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Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming' Sprekers
Zaalcap.

Bijzonderheden

Rotterdam 4/1 1100/1100

Alblasser-6/1 21/7
dam

rustig

J.Ii.Berben Ni e uw j aar s"b al

H. Gortzak Vergadering

Sappe- 9/1 30/250 mat
meer
Gem. Hoogszand-Sappemeer

J.Haken Vergadering

Vlissin» 9/1
gen

80/200 rustig

Rotterdam 16/1 100/7 rustig

C,M.Schille- Filmvoorstelling
mans

G.v.Ooate- Filmvoorstelling
rum

Gaaselt- 18/1
ternijeveen
Gem.Gasselte

33/250 rustig O.Easpers Filmvoorstelling

Rotterdam 18/1 700/711

Hilversum 21/1 30/60 rustig

J«Haken Lenin-herden-
king :

G.G.Geelhoed Lenin-herden-
king

Schiedam
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Schiedam 21/1

Uithui- 21/1
zen

Utrecht 21/1

\Yormer- 21/1
veer

Hoogeveen 23/1

Zaandam 23/1

Val ther- 25/1
mond
Gem..- Odoo-rn

150/200 raat

25/150 rustig

200/400 rustig

190/200 rustig

60/80 rustig

70/450

30/150 rustig

A., D. Schoonen-
b e r g

•IL Heek

J B Haken

M*?looyer

. J.Siemons
\. D., Sohoonen-

berg

T-?. Kramer

Lenin- hè r den-
king

Filmvoorstel-
ling

Lenin- herden-
king

Lenin- herden-
king

Filmvoorstel-
ling £

Vergadering

Filmvoorstel-
1 ing

OVERZICHT

Op do filmavonden werden Russische films f . o „ a „ ;'Alexander
Matrosow ; ' , vertoond»

De bijeenkomst te Rotterdam op 16 Januari was belegd in
het kader van de abonné-werf campagne voor het dagblad "'De 'Jaar-
heid" <

De inleider op de vergadering te Zaandam deelde mede, d
deze bijeenkomst de eerste openbare cursus-vergadering was. be-
stemd- om de arbeiders meer inzicht te geven in Marxistische
vraagstukken, speciaal met betrekking tot deze tijd,-

De herdenking van de sterfdag van Lenin 29 jaar geleden,
vond plaats in feestelijk aangeklede zalen,, Rode- en Nederlandse
vlaggen, zomede portretten van Lenin, waren als versiering aan-
gebracht =
Leuzen; . • • •
;f Tegen de herbewapening van ds 'Nazi-'Tehrmacht"
:TTea:en het E.D.Go-verdrag' '
"Hatiqnale . aulfstandigiaeidj _dan geen "S,jj,G-. ! r

:'Tegen overheersing van ons land ,-- -De -V/aar hè id, Vredaskrant : l
''Strijdt voor nationale onafhankelijkheid/'
:<Voor een vredespaot tussen de grote Vijf1 1
•'Voor eenheid tegon het opkomende f asc isme :'
"'Vrede en arbeid •'
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•''"Neemt deel aan de nationale demonstratie op l Februari in Den
Haag •"•

i!Hedt de Rosenbergs",,

Op verschillende bijeenkomsten werd besloten een protest
te zenden aan de Amerikaanse Ambassade te 's-Gravenhage tegen de
veroordeling van het echtpaar Rosenberg,

• Tijdens de vergadering te Hocgeveen werd een ingediende
motie, inhoudende een aan de Officier van Justitie te Groningen
gericht protest tegen d.a opgelegde straffen aan de D.U.Yf,-arbei-
ders van Finsterwolde, slechts door enkele personen toegejuichte
De overige aanwezigen hielden zich afzijdig,..

De redevoeringen op de Lenin-herdenkingsavonden waren een
verheerlijking van de - onder leiding van deze figuur tot stand
gekomen - boeren- en arbeiderastaat, de Sovjet Unie»

Ook in Nederland/aal de partij van I-en in - de partij van de
arbeidersklasse, de oominunlstischG partij - het werkende volk de
weg naar de toekomst wijsen»/al.c us betoogde men

Op de overige bijeenkomsten v/er den onderwerpen, als het
proces Slansky, het U."D«.G» en het werklozenprobleem op de bekende
wijze behandeld0

G.van OOS1H5RUM, die in zijn rede te Hotterdan de voorlich-
ting door d3:'burgelijke pers;' becritisearde, verklaarde dat "^Dvert
Vermeer in .Duitsland een S,S,-opleiding had genoten om het Neo~
fasoisme in de Partij van do Arbeid te brengen,

J.SI'SLÏCNS, die wegens zijn aandeel in het tumult t i jdens de
raadszitting te Finsterwolde veroordeeld werd tot drie maanden
.gevangenisstraf, verklaarde op de- bi jeenkomst te Hoogeveen, dat
deze uitspraak door hogerhand was bepaald.

Deze politiek, aldus Siemons, aal echter als esn boemerang
terug slaan. Het volk zal zich hiertegen verzetten, .intensiever
en massaler, totdat de 19 veroordeelde '.arbeiderB president en of-
ficier zullen, zij.ri om over de tegenwoordige rechters en officie-
ren te oordelen.

G R O E P 3 - VmMIGING ^N^MiAKD - U..S.3.R,:|

leiden 23/1 '75/200 rustig C.H.v.TToordan Filmavond ''De
Ridder van de
Gouden Ster'1
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C t H* van NOORD"5N gaf in hè,t kort een uiteenzetting over de
film, 'Jegens do lengte van de rolprent werd geen toespraak gehou-
den,.

R O S P 4- A -

Sneek 19/1 30/80

Apeldoorn 23/1

Arnhem 23/1

S.Osinga Openbare verga»
E, Schaper dering WC, af d,

rustig CoG-eugjes Propaganda-avorJjfc
WC, af d. -̂
doorn

22/225 zeer matig Y/.ïïartog Openbare bi j
eenkomst WC
af d» Arnhem

E, Y.C, te hebben gevestigd, be-
worden van de l?,,V.C.- De woor-
door het communistische geme^n-

SiOSÏNG-A gaf te Sneek een overzicht van de werkzaamheden van
het plaatselijke T>. V*C.^FeVtuur, Ovar de taak van de vakbeweging
sprekende-, zei hij, dat deze niet alleen bestond uit strijd voor
de arbeidende klasse, maar ook uit strijd tegen de oorlog» Na de
aandacht op het adviesbureau der
sloot hij met een oproep om lid te
den van Osinga werden onderstreept
teraadslid uit Sneek IC,SOHAP3R

CaGT5UGJ15S bracht te ;̂ j3Mc_qrri in een toespraak van ruim ee^
uur verslag uit over ds r e i's" Van" 15 c V» C« -vertegenwoordiger s naar
Indonesië ter bijwoning-van het SOBSI-Congres» Hij wees op hst
grote verschil tussen de ontvangst in Indonesië* van de vertegen-
woordigers van de "5.VoC, en van de P, v, d. A-er Goedhard t. Terwijl
Goedhard t voor hoogstens 4-0 personen sprak, voerden 3?» V« C.-ers
het woord op bijeenkomsten, waar duizenden personen bijeen waren
gekomen*, De groei van de SOBSI noemde hij enorm, ondanks het door
Hatta te Madioen aangerichte bloedbado Hij hekelde het koloniale
uitbuitingssysteem der imperialisten, dat nog steeds toepassing
vond. De aanwezigen werden opgeroepen om in de eest van "Piet

te strijden voor de vrijheid van de Nederlandse
dit ook de vrijheid voor de Indonesische arbeiders

Staveren verder
arbeiders, daar
betekende. Op deze avond werd na de
life of Emile Zola".

Te Arnhem, werd door du ^.7,0

pauze de film vertoond :'The

, een openbare bijeenkomst

sarg_ani s eê rd
5 -
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georganiseerd, die in het teken stond van de voorbereiding van
de op l Februari 1953 te Den Haag gehouden landelijke demonstratie
van werklozen» ÏÏ..,HAR'.TOG, die als spreker optrad., zette uiteen dat
het de bedoeling was om tegen de Regeringspolitiek op te treden, die
immers tot een steeds dalende levensstandaard leidt,, ';71j hadden
graag gezien, dat hat N, v\V» raar een demonstratie was voorgegaan.
zo vervolgde spreker, maar dit was natuurlijk niet mogelijk, omdat
het H.-VïYe deel uitmaakt van de Regering^ De werkelijkheid is,
dat alleen de ^"ViC* voor de arbeidersklasse vecht» Het in heb .
Hoorden gevoerde proces tegwn demonstrerende werklozen vergeleek
hij me t de to e s tand
straffen gegeven en

in de jaren 194-O» 194-5,
later'volgde de kogel,

Toen werden gevangenis-
Deze :'f ascistische

politiek''1' nu wordt cok door de Regering gevoerd.

G R O 'S P 4-C

Heerenveen 16/1 125/—

Leiden .'26/1 500/500
01 aar

rustig

M : :d e Vrles Ve rg ad e r ing
A-.de Haan-Ercuv/er werklozen--

comité Kse-
renveen

J,\it, de Wekker
P..- Ouwerkerfc

Feestavond
DUtt-comité
Lej.den

M-.de VRI'ïS sprak te Hoerenveen over de erbarmelijke tóe-
stand van werklozen en steunlire'OEer'sT Hij drong aan op het door
de gemeente beschikbaar stellen van grond teneinde de werklozen
in de gelegenheid te stellen, zelf aardappelen te verbouwen» Mevr-c
A*de ïlAAl{~BROUÏÏ"ER gaf een uiteenzetting betreffende gezinsuitga-
ven, waarbij zij erop wees, dat een. arbeidersgezin iedere week
een tekort heeft. Zij stelde voor uen lijst met handtekeningen
te verzamelen en deze bij het gemeentebestuur in te dienen ter
verkrijging van klompen en voeding voor schoolkinderen,

De feestavond te Leiden betrof een stunt van de "9.V.C. en
het Leiris Y/erkl o z ene omi t"ëT"Zi'j' hadden namelijk kans gezien anders-
georganiseerden naar voren te schuiven teneinde de actie een
neutraal aanzien te gevenu De sprekers op deze avond, te weten
J «'lade '.'JEKKER en P.OU''ri;RIITDRlI, verzekerden het publiek, dat er
geen sprake . was van communistische inmenging.. De avond werd
verder gevuld met muziek* zcig en acrobatiek,,

P^ESONALIJ
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