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G R O E P l - COMMUNISTISCHE PARTIJ van ERLAND*

'Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap.

Bijzonderheden.

Almelo

Assen-
delft

1/5

1/5

35 . .

70/400

Beerta 1/5 100

Deventer' 1/5 ±200

Finster- : 1/5 250
wolde' ':

Franeker 1/5 75/100

Gouda 1/5 60 ••'•'

Sappe- 1/5 40
meer
(Hoogezand Spp'pemeer)

aand»

W.Klinken- l Mei viering
"berg "

W.Hulst

M. v.d.Berg

P.Reuter

M •« Midden-
dor p

C.Meyer

Kolhorn'

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem
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Kolfrorn 1/5 140/250
Gem» Barsingerhorn

Krommenie 1/5 140/550

Leeuwarden 1/5 200/500

Nieuw-Beert a 1/5
Gem. Beerta

Nieuw-Buinen 1/5
Gem. Borger

Nieuwe Schansl/5

Oostzaan 1/5

Schiedam 1/5

Over diakei 1/5
GenieLosser

Losser 1/5

6Q

45/300

55

40

110/350

'50- :

30

W.Hartog l Mei viering

C.Geugjes idem

AoD.Schoonen- idem
terg

idem

idemH ..v. d „Molen

F.Meis idem

J.A.G-erritze idem

G- «Maas idem

H.G-ortzak Verkiezings-
openlucht-

.:,;-. .meeding

J.Haken -idem

; : : COLLEÖÏIEF OVERZICHT

Met uitzondering, V£in de plaatsen Overdinkël en Losser-waar
tengevolge van een tussentijdse verkiezing, noodzakelijk geworden
door de annexatie van een gedeelte van de gemeente Losser door de
gemeente Oldenzaal - een verkiezings openlmchtmeeting werd gehou-
den, vonden', in al de andere in dit weekoverzicht genoemde • plaat.**-
sen bijeenkomsten plaats ter viering van de 1ste Mei» '

Amsterdam 23/5 23/250 „ rus.tig S.de Groot

De .GROOT hield een redevoering betreffende de staking in
de diamantindustrie. Zijn betoog kwam er op neer dat zowel Ame-
rikanen als de R „K. er op uit waren deze industrie vo.ör Amster-
dam verloren te doen gaan en deze over ̂ e plaatsen naar Noord-

Brabant
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Noord-Brtibant» Voorts zeide hij , dat de Amerikanen de diamantindus-
trie in W. Duitsland hadden bevoordeeld ten koste van •-de-industrie
t e Amsterdairio ' . ' . . " ' • •

DIVERSEN,
l

Amsterdam 21/5 700/1000 rustig G.de Vente Vergadering
Tramperso-
neel

G.de VEÏÏTE, een der ontslagen stakers bij dé Tram,.sprak
op deze vergadering voor het trampersoneel te Amsterdam o.nu over
de activiteiten van de stakingscommissie in de laatste weken
(financiële steun en financiële hulp aan ontslagen stakers etc*)

Aan G.GROOT ROESSINF, voorzitter .BNOP, werd hulde gebracht
voor de hulp, die hij in-de stakingscommissie had verleende

G R O E P 2 - VREDES.COMITÊ

Krommen!e 18/5 21/75 rustig N.Lairink Bijeenkomst met
:-:de documentaire'
film "Noordpool"

Nico LUIRIM begon zijn rede met erop te wijzen, dat de hui-
dige toestand in de wereld eist,'dat er "iets" gedaan wordt* De
herbewapening van West-Duitsland en vooral het beschikbaar stellen
van atoomwapens aan dat land zal,.aldus spreker, de wereldvrede in
groot'-gevaar brengent. 90 /o van het aantal generaals, dat de lei-
ding krijgt over het nieuwe West-Duitse leger is oud S. S oer of
Nazi, terwijl, de overige 10 / ook niet dBugt. Derhalve was Lulm-m^
van mening, dat deze mensen voor het behartigen van eigen belangen
gebruik zullen maken van atoomwapens?

Daar een komende oorlog een vernietigingsoorlog zal zijn,
is een ieder volgens zijn geweten verplicht actie te iaoeren tegen
het gebruik van atoomwapense De besluiten van Wenen achtte spreker
meer concreet en geschikt . om,/ de massa in beweging te brengen, dan
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de besluiten van Stockholm» De Wereldvredesraad verwacht dan ook,
dat de komende actie over de gehele wereld l milliard handtekenin-
gen zal opleveren. Nederland moet zorgen voor 1.000.000 handtekenin-
gen.

Sprekende over de handtekeningenactie,' verklaarde LÏÏ-ISIHK,
dat geen enkele regering-van een land, waarvan het volk zich open-
lijk verzet, het zal. aandurven een atoomoorlog te ontketenen. Het
is dan ook onze taak, te bewerkstelligen, dat er als het ware een
opstand uitbreekt tegen het gebruik van atoomwapens- en vóór oplos-
sing van geschillen door overleg"*

Ten slotte zei hij, dat de vredesconferentie te Helsinki
op een hoog plan zal liggen, door het deelnemen van delegaties uit
Azië en Latijns Amerika, welke delegaties men semi-regerings delega-
ties kon noemen» —

ALGEMEEN NEDERLANDS JEUGD VERJOND.

"- ïïedderveer 1/5 ±50/— , rustig L.Steinfelder Toneelvoor-
stelling
t «g.Te de 1~

V . Mei -viering

STEINFELDER schetste de ideale toestand voor de jeugd in de
Sovjet Unie, China en de Volkdemocratische Republieken. Voorts ver-
klaarde hi'Jj, dat de V/ester se landen het op een nieuwe oorlog aanstuur-
den, teneinde de oorlogsproductie op gang te houden. 'Rusland daar-
entegen was er steeds op uit om de vrede te bewaren en welvaart
brengen.

':.Tenslotte wekte spreker de jeugd op, zich aaneen te slui-
ten in het A.N.J.V. en gezamenlijk de strijd aan te binden tegen
oorlogsophitsing en achteruitzetting van de jeugd0

G R O E P 4-A - EENHEIDSVAKCENTRALE..:

•••~ Nieuwe Schans 23/4 85/? lauw ? , Filmavond
' • ' • • ' . -,-.,v - . • — Chevofa^EVC-

«J • ' . ' L

- 5 - ICrommenie ' ; ,
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Krommenie

Koog a.d
Zaan

14/5 320/320 ehtli. J.Bussink
Tf.DaaiTien

21/5 480/450 feest. W.Hartog

Feestvergade-
ring EVC

Fe e s tv erg ad e"-
ring EVC mot
cabaret.

Te Nieuwe Schans werd na een propagandarode, gehouden door
een onbekende spreker,'.de film "De laatste etappe" vertoond.

BUSSINK hekelde te Krommenie in het bijzonder do stakings-
breker Ad Vermeulen. Verder onthulde hij, dat de E.V.C, de solida-
riteit van de arbeiders had-gesteund met f. 1.000*000 dank zij
de financiële steun van de niet stakers. De uitgesloten., gemeente-
arbeider DAAMEIT besprak de acties te Amsterdam, waarbij hij op
financiële steun aandrong. Hierna werd gecollecteerd.

Te Koog aan de Zaan was de belangstelling zeer groot, dank
zij het optreden van bekende radioartisten. De feestrede van Y/es-
sel HARTOG duurde 20 minuten-en'was grotendeels gewijd aan aanval-
len op de regering Drees, terwijl de hoge winsten der grote concerns
en de lage lonen in het bijzonder werden besproken.

DIVERSEN

Arnhem 9/4 17/75 rustig J.Slagter

Eindhoven 10/5 10/? mat

Vergadering
"Ons Belang"

M.A.Minnaert- Verg;, ".Dat
Coelingh ' Nooit

Te Arnhem besprak SLAG-TER de bekende eisen: 10 /ó loonsver-
hoging en f,100.-- ineens. De propagandistische opzet' van deze ver-
gadering leed scnipbreuk. Bijna- alle aanwezigen v/aren reeds lid
van Ons Belang» •

Te Eindhoven ontvouwde Mevr. Minnaert-Coelinglï de bekende argu-
menten'tegen de Duitse herbewapening» -, .
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