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G R O E P l - CGHIÏCJHISTISCHE PARTIJ van NEDERLAND.

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers Bijzonderheden
Zaalcap.

Houtige- 5/6 40/100
hage
Gem. Smallingerland

Drachten 16/6 60/100
Gem». Smallingerland

Beerta 19/6 35

Drieborg 21/6 70
Gein. Beerta

Nieuwe- 24/6 60
schans

Ganze- 25/6 40
dijk
Gen. Pinsterwolde

W.Hoekstra Pilmvertoning

K.Stek

D,Smook

S.Frikken
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40/100 — H.Rieske

Enschede 28/6 20/150 J.Haken

Amsterdam 1/7

„ 2.

Filmvoorstel-
ling

Afgelaste o-
penbare ver-
gadering over
"bisschoppe-
lijk mande-
ment"

Afgelaste o-
penbare ver-
gadering over
"dreigende ver-g*
hoging tram- ™
tarieven11

COLLECTIE!1 OVERZICHT

In bijna alle .bijeenkomsten werd door de V/aarheidf ilm-
dienst' een film vertoond. Gedraaid werden o. a. "Eng e l and -Hon-
garije" en "Vredeswielerronde War schau -Praag" .

Alle sprekers op deze filmbijeenkomsten wekten de aanwezi-
gen, en in het bijzonder de jongeren, op om zich te abonneren
op het dagblad "De ïïaarheid"? het enige blad in Nederland, volgens
deze sprekers, dat de arbeidersklasse naar waarheid voorlicht.

Het is noodzakelijk, zo zeiden zij, dat alle laksheid ook
t.a»ve de Waarheid-actie, wordt afgeschud, en dat wij allen,
zonder uitzondering, meedoen aan de strijd voor een beter be-
staan en een betere wereld, waarin vrede en welvaart zal heer- f

De vergadering te Amsterdam van het C <,P„ÏT<,-onderdistrict-
Suid, waar het Gemeenteraadslid G.Groot-Roessink over de dreigen-
de verhoging van de rtramtarieven zou spreken, moest wegens ge-
brek aan belangstelling 'worden af gelast 0

Te Enschede zou Jan HAKEN, in een openbare vergadering
het bisschoppelijk mandement, onder de loupe nemen»

Ook hier was de belangstelling zo gering, dat de openba-
re vergadering werd afgelast en de spreker het aangekondigde on-
derwerp besprak in een "onder-ons jh" van 203 in de zaal aanwezi-
ge "eigen-meiisen" .
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G R O E P 2 . - NEDERLANDSE VROUWEN BEWEGING.

A rnhem 11/6 42/~ rustig M.E.Lips- Indonesië-
Odinot avond.
E.H.v.Keskem-
Coerts

LIPS-ODINOT gaf een verslag van haar reis naar Indonesfe,
Zij betoogde, dat de toestanden in de kampongs nog erbarmelijk
waren, door de uitbuiting van de rijke plantere, waartegen de
Indonesische regering nog niet -voldoende kan optreden, De

- S'.O.B.S.I,, de Indonesische vakvereniging, wist echter steeds
betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen en de grondslagen
voor betere sociale regelingen waren reeds gelegd.

Het Indonesische volk was fel.gekant tegen de besluiten
van de R.T.C, en het Unie-statuut. Hot zou derhalve nimmer dul-
den, dat Irian in Nederlandse handen^blijft* -

Sprekende over de E,D.G., gaf zij als haar mening te ken-
nen, dat het Indonesische volk, gezien-zijn verlangen naar vrede,
zich fel zou verzetten tegen dit verdrag, aangezien dit de we-
reld-vrede in gevaar zou brengen»

Op voorstel van van KEEKEM-COERTS werd een protest inge-
diend bij de Nederlandse regering tegen de niet-uitlevering van
WESTERLING aan de Indonesische regering.

G R O E P • 4-a - EENHEID S VAKCENTRALE,

Rotterdam ' 17/6 70/418'

Arnhem 26/6 48/200 flauw

M.Boshart
P.Meis

Openbare ver-
gadering v 4 has

A.v.doBsrg venarbeiders
J.Glimmer- belegd door
veen ABT»

Ph.Bos Feestelijke
A.v.d«Berg bijeenkomst

ANÏÏB-EVC.

Te
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Te Rotterdam deelde BOSHART in zijn openingswoord mede
dat de vergadering niet bedoeld was als actie-vergadering maar
om aan de havenarbeiders rekening en verantwoording af te leg-
gen van hetgeen tot nu toe door de A.B,T. is bereikt. Daarna
gaf FcMEIS een overzicht van de in de haven gevoerde actie en
hoe de samenwerking tussen ABT-EVC en OVB-Verkeer tot stand was
gekome.no Verder maakte hij er gewag van dat op 12 Juni j«l.
het O.V.B, alle contact niet de A.B„T e had verbroken, om een in
"De Waarheid" verschenen publicatie.

Volgens spreker waren de tot nu toe bereikte resultaten
bij de loonsonderhandelingen het gevolg van de actie waarin de
A.B»T» een leidinggevend en stuwend aandeel had gehad. Aan de
eis van f «5 c— loonsverhoging zal evenwel in zijn geheel moe-
ten worden voldaana

A°v0d,BERG, secretaris-penningmeester van het O.V..B.,
waarvan de bestuurders door de organisatoren waren uitgenodigd,
sprak als discussiant o Hij zei dal^het O.V „B.̂ 'uoor de ABT-EVC
te voeren actie inzake loonsverhoging niet zal saboteren. Hij
beschuldigde evenwel de A»B.T o-leiding van opportunisme inza-
ke de gevoerde actie. Bovendien was het O.V»B. tegen samenwer-
king met het N .V .V., waarvan de ABT-EVC een voorstander was»

Bij het beantwoorden van de discussie stelde F*MEIS
vast, dat indien het N.V.V* de democratie en zijn bestuur her-
stelt, de A.B.T* nog altijd een voorstander was van een even-
ttiele fusie o

Op de te Arnhem gehouden bijeenkomst sprak -Albertus van
den BERG- het hoofdbestuurslid van de ABWB-EVC over het onder-
werp "Wat zag en hoorde ik in Tsjecho-Slowakije", sulks naar
aanleiding van zijn verblijf in dat land als gast van de Tsjechi-
sche vakbeweging ter gelegenheid van de viering van de I-Mei
feesten»

Zijn rede was een dorre aaneenschakeling van alle moge-
lijke goede dingen die er üomenteel in Tsjecho-Slowakije te vin-
den zouden zijnf voornamelijk met betrekking tot de sociale toe-
standen. Hij ging voorts uitvoerig in op de gu&stige vacantie-
regeling van de arbeiders in genoemd land.

In de pauze werde-n solidariteite/-zegels van de E.V.C, te
koop aangeboden^ Ter toeliditing werd daarvan gezegd, dat de op-
brengst van de solidariteitszegels niet meer uitsluitend bestemd
was voor het solidariteitsfonds bij stakingen, doch dat dit
geld ook aangewend wordt voor individuele hulp aan leden en ver-
der ter ondersteuning van de gehele strijd van de arbeiders-
klasse.
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G R O E P 6 - JEHOVA'S GETUIGEN.

Oldenzaal 20/6 53/— rustig Phoesik Openlucht
(of Foesiek)samenkomst

Spreker had als onderwerp: "Het geloof in God en de Bij'
bel" o In siji^rede kwam een anti-militairistische tendena naar
voren toen hij de recente gebeurtenissen in Guatemala besprak.

rg (blz.3)
Albertus van den,

P E R S O U A L I A

(blz,3)
Anton van den. :

•/Bos (blz.3)
Philippus .

>/Boshart (bla.3)
Maurits.

prikken (blz.l)
'Simons

J Glimmerveen (bla .3 )
Jacob ,

v/Haken (blz.2)
Jan.

^/Hoekstra (bla.l)
Y/opke <•'

\/Keekem-Coerts (blz.3)
Blsina Hillechiene van.


