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Ver zonden aan•

Zie verzendlijst 113722

Verzonden op: 4 Juni lQb3

G R O E P l - COMMUNISTISCHE PARTIJ van NEDERLAND,

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap,

Bij zonderheden

Emmer- 1/5 150/7
Compascuum
Ge ni. Samen

rustig J.F»Reuter

Andijk 2/5 30/300 rustig 0.Borst

Meuw 2/5 125/200
' ïïeerdinge

Ge ra. Emraen

Ni euw 9y
Beerta
Gera. Beerta

70/7

Delft 12/5 150/357 mat

Arno terdam!3/5 100 rustig

L. H. Kon in g
E. de J on g--
Zo els tra

A.Gelok-
7iralvius
IC. Stek

G» Wagen aar

H. Gortzak
R.Kogenhop-
Huig

"l Mei" vergade-
ring

idem.

idem

Verkiezingbver-
g ad e r in g

Verkiezingsver-
gadering met
filmvoorstelling

Verkiezingsver-
gadering in de
openlucht

- 2 -

VIaardingen
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Vlaardin.-- 13/5 10
gen

Zwaag- 15/5 150/200
we s'heind3
Geaio Dantuoiadeel

Makkurn 16/5
Ge m, Yfonseradeel

Nieuwe n/5
hcrne
Gem, Heerenveen

Steenwijk 18/5

ÏJmui'deh 18/5
Ge in. Vel s en

I-Jmuiden 19/5
Ge m o Vel.sen

Vlaardin- 20/5 50
gen

W.O. 21/1953, blz» 2,

Openluehtvergadering; daar de geluids-
installatie niet in orde was, werd b e--
slot e n d e m e e t in g g e •? n d o o r g ang 'Je doen
vinden,

87/200 aand<

40/7

aand,

L»de Haan

Odinot

C,Borst

J0Haken

; Kr arsman"

T.Eruisman

H» Bos h ar t

Ver tie zing G-
ve.rgad3rj.Tjg

Ver kies ing E--
vergader ing
aie t film-1
voorstelling

Ver ki ezing s™
ver.g adering

Verkiezing B--
ver gade r ing
in de open-
lucht

idem

Verkiezinge-
vergadering
in de open™
luc h t

idem

COLLEC'irSP OVERZICHT

De vertoonde films waren :'Het lied der jeugd'% ;iSpaa?takiade?t,
i?De regenboog" en ;'De £?chat".

De zaalversiering bestond uit rode vlaggen, verkiezingsaffi-
ohes benevens de leugen:
"Werk en werf voor De Waarheid"
;1D3 Rosenbergs moeten vrij'•'
;t'Piet van Staveren móet -vrij "•-
;'Het A.N.J.V. versterken is aan je toekomst werken71
"Voor de vrede, voor de grondwet,, voor de natiel{
"Senheid van. NoV.Vc-ors en S. V» Cr.-ers1'

''Werk
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"Werk voor allen"
^E.DcG- is oorlog"

GEMEENTERAAD SVERKISZIN GrEH.

\7gjineer men op de P„v.d.Ao zou stemmen, de partij, die in
haar verkiezingspropaganda de jeugd van Nederland een onbezorgde
toekomst beloofde, aldus werd betoogd, kon men er van overtuigd
zijn, dat juist het tegendeel zou gebeuren. De Nederlandse jonge-
ren zouden dezelfde angstige jeugd hebben als de kinderen in

£ 1940-194-5. Immers door op do P,v,d.A» te stemmen kon er op gere-
^ kend worden, dat de E.D. G* een feit werd en dat men de G-rüne Po-

lizei, de "7affen-S.S. on moer van dat gespuis in de steden zou te-
rugzien» De Nederlandse jongens zullen als gevolg van dit oorlogs-
verdrag in West-Duitsland moeten dienen en zij zullen dan onder h-t
West-Duitse strafrecht vallen,

Do kosten van levensonderhoud in Nederland werden door deze
onzinnige bewapening steeds hoger» De koopkracht van de arbeiders
was niet 5$ gedaald,, die van de ondernemers en aandeelhouders daar-
entegen met 40$ gestegen.

Minister In 't Veld had steeds gepraat over meer woningen,
doch zijn opvolger -2cmrgezegd hebben nog nimmer zo'n-0'haos -op een
departement te hebben aangetroffen,, Aan woorden had Nederland
niets, doch op daden, uitgedrukt in arbeiderswoningen, zat het
vcik al jaren te wachten»

Slechts de woningzoekende, die meer dan 1.5000 pietermannen
bezat, was tengevolge van deze bouwpolitiek in staat zich een-
eigen woning te verschaffen. De jonge arbeiders moesten zich te-
vreden stellen met inwoning op een solderkaraer.

O B P 2 - NEDERLANDSE VROUWEN BEWEGING.

IJmuiden- 20/5 50/160 opgewekt Mc v,do Zee- Feestavond
Oost Leyen
Gern* Velsen

Deze avond werd gegeven j .n het kader van de voorbereidingen
van het Wereldvrouwencongres in Kopenhagen* Medewerking werd ver-
leend door het cabaret "Uilenspiegel", onder leiding van M,A,
KRUI SE/iN-KRAAYKAMP.

Groep_ 3.
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E O 3 P 3 - "V'SRMIGIÏTS N SD'ERL-lïil) - U » S . S , R e : ï

Don Haag 13/5 32/130

V/e e s p 16/5 200/4-30

Filmavond irnnv.
de dansgroep
'^Nieuwe l iden"

5' i lm avond on-
der auspiciën
y, d-, N w G.Ne d,
Filmliga,- Film;
De man met de
vijf gezichten

Do Haag s G spreker memoreerde, dat na de vernietiging van
het oude Ozarenrijk door de Sovjet Unie steeds een vreedzame po
litiek t , o „ v , het buitenland was gevoerde De S «U, begeert geen duim-
breed grond van andere landen,, doch "<al ook geen bezetting van
haar eigen gebied dulden. Slechts in Oost-Duitsland staan nog
Sovjet troepen? omdat de '/esterse mogendheden het verdrag van
Potsdaa niet nakomeru De bij/Uit verdrag vastgestelde bepaling be~
tref -f -end e- -'de vernietiging,, van dg^gehale Duitse oorlogsindustrie
werd door de 3sü„ ten voile uitgevoerd, door 'de "''7e s 't e l ij ken ech-
ter niet* Zij 'hebben overal de Nasi-generaals weer op het paard
geholpen-. Spreker gaf vervolgen^ oen uiteenzetting van de E c D . G »
en de ; 'funeste gevolgen1' daar aai ver bonden n

P IC R S ü H A I I A,

Borst (blz.1,2)
üornelis,,

Boshart (biz,2)
Fa u rit s

.Anna e,

Gortzak (blz,l)

Haan (b lz«2)
Liouv/e de a


