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Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap.

Amsterdam 20/5 31/35

Landsmeer 23/5

Haarlem 26/5

Schoon- 27/5
oord
Gem. Sleen

Alkmaar 28/5

Enschede 28/5

Emmer- 30/5
CompascuiHu
G-era <, Emmen

170/182 enth.

22/400

40/100 aand„

54/200

70/200

Bij zonderheden

H.Gortzak Vergadering

— Boekentento on-
stelling

P5de Groot Vergadering

Filmvoorstel-
ling

A.D.Schoo-
nenborg
GoWagenaar

Vergadering

Filmvoorstel-
ling

— 2 — Zwartemeer
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Zwartemeer 31/5 20/100 — — Pilmvoorstel
Gem. Emmen ' ling

Emmen 1/6 75/150 — — Filmvoorstel
ling

Assen 2/6 100 — — Filmvoorstel
ling

COLLL'CTIEF OVERZICHT

In enkele bijeenkomsten werd door de Waarheidfilmdienst
een film vertoond, Gedraaid werden osa„ "Engeland-Hongarije" en
een film over "Charlie Chaplin".

Spandoeken met leuzen als: "Wordt lid van de C.P.N»"?
"De Waarheid dé krant voor heel Nederland", "Voor een beter Ne-
derland en een beter bestaan", "Weg met de H-bom", "Vriendschap
met de Sovjet Unie" en "Geen Amerikaanse'bezettingstroepen in
ons land", versierden verschillende zalen» Hier en daar was het
podium gedrapeerd met een rode vlag, al of niet met hamer en
sikkel, en een nationale vlag.

De vergadering te Amsterdam-Noord was belegd met het doel
de toehoorders een inzicht te doen krijgen in de internationale
toestand» Tevens werden de aanleiding en de resultaten van de
Conferentie van Genève besproken»

H.GORTZAE weena er in zijn historische uiteenzetting op ,
dat het kapitalisme op alle mogelijke manieren getracht heeft
en nog tracht om zijn- eigen óndergang tegen te gaan.

Duiles, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken,
voelt als oorlogsophitser alle vaste grond onder zijn voeten weg-
zinken nu hij in Genève tegenover de vastbesloten vredeswil van
Sovjet-Rusland en China staat,

GORTZAK vergeleek de politiek van Amerika met het optreden
van iemand, die aan delirium tremens lijdt, De enige mogelijkheid
om deze persoon te genezen is hem de drank af te nemen, hem op
te sluiten en van andere mensen af te zonderen, zodat hij in zijn
isolement zal genezen of sterven»

Zo is het ook met Amerika* De U.S.A. wil oorlog, wat het
ook moge kosten» Onze taak is het nu om dit land te isoleren en
desnoods zijn oorlogsophitsers op te sluiten. Uiteindelijk zul-
len ook zij moeten toegeven aan de grote vredesgedachte, die in
de wereld steeds meer gehoor vindt,

Paul
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Paul de G-ROOT j die in Haarlem eveneens de Conferentie van
Genève en de strijd in Indo-China besprak; gaf tegenover zijn
gehoor een rechtvaardiging van het feit, dat door hem de buiten-
landse politiek in plaats van het 3onen- en prijzenviiaagstuk werd
behandelde

Aan het slot van zijn rede, welke er geheel en al op ge-
richt v/as om de lachlust van de hoorders op te wekken, deed de
G-root een dringend beroep om de C.,P»W» te steunen, de enige par-
tij in Nederland, die dagelijks op de bres staat voor de arbei-
dende klasse en voor hen die de vrede en de vrijheid liefhebben,

P*SCHOOKBKBERG liet eveneens r.ijn rode zoeklicht over
tal van aspecten der tegenwoordige wereld-problemen glijden.

Zeer belangrijk vond deze spreker het nationale zelfstan-
digheidsgevoel in ons volk, dat een bolwerk kan worden tegen
Amerikaanse overheersing,,

In dit opzicht vond hij het antwoord van het Nederlandse
Volk op de Duitse toeristen-invasie van enige tijd geleden een
"gezonde reactie".

In het feit dat -de kapitalisten van do 3 „g „n,, "Vrije We-
reld11 langzamerhand gedwongen waren met de inboorlingen uit de
jungle van Vietnam aan e'ën tafel te zitten, zag Schoonenberg
een nieuw succes in-de strijd van het wereldproletariaat.

Aan de Boekententoonstelling van Pegasus te Landsmeer
was een boekbespreking verbonden, die echter wegens gebrek aan
belangstelling geen doorgang kon vinden0

G R O S P 2 MDD VREDESBEWEGING,

Den Haag 11/5 85/150 rustig J.Spier Openbare bij-
eenkomst met
de film "Alarm
Gestapo"

In sijn betoog tegen de E.D.Go hekelde spreker de samen-
stelling van de huidige regering van Bonn, Volgens hem waren tien
van de twaalf Ministers ex-Nazi1" c c De I»G. Parben, die tijdens
de bezetting het gas leverde voor de vergassing van duizenden
Joden, had thans dankzij de hulp van het Amerikaans Imperialisme
in het Irohr-gebied opnieuw het heft in handen,-

Het
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Het lTederlaiid.se leger-sou, indien de'E<•!>«&.> tot stand
kwam, volkomen overvleugeld worden door het Duitse, dat niet uit
6 doch. uit 60 divisies zou "bestaan. De voormalige veldmaarschalk
en stafchef van Rommel5- generaal Speidol, is thans als Duits ver-
tegenwoordiger van de E.DcG* op reis naar Engeland,

Ha de aanwezigen to hebben opgewekt zich te "blieven verzet
ten tegen de E=D0G.< las hij een motie voor, die door het Haags
Vredescomitc naar Genève zou werden verzonden* Hierin werden de
Ministers van Buitenlandse Zaken met klem verzocht niet uiteen
te gaan alvorens er zichtbare resultaten waren bereikt in het
belang van de Vrede a

G R O E P 4 - A .- ESïïHEIDSVAZCEItTRALE.

G-l ariër brug 29/5 30/75 mat T.Stuivenberg Filmavond
E.V,C«-jeugd
met bal

Leiden 30/5 16/60 orde- J„v.d» Veen Filmavond EYC
lijk

Te Glanerbrug was de belangstelling voor de rede van
SIUIVEJ1BERG dermate gering, dat hij enkele malen stilte moest
verzoeken o Hil wekte de jeugd op zich in de E.V.G. te organiseren
teneinde betere lonen te verkrijgen/voor langere vacantie,
waar de jeugd recht op heeft? Tenslotte wekte hij op tot deelname
aan het Pinksterfestival»

De te Leiden gehouden filmavond trok zo weinig belang-
stelling, dat eerst om 9'uur, toen 16 personen aanwezig waren,
v.,d, VEEN op stuntelige wijze de bijeenkomst opende en het pro-
gramma ontvouwde. In plaats van de aangekondigde films, die niet
waren gekomen? werden oude Chaplin-films en een Amerikaanse
gangsterfilm vertoondo

ƒ en te strijden
Groep 4~G
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G R O E P 4-C - DIVERSEN.

Rotterdam 21/5 175/243 rustig D.D.J.&.Bontekoe Filmavond
Werklozen-
Coniité V ' •
Werk on
Brood"

TG Rotterdam hield BONTEKOE e on langdurig "betoog over de
armoede van de. werklozen« De verhoging van de gtexinnormen in
Januari is reeds lang achterhaald door de diverse prijsstijgingen
Thans dreigt nog verhoging van de tramtarieven, waarvan de ar-
beiders de dupe worden.

Een motie, bevattende een protest tegen de verhoging van
de tramtarieven, werd aangenomen»

P E R S O N A L I A .

Bontekoe (blz«5) ;
Daniel Dirk Serhardus Jacol

Gortzak (blz.l) !
Hendrikus. j

Groot (blz.l)
Sfaul de.

Schoononberg (blz.l)
Antonius Dionysius»

Spier (bl2.3)
Joseph»

Stuivenberg (blz.4)
Teunis„


