT na een bespreking van de
loonpolitiek een ontwerp-eisenprogram i4, dat aan.alle bezoekers we
verstrekt.
Voornaamste punten: 10/o loonsverhoging, 45-urige werkweek,
• 14 dagen vacantie plus 3 snipperdagen en 3/o vacantietoeslag en fiets*
vergoeding. De 10 discussianten konden zich met dit program verenigen
onder toevoeging van de eis tot instelling van veiligheidscommissies.
Te ïïildervank hield SUPER een rede, die grotendeels was gewijd
aan de verho.ugende opmars van het communisme in Indonesië', Indo-China
en Frankrijk.
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Hilversum 20/12

DIVERSEN.
6/—

rustig

—

Door "Ons Belang"
belegde vergadering ^

De uitermate geringe opkomst maakte van deze vergadering een
"onder-onsje". De nog steeds niet afgekomen Koninklijke Goedkeuring
op de statuten maakte een groot dëöl van de besprekingen uit. Het belangrijkste was, dat het bestuurslid van de afdeling Hilversum Rijk
van de-BRIM op zijn bedanken terugkwam. : , . . • - : . ,

Personalia.

