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Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers Bijzonderheden
Zaalcap.

Nijmegen 25/4 ± 4 0 / — — — Feestavond

Hengelo 15/5 —/— — L.J.H.M, Openlucht-meet-
van Turn- ing
hout

Amsterdam 18/5 ±100/— — M.Bakker Openluohtmeet-
ing met film-

£ vertoning

Hengelo 24/5 —/— — I*J.H.M. Openluchtmeet-
van Turn- ing.
hout

Delft 28/5 ±120/320 — J.Wolff Vergadering m.
filmvertoning

"Hengelo 31/5 ±25/— — B.Brand- Openluchtmeet-
sen ing met film-

• • < vertoning

Finster- .3/6 ±125/300 —. F.Meis ' Feestavond
wolde jf. ,,EnkhuizenP -

._ -. ^^ f-f •• ̂ ™
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Enkhuizen 4/6 28/350

Hengelo 4/6 — /-- .

Apeldoorn 5/6 ±20/--

Beverwijk 7/6 150/~

Delft 7/6 ±200/~

Dude Pe- 7/6 ±30/—
kela

Nieuwe 8/6 9/±70
Niedorp

Schiedam 8/6 ±150/~

Alkmaar 9/6' ±8Ó/±1ÓO .

Velaen 9/6 ±300/—

Hoena- 10/6 75/±80
broek ••;•- .< • . :.

Maas- • 11/6 60/ —
tricht

Hengelo •••-• 12/6 ±50/—

Leerdam' 12/6 • ,±450/ —

Vlaardin-12/6 ±60/— .

H.Gortzak

L. J. H. M. van
Turnhout

' — ' A.G-elok-Wal-
.. vius

— S. de Groot

H.J.Nooter
• .

M.E.Iipe-
, .. , .. Odinot . , . .

. .— W.BfJans».
*'.'.'. . 'i

H. J. Noot er

— M.J.Haka

— M. Bakker

H.Gortzak

G. G. Geelhoed

B.BLokzijl

M. Bakker

— W.B.Jansz '
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ing met film-
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ing
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ing met film-
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C-Geugjes
Tj.Jager

COLLECTIEF OVERZICHT,,

Te Beverwijk sprak S.de QïCOT,
In verband met het weigeren van de zendtijd had de C.PilTo

bij "Het Vrije Volk". i!Het Parool" en "De Telegraaf" een verzoek
ingediend cf zij een gehele pagina van'hun kranten kon huren era
een advertentie te plaatsen waarin z-i^ ^ich kon verdedigen»
De'her en gaven echter i;niet thuis" ., V;'i j worden geweigerd, aldus
spreker? maar als een Amerikaanse rrcraal jagerfabriek een adver-
tentie opgeeft, dan wordt met liefde ruimte verstrekt. Wij wilden
betalen, maar konden hot niet kopen., Daarom gebruiken wij "De
Waarheid" voor-de waarheid0 Lees dus "Le Waarheid" <,

Qp de openlucht»!j eenkomsten vertelden de sprekers in het
algemeen weinig nieuwen was het veelal een. herhaling van datgene
wat voorkomt op de-door'de C.P.H. verspreide verkie.^lngsfoldero?

G R O E P 2 ..- III - VHEDESBEWEG-1I^,

16/5 20/"0

Dr 5 H»E,STEÜTE era.ar Gemeentelijk Lyneun Tutplien (l ld van
de P- v. d , A » ) verklaarde, da
hem de ogen had geopend f ol'rel-cr p:>;t:' :^n oen. rii:lvo(-rig betoog te
kennen, dat het er niet om gaat do "7oc::;or^o politiek of de Za::-jsi
sche politiek aan to u^velen,, c:n oc^nuiiiot of pati— coLiii.unis'J t o
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zijn. doch te geloveu. aan een vreedzame coëxistentie*

G R O E P 4 - l - EEWHEIDSVAKCENTRAIE,

Amsterdam 11/6 2600/3800 strijdbaar A.A.Korlaar ABWB/EVC

Amsterdam 12/6 2500/5800 rustig A.A.Korlaar ABWB/EVC

Amsterdam 16/6 110/400 rustig A.A.Korlaar ABWB/EVC

Amsterdam 18/6 400/3000 rustig A.A.Korlaar ABWB/EVC

Alle vergaderingen te Amsterdam stonden in het teken van de
beroering in de bouwwereld. In navolging van de Rotterdamse -colle-
ga's kwamen de bouwvakarbeiders op Maandag 11 Juni om twee uur
in vergadering bijeen teneinde de eisen van 3 /o en 6 /o te be-
spreken,, Hoewel een bestuurslid van de K.A.B, poogde de aanwezi-
gen te overreden geen onberaden stappen te doen, werd met vrij-
wel algemene stemmen besloten niet aan het werk te gaan,-. Een ac-
tiecomité' werd samengesteld, bestaande uit 20 leden, waarvan 2
K.A.B*-ers, ongeveer 4 W.V.V.-ers, l O.V.B.-er en de rest, onge-
veer 14, E.V.C.-erSo

Ónder leiding van dit Comité' werd op Dinsdagmorgen wederom
vergaderde Na een uiteenzetting van de voorzitter van de afdeling
Amsterdam van de A.B.B.(N.V .V,) en een rede van de secretaris van
het actie-comité' werd met bijna algemene stemmen besloten het
werk op Woensdag do a.v. te hervatten.,

De vergaderingen van 16 en 18 Juni, die belegd waren om
zich te beraden omtrent eventuele verdere acties, vermochten niet de
belangstelling van de bouwvakarbeiders op te wekken» De opkomst
was bedroevend,

Personalia.^
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