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Genoente Datum Aanwezig/
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Egmond
a/Zee

Steen-
wijk

10/2

10/2

14/40

Grouw 16/2 ±50/—
Gem. Idaarderadeel

Hoorn 16/2 ±90/±150

Ni j Beets 19/2
Gem. Opsterland

Bolsward 20/2

21/2Kromme-
nie

15/±100

220/350

Zwaagwest-21/2 ±70/150
einde

Stemming Sprekers

./.-r-. J*Bussink

Tj«Jager

.— . J-.Dijkatra-
.Bethlehem

. — : . • W.Mans :.

• . . — • P.Dijkstra

?/. Jansz

— 2 —
Rotterdam

Bijzonderheden

Vergadering m?,
filmvertoning

Filmvoorstel-
ling

idem-

Feestavond

Filmvoorstel-
ling

idem

Feestavond

Filmvoorstel-
ling
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Rotterdam 22/2 — /—

Sneek 22/2 ±150/250

Assen 23/2 ±120/500

Drachten 25/2 70/100

Rotteval- 26/2 35/120
Ie
Genie Smallingerland

Houtige- 28/2 ±100/100
hage

Winschoten 1/3 +125/+125

Bontebok 2/3 ±60/120
G-em. Heerenveen

Amsterdam 4/3 ±40/±50

C«Meijer

L«de Haan

L.de Haan

R.Meins

M.de Vries

S.Baruch

$ o r 1101-1) i j e e r.4
komst

Filmvoorstel-
ling

G-aG-eelhoed Feestavond

Filmvoorstel-
ling

idem

idem

idem

• idem

"Bijeenkomst

COLLECTIEF OVERZICHT

De f o rum-bij eenkomst te Rotterdam heeft wegens gebrek aan be>-
langstelling geen doorgang gevonden» |

Op de feestavonden verleende het "Theater Hollandia" zijn '
medewerking c

Zowel W,MANS te Hoorn als W. JAB'SZ te Erommenie spraken hun
ontevredenheid uit over het beleid van de 'regering ten aanzien van
de ouderdomsvoorziening welke th_ans geldt«_ Zij wekten de aanwezigen
op de landelijke actie van de C.PolT. voor extra uitkeringen aan on-
dersteundennen ouden van dagen, te ondersteunen,»

De bijeenkomst in Zrasnapplsky te Amsterdam v/as in het dag-
blad "De Taarheid" aangekondigde

'S. BARUCH voerde het woord en begon aan te halen wat na 1945
door regeringspersonen was gezegd over de oorlogsdreiging0

Waarom zijn alle verdragen en pacten gericht tegen de vrede-
lievende politiek van de Sovj et-Unie, aldus spreker. De Sovjet-Unie
is ook bereid andere landen te helpen, waarbij geen enkele dwang
wordt opgelegd en de betreffende landen hun zelfstandigheid houden»

"' • •*" „ Spreker
*~* ^v
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Spreker noemde liet Nabij G Oosten als voorbeeld. Amerika wil
uitsluitend, hulp verlenen wanneer deze landen toetreden tot liet
Pact van IaSo.ó,cU Toen de Sov j et-Unie geen restricties stelde, v/aren
er landen die net de Sovj et-Unie gingen onderhandelen en net succes»

Ook Frankrijk heeft genoeg van de inmenging van Amerika en
wil zijn handel met de Sovjet-Unie uitbreiden»

Ook in de rijen van de V.V.Do en de p.v.d.A. gaan stemmen
op die handel willen met het vredelievende Rusland 5 wij staan nu
niet neer alleen} aldus spreker*,

In de pauze werd gecolporteerd net de brochure "De weg naar
een socialistisch Nederland"»

Zowel te Houtigehage als te-Drachten spuak L.de HAAN uit
Zwaagwesteinde,

Spreker wees er opr dat de omstandigheden van het werkende
volk in de laatste jaren steeds slechter waren geworden. Dit alles
is het resultaat van de reactionnaire poli-t-iek van E. O MME en de
slappe houding van de leiding van de P«v»d»Ao f die in het gareel van
Romiae loopt» Hij wekte de aanwezigen op één socialistisch blok te
vormen tegen de reactie van Romme. Dat dit niet tot de onmogelijk-
heden behoort j is gebleken in Frankrijke

Te Sneek voerde C .MËÏJ'ER', het gemeenteraadslid der C.P.N.,
het woord»

Allereerst .wijdde spreker .enige aandacht- aan de: gevoerde
bouwpolitiek-5 .mit de.'-feiten spreekt overduidelijk dat.de bouwpo™
•litiek volkomen gefaald, heeft, aldus, spreker» - . •

Daarna memoreerde spreker do onenigheid' in de. Stichting' van
de Arbeid en de SkE.R. en sprak de hoop uit dat de vakbonden vast
zouden houden aan hun eisen0

Te Egmond a/Zee sprak <J*BUSSINK, partijbestuurder der C.P.N»,
Deze bijeenkomst wae in de Alkmmarse Courant aangekondigd.

Met betrekking tot de visserijstaking deelde spreker mede
dat de C.P.N, deze staking volkomen gerechtvaardigd vindt, doch de
doelstellingen t,w»L>af braak van het N.V.V. tot de grond , 2, verla-
ten van de visserijvloot,' 'keurt ze echter af o \ - • '

G R O E P 2 - I - NEDERLANDSE VROUT7EN EEWEGIW&.

ÏJiïiT'iden 23/2 70/100 rustig Th9J,Bun- Filmvoorstel»
'...''•• "•"',- •• gener- l ing met de

Odinot , film "Maximka"

Bungener-Odinot
—^
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BUIGEïïEH-ODIÏÏOT gaf een overzicht van de geschiedenis van de
Interna,tiona.le Federatie ven Democratische Vrouwen <>

Tenslotte v/ekte aij de aanwezige vrouwen op lid te worden van.
de N „V.E o

G R O E P 10 - DIVERSEN.

Utrecht 25/2

Amsterdam 25/2 ±23OO/—

rustig J„Slagter

rustig

Vergadering "be-
legd door "Ons
Belang" ê

Demonstratie her-
denking Pe"bro-
staking 1941.

Voor slechts enkele leden en belangstellenden hield J„
SLAGTER een betoog over de sociale toestand in het P.I,T.-bedrijf«
De schoenengeldregeling en de vergoeding voor nachtwerk werden ge-
critiseerd* Geen discussie» .

P E R S O N A L I A ,

-Baruch
Siegfriedc

Bungener-Odin-ot (blz«3)
Theodora JacobaB

.Bussink (blz.l) "
Johanneso

Dijkstra-Bethlehen-
(blz.l)

Janke o

Dijkstra (blz„l)
Pieter5


