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Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers

A,Visser

J* Haken

G„ Wagen aar

Lemmer 2/12 100/250 rustig
lemsterland

Jisp 9/12

Finster- 12/12
wolde

Neder- 12/12
horst
den Berg

Vlagt- 12/12
wedde

ximster- 14/12
dam

Sappe- t5/12

50/200

40/7

42/50

16/7 •

• 75/7

25/250

rustig

—

mat

—

—meer
Gem= Hoogezand-Sappemeer

B i,i zonderheden

Pilmvoors tel-
ling

Filmvoorstel-
ling

Protest ver-
gadering

J„C=de Meijer Pilmvoorstel-
J,Plameling ling

geen Filmvoorstel-
ling

G,G,Geelhoed Vergadering

geen Filmvoorstel-
ling

Delf zijl.



Delfzijl 17/12

Zaandijk 20/12
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30/50

-50/250

K.Bie-skö

J. Groot

Filmvoor-
ste 11ing

Filmvoor-
stelling

W .U .U'_' OVERZICHT

Op de door de 'ïaarhoid-filrudienst beiegde bi jeenkomsten
werden vertoond de films; "De matrozen van ICroonstad'% ''"Ver van
Moskou'% >;3e eerste dagen" on KDo Koeban-kozakken'5*

Naast de gebruikelijke politieke inleiding van J a G . de
MEIJER, hield op do bi jeenkomst te ïïederhorst-den Berg Jc FLAME»
I-IITG een oauserie ovor het leven van Charley Chaplin/ die - al-
dus spreker - hoewel geen lid van de Communistische Par tij ; toch
c;en vriend van het volk i3= Met de vertoning van de Chaplin-film
"De ontviuchting''' werd dit gedeelte van het programma besloten»

De sprekers op de vergaderingen te Mnsterwolde en te
imsterdani? waarvan laatstgenoemde in het partij gebouw Pelix l
ritis, gaven de bekende communistische, zdenswijzo over d e . E „ D
woer„ ÏÏAGEN^jJlR noemde als voornaamste oorzaak van' de lage Ie- ' :

vensstandaard van de arbeiders het Hgeld weggooien17 aan de her-
bewapening, waaronder de gehele economie van ons land zwaar ge-
bukt ging,-. Om deze redenen moesten alle krachten ingezet worden
in do strijd tegen het EcD.G*-verdrag, waarin Frankrijk reeds
het goede voorbeeld gaf*

e—
G,

COMMUNISTISCHE MANTELORGANISATIES,

G R O E P 2 -

Den Haag H/12 200/240 rustig VL Aa H. Enden-
burg- Hoögen-
dam
H,de Yos-Krul
H* Gortz&k
W-, GtiKlinken-
berg

Openb„ver-
gader ing
tegen de
Duitse her-
bewapening

Alle sprekers noemden een ïïest Europees leger onaanvaard-
Faar
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onaanvaardbaar daar de leiding daarin zou berusten bij oud S.S.-
officieren-. Alhoewel van „xflierikaan.se zijde steeds wordt gewezen
op het defensieve karakter van het E. D. G, -verdrag, blijkt uit"
alles dat het verdrag een offensieve maatregel is, o«m. uit de
verplichte inenting van alle militairen tegen typhus, para-ty-
•phus, pokken e..„'d,„ Dit zou nodig zijn om deze militairen te kun-
nen inzetten in vreemde landen. De jeugd van onze middelbare
en technische scholen ontvangt thans militaire voorlichting.
Dat is om haar reede klaar te maken voor het militairisme.

Voorts memoreerde W.^.H.MDENBmG-HOGEÏÏDAM de verschij-
ning van het/nummer van "Vrede". De bedoeling is dit blad in gro-
te getale onder de mensen te brengen en aller medewerking in te
roepen voor de grote colportagetocht op Zaterdag 19 December
1953-
De sprekers vestigden de aandacht op het op 17 Januari 1954 te
Amsterdam te houden congres, dat gericht zal zijn tegen de E. D. G,
en de. Duitse herbewapeningc "Sr rest ons nog een korte tijd,
alvorens de behandeling in de "Eerste Kamer zal plaatshebben» La-
ten wij die goed besteden door met onze medemensen te gaan spre-
ken en ze in te lichten over de realiteit van de E),D, G.

ALGEMEEN NEDERLANDS JEUGD VSHBOND •

Den Haag 7/12 100/340 rustig G,v.Praag Openb. lezing
. JoLabree

Houtige- 13/12 — geani- — Oliebollenbal
hage . meerd

Te.Den Haag hield van1 ERAAG een lezing over het leven en
werk van Charley Chaplin» Hij besprak daarbij de films "Moderne
tijden" en "De Dictator".,

LABB.EE wekte de aanwezigen op lid c»q.. donateur te wor-
den van het .i.N.J.V», een vereniging, die, aldus spreker, vecht
voor het bestaan van alle jonge arbeiders en arbeidsters. Ver-
volgens werden beide bovengenoemde films vertoonde

Groep 4-A

/ kerat
*~ - 4 -
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G R O E P 4-A - EENHEID 3 V.J:C EN TRALÏÏ,

Dordrecht 10/12. 45/120 raat I1 .Reuter

Apeldoorn 12/12 250/400 opgew„ HaNooter

Hippolytus-12./12 140/300 rustig H-, v. d.Molen'
hoef

Arnhem 17/12 11/250 mat 17, Har to g

Wageningen 18/12 12/60 rustig ?„¥. v.Raams-
donk

Openbare ver
gadering

Openbare ver-
gadering

Openbare ver-
gadering

Openbare ver-
gadering

Opembare ver-
gadering
A, B, W* B,

Te Dordrecht sprak: FcREUTER op de bekende wijze over de
vrije Loonvorming,, 'Op felle wijze werd het beleid van de N.V. V, -
bestuurders gecritiseerd. De eenheid tussen E.V.C.-era en N.V. V„-
ers is noodzakelijk ter verkrijging van een menswaardig bestaan
voor de arbeiders» Om te beginnen is 10$ loonsverhoging noodza-
kelijk»

Teneinde te Apeldoorn de feestavond zo weinig mogelijk
te storen hield EUNOOTER een propagandarede van slechts 10 mi-
nuten, die juist, voldoende varen om o„m0 te betogen dat door
toedoen van de E»V*C. de loonsverhoging van 5$ is verkregen, waar
het de bedoeling was in het geheel geen of ten hoogste 2$ loons-
verhoging toe te kenneru i

Te Hippolytushoef sprak H»van der MQLW een korte propa-
gandarede uitc Een cabaretvoorstelling — zonder politiek - en
het bal trokken de grote belangs-telling-,

ïïessel HARTOG sprak te Arnhem over de Vrije Loonvorming-
De ellende, waarin de Nederlandse arbeiders verkeren is de
schuld van Amerika,, De aldaar te verwachten crisis op landbouw-
gebied zal tengevolge hebben, dat wij de Amerikaanse producten
zullen moeten kopen, hetgeen hier werkloosheid en loondrukking
tengevolge zal hebben» Slechts handel met Rusland kan hier uit-
komst brengen =,

In 'Tageningen hield van RA.IMSDONK een rede, die geheel
was
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was gewijd aan de bestrijding van het ^D. G-» -verdrag. De bewape-
ning van lïederland. staat de loonvorming in de weg»

P S R S O N A L I A ,

Endenburg-Hoogendam
V . (b lzc2)

Wilhelrnina Alida Helenaa

Plameling

(blz.,1)
Ge r ar d Gilles,,

Gortzak (b lz e 2)

Groot . (b lz»2)
J ao obus o

Haken (blz3 l )

Hartog (b l a,. 4)
We s s el r,

Klinkenberg (blz.?)
Y/illem Gerard*

I-abree (blz«3)
' Johan0

Meijer
de

Molen
Hendrik van der

Nooter
Hendrious Jacobusv

Praag (blz»3)
Gerrit van,


