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Gem. Scheemda
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.-- : —
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• 49/100:

•
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.13/3
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F.E.Bulten Vergadering
H.Haken
J.Siemons,
•
onbekend . L

,

12/3±100/150;.::;,;:

Pekela

•.'.-—

Filmvoorstelling

H.Zobus•

idem

, K.Norder

idem

±40/±100
±70/80

Filmyio.or s telling

R.Meins •;.,. ... .--..idem..,:,.-:. .•'-:.

.
UithuizenlO/3

Ei j zonderheden

.; •

• ...,

idem
W.Jansz
Hoogeveen
~~

Filmvoorstelling

D I E N S T G BH E IM
. W.O. 12/1956,. bis.' 2.:
Gem-Hoogeveen

16/3

±70/260

M .v.d.Berg
•G .v.Eek

Groningen

17/3

±850/870

H.Kobus ,

Vergadering m.
filmvertoning
:

Filmfeoorstelling

Halfweg
17/3 ±100/250
Gem.Haarlemmerliede

G.G.Geelhoed Feestavond

Vlissingen

A.D.Schoonenberg

18/3

±80/200

idem

COLLECTIEF OVERZICHT
De gehouden filmvoorstellingen werden al dan niet ingeleid
door een spreker, die de aanwezigen opwekte lid te worden van de CPN
en bij de a. s. verkiezingen. hun stem- uit te brengen op--Gerben Wagenaar .
Te Hollandscheveld sprak .W. JANS Z.
Zoals gewoonlijk had spreker het over. ..het grote ...gevaar. ."Romme" .
In de 4 jaren die v/ij' onder Romme en Beel hë„b'ben gezeten,' werd'en de
amen steeds armer en de rijken steeds rijker, aldus spreker. Millioenen geeft de regering uit voor oorlogsvoorbereiding, maar voor
een behoorlijk-. bestaan van -de arbeiders wordt, niet gezorgdi
: ' ..
Voorts betreurde JANSZ het dat alle pogingen van de C. P. W. gefaald hadden." om zendtijd voor de radio te krijgen in verband mét .de
a. s, verkiezingen. Dit vormt echter geen beletsel vruchtdragende propaganda te maken voor de verkiezingen, aldus spreker. . .
•
Te Hollandscheveld sprak M. van de BERG, die zich voornamelijk richtte tot de niet-c©mmunisten die- in de zaal aanwezig waren. _
De heersende woningnood,- -aldus spreker, is een gevolg van de politiek^
van de regering om Voor millioenen guldens kazernes te bouwen»
Migratie van arbeiders naar het Westen naar de groot-industrieën werd
toegepast -door-de arbeiders 'steun te onthouden als zij 'in eigen 'woonplaats geen werk konden vinden.
Wil men lotsverbetering voor- zich zelf en zijn mede-arbeiders,
aldus spreker, dan moet men op de C.P.N, stemmen. De C.P.N, is de
partij, die' altijd z 'i j n"; beloften i's" nagekomen en dat in de toekomst
ook zal blijven doen! .
'

G R O E P
Oude
.Pekela

2

-

10/3

NEDERLANDSE VROUWEN BBtf/EGING.
80/150
-

.rustig
•

Mevr.v.d.
Molen
?tormerveer

Bijeenkomst

D IE N S T G E H E IM

W.O. 12/1956-, -bis. ..3
Vormerveer

16/3

41/100

rustig

N.Diamant

Filmavond t.g.v.
de ?.rereldvrouwe ndag.

Spreekster N.DIAMANT besprak .de betekenis van de V7ereldvrou~
wendag, net belang van eenlieid in de-strijd voor de vrede en tegen
de Duitse herbewapening, pleitte voor verkorting van de diensttijd '
van de Nederlandse dienstplichtigen en.maakte propaganda voor de C.P.N,
i.v.m. .de a.s. verkiezingen.
••• " •
:
Mevr. van der MOLEN sprak over de rechten van de Nederlandse'
vrouwen, die nog steeds door de Nederlandse regering en met name
door Minister Beel worden beknot, evenals die van de vrouwen uit Indonesië. Verder besprak spreekster de komende verkiezingsstrijd.

G R O E P
Houtigehage
Landsmeer

4 ~ I
17/3.
:17/3

- EENHEIDSV1KCENTRALE.

80/100

opgewekt ..J.de Boer

Feestavond

40/550

rustig

.Filmavond, be'legd door 'de
Metaal/EVC

J.F.Reuter

Te Landsmeer luisterden, ondanks "gratis toegang, • slechts 40
personen, waaronder verscheidene kinderen beneden de 15 jaar, naar
de van papier -afgelezen toespraak van Frits REUTER, die grotendeels
was gewijd'aan de loonronden. '
'
•
De film "Het leven van Emile Zola" viel bij de bezoekers
beter in d e ...smaake
„
. ••
••-...

G R O E P

Finsterwo ld e

10

-

DIVERSEN.

10/3 ±200/350

rustig

Feestavond van
de comm.zangVGro
"De ster der toekomst"

Personalia.

