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Flnster-
wolde

'Al kmaar

Buösum

Datum Aanwezig/
Zaalcap„

4/11 200/—

5/11 100/--

7/11 110/110"

7/11 40/100 •

otsamiing

—

- —

rus tig
veel
apple

rustig
appl.

Sprekers

J, Hak en

'f.B.Jansz

H.N.ÏÏ. Ho-
ven s

\7.Hartog

• / ; < , .

Herdenking Octo-
ber Revolutie

Herdenking Ooto-
ber Revolutie

Herdenking Oc to-
ber Revolutie

Herdenking Octo-
ber Revolutie

Dordrecht 7/11 100/175 enth, •H*J,Nooter Herdenking OC'KS-
bsr Revolutie

J t Haken Herdenking Qcto-
to er Revolutie

•Gronin- 7/H 225/— > rustig
gen appl.

Schiedam 7/11 120/200 geina-" ' ' '

Wormer- 7/11 300/3:30- rustig
veer

Landsmeer'8/11 10' a 12/~ rustig

Soest 8/11 35/— rustig

J.Geerligs Herdenking 'Octo-
ber Revolutie

G, J.Buvelot Herdenking Octo-
ber Revolutie

onbekend Herdenking Octo-
ber Revolutie

• '— lYaarheidfilm-
: tournee

Veendam
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„„, Veendam 8/11 80/500

Stad s ka- 9/11 13 O/—
naai
(Genie Wil de r v ank)

„ Tjalleberd 10/11 7/-~
'" (Gem.Heerenveen)

Vlaardin- 11/11 22/80
gen

IJmuiden 12/11 80/225
(Gern. Velsen)

rustig H.v.d.Molen Herdenking Oc-
belang- , tober Revolutie
stellend

H.Gortzak Herdenking Oc-
tober Revolutie

rustig LoHaakman

geani-
meerd

rus tig

Herdenking Oc-
tober Revolutie

G. J.Harmsen Herdenking Oc-
tober Revolutie

H.Gortzak Herdenking t-o-
tober Revolutie

COLLECTIEF OVERZICHT.

De bijeenkomsten ter herdenking van de Russische Oc to-
ber Revolutie hadden een feestelijk karakter « Op enkele plaat-
sen in het Noorden werd medewerking verleend door de communis-
tische arbeiderstoneelvereniging "De Rode Vaan" uit Beerta, die
het toneelstuk "Op aigenaarfde grond" opvoerde. De plaatselij-
ke koren ''Morgenrood" en het koor "De Nieuwe Stem" brachten
communistische liederen* Verder werden de programma's gevuld
niet dans, declamatie en het vertonen van films , o. a, "Roem van
de Arbeid", enige tekenfilms en documentaires over de. wederop-
bouw in Rusland»

Op verschillende plaatsen v/as de zaal versierd met Ne-
afbeeldingen van Lenin enderlandse- en rode vlaggen en met

Stalin„
De filmvoorstelling te Soest, waar de film ''De Pnrtisa-

nen van de Spoorwegen" werd vertoond, werd georganiseerd door
de Waarheid filmdienst.

De belangstelling voor de vergaderingen was vrij groot;
ongeveer 50$ van de beschikbare plaatsruimte was bezet»

Sr werd gecolporteerd met "Vrouwen", *"NU", de brochuree
"Korea", "Wij beschuldigen" en de eerste aflevering van het
"leerboek voor de .arbeidersbeweging". ü)r was gelegenheid hand-
tekeningen te plaatsen voor de vredesactie. In verschillende
zalen waren spandoeken aangebracht met opschriften alas T'Vr3de",
"Verdedigt de Vrede", "Stalinwerfactie 21 December", "Vrede met
de Sovjet Unia",

Te Soest werd een motie
van Piet van Staveren wordt

aangenomen waarin de vrijlating
geëistf

OCTOB3R HWOLUTIB.
Door
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Door verschillende sprekers werden de omstandigheden in
de Sovjet Unie en de andere communistische landen op de beken-
de wij'ze opgehemeld. Gewezen v/e r d op de voortdurende toename
van de welvaart in die gebieden waar de arbeidersklasse het
bewind in ..handen heeft genomen» De productie van verbruiksarti-
kelen wordt steeds groter en de prijzen dalen. Dit in tegen- -
stelling met de kapitalistisch geregeerde landen. Deze landen
sluiten zich onder leiding van Amerika aaneen om te pogen een
oorlog tegen de Sovjet Unie te ontketenen*

De pogingen van de "fes ter se landen om via het Schuraannplan
en de militaire samenwerking tot groter eenheid te komen worden
scherp aangevallen. In dit verband zeide Jan HA£M dat in feite
het Schuraannplan een Duits pïan is. Schumann is geen Fransman,
maar een Duitser. Als dit plan doorgang vindt, zullen 'da Neder-
landse kolenmijnen onder het beheer van de in het Rijnland wo-
nende magnaten komen, aldus Haken.

De-sprekers drongen er bij hun gehoor op aan, te stre-
ven naar een nationale onafhankelijkheid, die ons land door de
inmenging van Amerika niet meer zou bezitten* De communisten
zullen volgens hen vooraangaan bij het herwinnen van- de vrij-
heid. Hat urgentieplan van de P.v.d.A., werd als "een mooi '
punt van samenwerking ast de arbeiders uit het N . V » V * " aange-
duid. . ,

G R O E P II - ALG^IOT NEDERLANDS JMJGD VERBOND.

Gemeente Datum Aanweaig/ 'Stemming Sprekers
Zaalcap.

leiden 10/11 60/180 rustig G.J.Buvelot Filmavond, "De
partisanen van

- • de spoorwegen",

'Tormer-
veer

11/11 2 5 O/— rustig G.Geugjes Viering ïïereld-
jeugddag. Feest-
avond m. oab.~
programma

Geugjes wees er pp, dat de 'Tereldjeugddag in Rusland on-
der de meest ideale omstandigheden gevierd kan worden. Vieren
dertig jaar geleden namen de arbeiders daar de macht in handen
en vingen aan met de opbouw .van het land. Spreker ging uitvoerig
in op de vrijheid waaronder de Sovjetjeugd het feest kan vieren-»
Hij wekte zijn toehoorders op door eenheid ook hier dit vrij-
heidsideaal te verwezenlijken. .

Voorgesteld werd esn motie aan de Regering te zenden met
de
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de eis tot onmiddellijke vrijlating van Piet van Staveren»
Zowel te Leiden als te 'Tormerveer werd de avond besloten

met bal, •

Te ïïo r me r vee r w-aren spandoeken aangebracht met het op-
sohrift "Voor de Vrede, de Natie en de Grondwet".

VERENIGING "NEDERLAND - U.S.S.R."

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap*

Rotterdam 12/11 315/400 J.Grandia-rSmits filmavond.
"Boodschap-
pers v, d.
vrede" en
"Een rijke
zomer"

Overdin- 13/11 66/150 lauw
kei

'7. P. Game Filmavond.
"In vredes-
tijd»

Grandia wekte op een collecte goed te gedenken, opdat de
.leugens over Rusland ook in de toekomst kunnen "vorden weerlegd
door middel van films* • ' ' •

Game beweerde, dat de vereniging zich ten doel stelt
voor de vrede te strijden. Hiertoe werden o.m* studiegroepen
gevormd en delegaties uitgezonden naar Rusland,

VREDESBEWEGING.

Gemeente Datum .aanwezig/ Steraining Sprekers
Zaaloap»

Hengelo 15/11 62/195 Ds»7.S,H.V,Dalen
G, J,Franke

In de zaal was een spandoek aangebracht met het opschrift
"Vrede over de gehele wereld". ' D s
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• , Da, van Dalen deed zich eens te meer als ean vurig pro-
pagandist voor Rusland, kennen» Volgens hem ziet de mSisheid
aioh geplaatst voor het alternatief: oorlog of vrede. Het com-
munisme heeft een doel s vrede. Het Fes ten evenwel v/e 31 niet
wat het wil. Spreker vroeg zich af of God de U»S.S.R, niet had
uitverkoren ora vrede: .over de wereld te brengen. Het overige
deel van zijn rede steude in grote trekken overeen ra'et hetgeen
.reeds in vorige weekoverzichten werd gerelateerd. Bij de uit-
gang van de zaal werd een collecte gehouden ter bestrijding
van de onkosten.

DIVTERSM.

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming
Zaalcap ,

prekers

's-Graven- 11/11 4 5 O/— rustig
hage

H. G-.van Koert
J«J. van den
Beukei

Nachtvoor-
stelling van
de Poolse
film "De baar-
heid .kent geen
grenzen"

De voorstelling was georganiseerd dooü het plaatselijke
Hannie Sohaf t-herdenkingsconiité. • Van den Beukei memoreerde de
daden van Hannie Schaft, Sen collecte werd gehouden voor de
aankoop van een bloemstuk, dat Qp 25-11-1951 op het graf van
deze verzetsstrijdster zou worden gelegd.

G R O- D P IV-;. -

Gemeente Datum „*anwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap.

Vlaardin- 12/11 12/200
gen

A, Smit Openb. bij eenk.
ïï.van het afd, Vlaardingen
Schip van de T,V.C.

In verband met het gering aantal aanwezigen, werd de ver-
gadering afgelast. De'aanwezigen bleven nog enige tijd in be-
sloten zitting bijeen»

f O -
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Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap.

Hengelo(O) 13/11 2/30 .Berg

Velsen H/11 80/~~ rustig J.Keua
J a Koning
W. Snit

Openb..' verg, be
legd door het
0»V<,B„ te Henge
lo (0)

Openba verg. v,d
A.N.B,Z.(b.V.B.
gehouden te IJ-
nmiden

De vergadering in Hengelo (0) vond geen doorgang wegens
gebrek aan belangstelling*

.Op de A.ÏUB*Z t (O.V^B.> )-vergadering werd oen beslissing ge-
nomen ov.er het wel of niet voortzetten van de staking in de
trawlvisserijc Het eerste gedeelte van de avond werd in beslag
genomen door de gebruikelijke critiek van het O.V»B« op de
5,V.C.- Daarna werd het woord gevoerd door W.Smit, landelijk
voorzitter van het 00VaBe . Hij deelde mede, 'dat zijn betoog niet
ten doel had invloed uit, te, oef enen op de. stemming,' Hij-wilde
de vergadering mededelen-, dat indien tot voortzetting van de
staking mocht worden besloten., 'zij er zeker van kon zijn, dat
het O.V.B, achten deze strijd, stond, zowel moreel als financieel.
Hierna werd to-t schriftelijke stemming overgegaan* De uitslag was;
38 stemmen tegen, 34 voor varen en 2 blanco» Nadat de uitslag
was bekendgemaakt, riepen verschillende personen dat er over-
gestemd moest worden., J.Koning nam daarna het woord. Hij vond
het bij deze uitslag onverantwoord, door te staken,. "Sr zijn .
38 kameraden die tegen varen a temden* Zouden wij de. staking
voortzetten, dan zullen deze.mensen geslachtofferd worden.
Dit moet worden voorkomen. Wij aioeten v/achten to'tdat de bijl
soherper is„ " Honing stelde voor, de staking met ingaag van
15-11-1951 op te heffen onder de voorwaarde, dat er geen slacht-
offers gemaakt zouden worden. De vergadering ging zonder stem-
ming met dit voorstel accdord». Bij motie .werd nóg'vastgesteld
dat de ''Limburgia1' en de !'Medan" als besmette schepen zullen
worden beschouwde

„ 7 _


