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BijzonderhedenGemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap.

Nij Beets 6/6 70
Gem. Opsterland

Leeuwar- 12/6 80/300
den

Jubbega 13/6 25
Gem. Heerenveen

Amsterdaml4/6 250/550

lemmer 15/6 100/250
Gem. Lemsterland

Deventer 18/6 20/80

D.Rutkens

Filmvoorstel-
ling

Filmvoorstel-
ling

Filmvoorstel-
ling

H.Gortzak Vergadering

J,Haken

Filmvoorstel-
ling

Vergadering

Collectief
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'COLLECTIEF OVERZICHT

In enkele bijeenkomsten werd door de 'Jaarheidfilndienst
een film vertoond» G-edraaid werden o.a. een film over het heden-
daagse Rusland, "Engeland-Hongafoi'je11 en "Spartakiade" „

Spandoeken met leuzen a/lé;: "Eenheid tegen Romme", "Tegen
herlevend Fascisme" en "VersterS de partij en pers", versierden
verschillende zalen» ! •:'

Te Amsterdam "behandelde H.GORTZAK en te Deventer J.HAKEN
het bisschoppelijk mandement„

ïïeeds de titel van Gortzak's referaat i "het mandement
der Katholieke bisschoppen is in strijd mot de democratie en een
aanval op ons levenspeil", liet- aan duidelijkheid niets te wen-
sen over„

Het gehele mandement is een zuiver politieke inmenging
die met zielszorg niets, maar met het streven van de reactie om
haar macht te handhaven alles te maken heeft, zo zeiden deze
sprekers.

Men zou verwacht hebben dat de P.v.d.A., tegen wie het
mandement zich voornamelijk richt, fel van leer zou zijn getrok-
ken. Niets ie ochter minder v/aar, want de P.v.d.A. tracht te
suggereren, dat de betekenis van het mandement sterk wordt GW<3r~

schat.
ïïil het mandement effect sorteren, wil men de sancties

ten uitvoer kunnen leggen, dan is noodzakelijk, dat de ene Ka-
tholiek de andere bespionneert.

Het gevolg van het mandement zal een herleving van de in-
quisitie zijn,, "

De Katholieke arbeiders gaan echter de ogen steeds meer
open voor de verderfelijke Rommeaanse kapitalistische politiek.

De verschijning vnn het mandement is een politieke daad
van de reactie, zo besloot Gortzak zijn rede, en hiertegen dient
door ons krachtig stelling te worden genomen.

Tegenover het mandement; dat de verdeeldheid predikt en
dat gebruikt wordt on de werkende bevolking onder de duim te hou-
den, stellen wij de eenheid van''de arbeidersklasse, welke ook in
het belang van de Katholieke arbeiders is.

Romme en sijn kliek wil/ons verdeeld houden, maar v/ij
moeten onze Katholieke kameraden overtuigen, dat hun - en onze
belangen dezelfde zijn.

Te Leeuwarden vergeleek D.Rutkens de sportbeoefening in
de volksdemocratische landen met die in de kapitalistische lan-
den*

In de volksdemocratische landen besteden de regeringen ka-
pitalen ofa,, aan de aanleg van sportvelden.

De_
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De Nederlandse regering daarentegen, zo zei hij, heeft
alleen naar belangstelling voor topprestaties van straaljagers
en voor de heffing van vermakelijkheidsbelasting.

G R'O E P 2 - NEDERLANDSE VROIT.7EN BEY/EGING.

Schoonoord 5/6 16/80

Den Haag 9/6 200/400

rustig

rustig

Apeldoorn 15/6 900/— rustig

M.E.Lips-
Odinot

A.John-Ho-
genes
M.E.Lips-
Odinot

MNB.Lips-
Odinot
G.Blokker-
de Groot

Openbare ver-
gadering

Openbare ver-
gadering t.g.v,
verjaardag
Piet v. Stave-
ren

Landdag.

Te ' s-Gravenhage feliciteerde JOHN-HOGENES de moeder van
Piet van Staveren net de' ver j aar dag" van haar zoon. Als blijk van
waardering bood spreekster namens de N.V..B. bloemen aan. Nadat
van Staveren-van Demen voor deze attentie had bedankt, toonde
zij een gouden medaille ? een hoge onderscheiding, welke haar
zoon van de Ts jecho-Slowaakse jeugdbeweging had ontvangen.

Te Schoonoord, 's-Gravenhage en Apeldoorn sprak Rie LIPS-
over haar reis naar Indonesiö „ Zij verklaarde met eigen ogen
gezien te' hebben, dat het Indonesische volk door de Nederlanders
is onderdrukt. De Indonesiërs, aldus spreekster, zijn harde wer-
kers die alles op alles .zetten om zich een beter bestaan te ver-
werven. Voordat Indonesië aan zijn werkelijke opbouw kan werken,
moet het R. T. C. -statuut opgeheven wordena Spreekster had voor-
aanstaande personen van de Indonesische regering beloofd, hun
wens, de annulering van genoemd statuut, aan het vredelievend
gedeelte van hot Nederlandse volk over te brengen»

De grote rijkdommen, die Indonesid oplevert, kwamen, naar
haar mening, niet ten goede van de Indonesische bevolking, doch
aan Nederland, dat, zij het dan ook op de achtergrond, daar nog
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steeds de scepter zwaait*
Ilie LIPS ilad vastgesteld, dat liet Indonesische volk een

haat koesterde ten opzichte van de Nederlanders. Niet alle
Nederlandera echter werden als uitbuiters gequalificeerd, want
voor Piet van Staveren koesterde men de grootste "bewondering»

Tenslotte sprak zij de wens uit, dat het Indonesische
volk ten spoedigste zou slagen in zijn strijd voor de vrijheid.

Aan de N.V.B„-landdag in Apeldoorn (Beekbergen) was ook
dit 'jaar een stertocht verbonden. Elke afdeling had daarvoor
haar eigen programma opgesteld. " •

In Beekbergen werd door Rie Lips aan elk gewest der TüT.V.B.
een der geschenken overhandigd, welke zij als blijk van solida-
riteit van de Indonesische vrouwen-had meegekregen,

BLOKKER-de GROOT droeg Multatulie's toespraak tot de hoof-
den van Lebak voor»

VREDESBEWEGING.

Den Haag 5/6 200/— rustig L.Boas Feestavond t.g.v.
het 5-jarig be-
staan, van het
blad "Vrede".

Spreker wees op de grote gevaren van de E.D.G. en de daar-
mee gepaard gaande Duitse herbewapening.

Na de aanwezigen te hebben opgewekt te volharden in de
strijd voor de vrede, sprak hij de .hoop uit, dat het weekblad
"Vrede" na verloop van tijd overbodig zou blijken te zijn en het
10-̂ arig bestaan van dit blad derhalve niet behoefde gevierd te
worden»

G R O E P 4-A - EEITHErDSVAKCEFTEAlE,

Amsterdam 18/6 100/? bewogen F.Meis

- 5 -

Openbare verga-
dering voor ha-
venarb. belegd
door ABT-EVC

Te
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To Amsterdam besprak MEIS do bereikte resultaten met be-
trekking tot de loonsverhoging in de haven. Hij constateerde dat
de loonsverhoging van 4 a 6 /o voor de minst betaalde arbeider
bij de S.H.B, ook de minste verhoging biedt en dat de 24-uurs-
staking in Rotterdam do stoot hoeft gegeven om de Unie-bonden
zover te brengen dat zij nu ongeveer f.2.50 verhoging bewerk- •
stelligd hebben. "V/ij hebben echter recht op een loonsverhoging
van f „5«—" > z.èi spreker, onder instemming Tan de aanwezigen.
"Wij zijn bereid aan een tafel te gaan zitten met de andere bon-
den om daardoor één grote havenarbeidersorganisatie te vormen.

Van de discussie valt te vermelden dat een lid van de
CBT-ITVT, na een verdediging van het beleid van Unie-bonden in
deze materie, onder het uiten van zeer onparlementaire woorden
en dreigementen de mond werd gesnoerd»

Aan het eind van de vergadering wees de voorzitter er nog
op 'dat het stakingsrecht voor de ABT nog altijd het belangrijk-
ste wapen bleef.

P E R S O N A Ï I A .

Boas(blz.4)
OUlSr

.Blokker-de G-root
-""̂  (blz.3)

G-eertje.

G-ortzak (blz.l)
^ Hendrikus.

~̂ Haken (blz.l)
Jan o

John-Hogenes (blz.3)
-"-"* Anna Cornelia Jaap j e

Lips-Odinot (blz.3)
''"Maria Elisabeth


