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d R O E P l - COMMUNISTISCHE PARTIJ VAN NEDERLAND

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap.

Oude
Pekela

31-1 20/-r-

Drieborg 1-2 65/.—
(gem.Beerta)

Beerta ' 2-2

E.Bos

G;Stubbe
H.Kobus

Beerta 3-2

Deventer 6-2 70/70 enthousiast Tj.Jager

G.Mulder
Tj.H.Nap

Hoogezand- 6-2 33/160 rustig
Sappemeer

Amsterdam 7-2 550/700 rustig S.Geugjes

Bijzonderheden

Filmvertoning

Filmvertoning

Filmvoorstelling
voor kinderen

Filmvertoning

Verg.met cabaret-
progr.. en dansen
na

Filmvertoning

Leninherdenking
met filmvertoning

Winschoten 7-2 16/100 B.Lameijer Filmvertoning

COLLECTIEF OVERZICHT

Tijdens de kindervoorstelling te Beerta werd de film :"n
Taiga Sprookje17 vertoond. Met uitzondering van Amsterdam, werd in
de andere plaatsen ;'De eerste dagen:; gedraaid. Te Deventer werd
een cabaretprogramma aangeboden. Na afloop was er gelegenheid
tot dansen.



D Ï E K S T G E E E I M

W.O, 5/1954-, t>lz. 2

De bijeenkomst te Amsterdam was speciaal belegd ter herden-
king van Lenin. Medewerking werd verleend door de organist Bernard
Drukker. Hier werd. de film "Matrozen van Kroonstad'1 vertoond. In
de zaal waren portretten van Lenin en Stalin opgehangen, benevens
een rode vlag niet het Sovjet-embleem. Een gedeelte van de rede van
de spreker was gewijd aan de figuur van Lenin. De kapitalistische
kopstukken kunnen het slechts zover brengen, dat hun namen in de
kranten en geschiedenisboekjes komen-: de naam van Lenin blijft in
de harten voortleven. Mede dank zij hem is men thans in Rusland
zover,-dat men welhaast het volledige communisme zal kunnen in-
voeren.

In de vergaderingen^ gehouden in de gemeente Beerta drongen
de sprekers er bij het publiek op aan de eis-van de C «P = ïT,-gemeen-
teraadsleden om kolentoeslag te ondersteunen. Overigens werd op de m
bekende wijze geagiteerd tegen de-huur- en prijsverhogingen en de ™
E.D,G, Het aannemen-van het E „D. G „--verdrag werd door Tj. H.WAP
stzelfmoord;" genoemd. Met voldoening werd vastgesteld, dat men
tenminste zover was dat de Grote Vier te Berlijn bij elkaar zijn
gekomen.

G R O E P 2 -- BOND VAN SOCIALISTISCHE ZANU- BS MUZIEKVERENIGINGEN.

Sneek? 30/1 225/-- rustig ' zanguitvoering van de
zangvereniging ;:De
Nieuwe Stenr1.

De avond werd gehouden ter gelegenheid van het e en-jarig
bestaan van de vereniging.

Medewerking werd verleend door ï!De Rode Zangersi; uit Leeuw-
arden, Onder de bezoekers bevonden zich vele andersdenkenden, die
kennelijk niet op de hoogte waren van de politieke kleur van ;;De
Nieuwe Stem;!.

Bij de aankondiging van de uitvoering in een plaatselijk blad M
was elke aanduiding van een bepaalde groepering zorgvuldig vermeden.

N.Y.B.

Leeuwarden 4-2 15/300 flauw J.-Dijkstra-Bethlehem openb.
P.J.M,v.Staveren- verg.
van Qemen

Deze avond was belegd in het kader van de Indonesie'-bi j een-
komsten, Dijkstra-Bethlehem uitte haar teleurstelling over de ge-
ringe belangstelling. Het had in de bedoeling gelegen op deze
avond een film over Indonesië te vertonen, doch deze film was niet
tijdig te Leeuwarden aangekomen, zodat enige kleine films over
de Sovjet-Unie zouden worden gedraaid.

Van Staveren-van Demen deelde mede, dat in het gehele land
door de N,V.B, Indonesië--bijeenkomsten werden belegd, in verband
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W.O. 6/1954-, blz. 3»

met het op 25 Maart 195-''- in Indonesië te-houden congres van de
Indonesische-vrouwenorganisatie :;Gerwis::.

Als N.V.B.-afgevaardigden zullen worden-uitgezonden:
Hie Lips-Odinot en Annie van Ommeren-Averink.

Na haar visie op de Indonesische kwestie te hebben-gegeven,
deelde spreekster mede, dat het Hoofdbestuur van de l»V.B. ter
dekking van de r eis-kosten der gedelegeerden 20„000 stukjes zeep
a f, 0„30 in de afdelingen wil verkopen.

G E O E P 4-A - EENHEIDSVAKCENTEALE.

Wormerveer 30-1 310/350 rustig T. Stouten Feestavond SVC
met cabaret en bal

Hari;ema/ 5~2 90/160 rustig H.Schuur Feestavond met
Opeinde toneel

Te 7/ormerveer hield Stouten een-re de voer ing over de te lage
loonsverhoging en het E.i)„G.-verdrag, Na een verheerlijking van
de levensomstandigheden in Rusland wekte hij de jeugdige aanwe-
zigen op zich aan te sluiten bij de EVC om aldus te komen tot
eenheid van de arbeidersklasse,-

Te Harkema Opeinde hield H. Schuur een redevoering over-het
nut en de noodzakelijkheid van het lidmaatschap van de E.V*C.
Een toneelopvoering van "Het verleden spreekt11 trok grote belang-
stelling bij de aanwezigen onder wie verscheidenen waren, die ver-
moedelijk niet als communist zijn aan te merken,

PERSONALIA

Bos (blz.l)
XEpko

Geugjes (blz.l)

Jager (blz.l)
•"Tjalle

Kobus (bla.l)
"""Hendrik

Lameijer (blz.l
Berend

Mulder (blz.l)
Geert

Dijkstra-Be thle!
Janke (blz.2)


