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Aanwezig/
Zaalcap.

Stemming

Sprekers

Bijzonderheden

±250/—-

G.G.Geelhoed

Filmvoorstelling

W.Hulst

l Mei-viering

Assendelft

1/5

±1?0/±400

Deventer

1/5

110/—

—

idem

Groningen 1/5 ±200A--nu kinderfilm- •,:
. morgen
±350/—

G.G.Geelhoed

idem

Hoens"broek

1/5 :±180/—

L.Koning'

idem

Hocgezand

1/5

Kind; erf eest
t.g.v. l Meiviering
;

'±50/*~.

Purmerend
- 2-
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Farmer end 1/5

±60/ —

Sappemeer 1/5 ±100/ —
Gem.HcogezandSapperaeer

E. Teeboomvan West
— «.

1 Mei-viering

__

Kinderf eest
tog^Vo 1 Meiviering

Tilburg

1/5

35/~

G «Blom

Vlissin-

1/5

31/~

H.Wooter

idem

23/±200

W. Hulst

idem

1 Mei-viering

gen
Westzaan. 1/5
Beverwijk 31/5

B.Blokziól

" 225/—

Feestavond

Rijswijk 12/5 ±180/—

Feestavond'

—
Heiliger-16/5
lee
Gein.Scheemda

24/150

-._

~

Beerta

18/5

50/280

—

J.Siemons

Monnikendam

18/5

31/200

Sappe19/5
meer
Gein.HoogezandSappémeer •••
Meuweachans

20/5

—

.

: >

idem
;

Filmvoorstelling

J. van Zanten.; .':. ide-m •

±50/150

'

idem

—

Schiedam ;23/5

IJrauiden '23/5
Utrecht

16/1-50-

.-

Filmvoorstelling

±100/— •

±40/— . . •

25/5 ±280/ —

Glaner- 26/5
brug
Gem.Enschede

±20/—

B.E.Colle'
G.Y/agenaar
B.Blokzijl'

, Openluchtmeeting m.
filmvertoning
Vergadering m
filmvertoning

G. -G. Geelhoed. Feestavond
J.. F. Wolf f
Collectief

Verkiezingsmeeting
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COLLECTIEF OVERZICHT.

" Te'Utrecht trad In'het gebouw Ko& 77. het "Theater Hollandia"
op .onder de naam '"Amsterdams Kleinkunstgezelschap" , De C.P.N.leiding had .1;ot deze naamsverandering besloten ter ontduiking van
het te Utrecht van kracht zijnde verbod van het gemeentebestuur tot
verhuur van gemeentelijke zaalruimte' (waar K.&' W'° ook onder valt)
•aan communistische organisaties.
Het communistisch karakter van de bijeenkomst werd enigszins verdoezeld; de spreker 'G. G. GEELHOED, een C.P.N„~funstionaris?
werd rul. als zodanig niet aangekondigd.
Spreker kondigde aan dat tijdens de pauze een aantal loten
verkocht zou
worden waarvan de opbrengst ten goede zou komen
aan een goed doel, dat tijdens de voorstelling wel nader zou blijken.
. . . . .
.'.'.'Aanvankelijk werden de communistische leuzen nog gecamoufleerd, maar na de pauze werd de partij propaganda, in een "sketch"
waarbij de bezoekers opgewekt werden op lijst 6 te stemmen,'naar
voren gebracht*
'
'
.
Te Schiedam sprak G.WAGENAAR en viel het beleid van minister
Cals aan; vooral het onthouden van zendtijd aan de C.P.N, hekelde
hij. Cals had gezegd dat de C.P.N, on-democratisch was en het oogmerk had om de vrijheden van het Nederlandse volk te vernietigen.
Er is echter in heel Nederland geen partij te vinden die zo op de
bres staat voor de belangen van de arbeiders als de C.P.N., aldus
spreker.
Spreker beloofde de aanwezigen dat de C.P.N, zou blijven
strijden voor de verkorting van" de' diensttijd en beperking' van de
onzinnig hoge militaire uitgaven.
B.E.COLLE wees op de belangrijkheid van de uitslag van de
komende verkiezingen en eindigde met'" ik tart ieder die kan aantonen dat de C.P.N, geen Nederlandse partij is en die beweert dat
d e C. P» N.. on-democratisch, is".
.
. . . . .
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' • Te Locheri hield rressel HARTOG een Toetoog over het loonvraagstuk. In het bijzonder hekelde hij de huidige ongelijkheid in het
bedrijfsleven t.a.v,, de 3 en 6 /o.
Terwijl in de metaalindustrie cl B. verhogingen zijn gegeven,
is het personeel in de schoonmaakbedrijven te Ams t er dam Wermn verstoken.
Vandaar de staking. Ten bate van de stakers kondigde hij een collecte aan.
"
' '
.
De Vergadering te Ansterdan was belegd ter bespreking van
de looneisen van.de bouwvakarbeiders. KORLAAR vroeg de aanwezigen
suggesties te doen t.a.v. acties, die tot verbetering van de lonen kunnen leiden. Nadat voorstellen tot proteststakingen waren
(
ver\?orpen, als ondeugdelijk van de hand gewezen, werd beslo'ten
alom in de bouwketen discussies te openen en aldus de tijd rijp te
naken voor acties»:
Spreker en discussianten waren diep teleurgesteld over de
geringe be-lang.stelling voor deze vergadering.
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