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GVR O E 'P l - •CQMMÜITISÏ'iSCHE PARTIJ van FEDERLAND.

Gemeente Dat-uia Aanwezig/ Stemming Sprekers
- ... ,, Zaalcap»

Hilversum 7/11 150/—

Assen-
delft

9/11

Dieren 12/11
Gem.Rheden

18/400

21/60-

Giethoornl3/ll 86/125

Assen- 14/11 20/100
delft

Zutphen-' 14/11 90/100

Rotter» 20/11 490/490
daja " .• • •• '' •••-'••'.

Ureterp 20/11 48/™
Gem.^psterland r*-/-r/

Rotterdam22/ll " 175/200

lauw

H.Gortzak

K.Grin

Bijzonderheden

Vergadering in.
filmvertoning

idem '

E.H.v.Keekeia-- '-.idem
Coerts .

C.v.d.Kommer

E.Brouwer

M.Boshart

Delft

idem

ld em'

rustig H.E.Koning idem

S.Groenendijk idem

idem

idem
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Delft 23/11 80/170

Hoogeveen 25/11

Lemmer 25/11

Rotterdam 25/11

Landsmeer 26/11

Rotterdam 26/11

Tj alle- 27/11
"berd
Gen.He erenveen

'a-Graven-28/11
hage

22/2.60

"=180/250

25/150

100/100

1400/2100

,» Lippen-
huizen

28/11 45/~

Gem.Opsterland

Vlaar- 28/11 35/70
dingen

Giekerk 30/11 .. 94/130
Gem.Tietjerkstradeel yi_/

Nieuwe- 3/12 30/~
horne
Gem.Heerenveen

Groningen 4/12 700/~

•//estzaan 8A2 102/240

lauw G.G.Geelhoed

gedrukt H.Gortzak

— A.Visser

— . J.Maliepaard

C.Borst

--. "S.Groenendijk

— A.Zandstra

P.»de Groot
H.Gortzak
F.Meis

J.de Boer

geani-
meerd

rustig

rustig

F.Diaz
Bauste

S.Meij er-
Bootsma

•Gr.Poth.bven

Vergadering
m. filmver-
t on ing

idem

idem

idem

idem

idem

idem

Openbare ver-
gadering

Vergadering
m.filmver-
toning

idem

.idem-

St.Nicolaas-
feest voor
kinderen

Vergadering
ia. filmver-
toning
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Collectief
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COLLECTIEF OVERZICHT

•in .alle bijeenkomsten,, met uitzondering van die te ' s-Grav.en-, .
hage en het St ,Nicolaasfees,t te Groningen, werd ,een film vertoonde

. Enkele • zalen .'.waren versierd, met Nederlandse en rode vlaggen.
Op diverse plaatsen .werd': een collecte gehouden .ten "bate .-van het CPÏÏ-
verkie:2ing"Sf cinds« -•. •/•• , : .". .. -/• . - • • - . . • " .... .. . • • ,-. • ..-

Vrijwel: alle sprekers gaven als hun; mening; weer,, dat er .een ont-
spanning .was .ingetreden.'tussen Oost en 7,Te s i;,; sommigen meenden zelfs,
da-t .er een. einde .aan .de. koude .oorlog v/as ,'gekomen. Door dese ontspan-
•ning, welke in (3i;e eerste plaats een, gevolg was van .de onverzettelijke
vredeswil van Rusland en de VolksdemoQra'tieë'n, gesteund döqr .de. via de.
.internationale vredesbeweging gemobiliseerde volkswil in de overige
Flanden, waren de kansen voor het commühisme'sterk gestegen.

Enkele sprekers braken een lans voor het vormen,van een neutra-
le bufferzone tussen Oost en YTest; "bestaande, uit, Duitsland en diverse
daaromheenliggende kleinere'staten^

Het eenheidsfront tegen Romme was in de meeste toespraken het
voornaamste .onderwerp. Het vormen van-:efen coalitie van P.v.ct.A., .••-•. :
C.P.Ho en V.Vo.D* .werd zeer ;wel mogelijk geacht»

Door alle sprekers werd het dagblad "De Waarheid" aanbevolen
als de enige -krant, welke, .voor de • toe-langen van de „arbeidersklasse- op
de bres staat. Alle overige bladen zijn bf verkocht aan Amerika bf
van de Nederlandse kapitalisten afhankelijk en kunnen daardoor alleen
de kapitalistische belangen behartigen, ten koste van de arbeidende
stand. "De Waarheid" is er uitsluitend voor de arbeiders.

De vergadering te 's-Gravenliage'werd opgeluisterd door gemengde
zangkoren uit Amsterdam, Delft, Den Haag en Leiden, Vv'aarvan in totaal
210 led.en aanwezig waren en -door \een muaiek-ensemble-;

Het podium was versierd met .7 .nationale en 7 r o d-e-: vlaggen,
Paul.de/GROOT: liet eerst de internationale; politieke, gebeur.-

>tenissen de revue passeren, .waarbij hij .liet uitkomen.>' ;'.dat d-e .weste-
lijke landen gedwongen v/aren aan het Russische verlangen naar ont- •
spanning^ tegemoet .te komen» De kansen voor de vredesgedacnté ' e.n het
internationale: communisme zijn volgens hem. daardoor .aanmerkelijk geste-
gen. Ik, aldus de GROOT ,. wil U in dit verband, een/voorbeeld noemen.
In Engeland is-een raijnheer gewee.st, die .zich..-aeer-laatdunkend heeft
uitgelaten over de Russische geest in Geneve«, Minister Eden hweft
hiernaar'een onderzoek laten instellen me.t het gevolg, dat deze on-
dergeschikte ambtenaar van het Ministerie van/Buitenlandse Zaken van
Engeland/is ontslagen. (Opm,: wanneer. spreker hier doelde .'op het geval
van de ambtenaar, die critiek op een.door.Chrdetsjow in India gehou-
den toespraak,gaf t droeg hij, het.'g.eval, .zacht .gezegd, enigszins verwron-
g e n voor). « . . . . -

Vervolgens richtte de GROOT zijn critiek op de Nederlandse
Regering, waarbij hij vooral de„.door een R.K. Minister beheerde mi-
nisteries onder de loupe nam-j ó-f-'er, v/anneer hot een ander departe-
ment betrof, de "Römme-politiek" bijhaalde.Ook in zulke gevallen

- 4 - was
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was Romme de zondebok.
Spreker pleitte vóór samenwerking tussen C«P.W.,"3?.v.d.A. en

V.V.D. om te voorkomen dat de wens'van Romme on in 1956 minister-
president te worden, in vervulling zal gaan,

F«MEIS richtte zich-tegen -de vrije loonvorming. Er is volgens
hen inderdaad hoog-conjunctuur', maar daar profiteren alleen de onder-
nemers van, niet de arbeiders. De lonen van de ambtenaren, die niet-
mogen staken, liggen 14 tot .18/0-beneden die van de arbeiders-in de
vrije bedrijven.en die-hebben, al geen :vet-pot. Wil raen een nieuwe
loonrönde van 5'-/o, welke, ook Ad Vermeulen van het N.V.V. zegt te ver-
longen,' bespoedigen, dan zal'volgens spreker samenwerking tussen N.V.V.
en de E.V.C, een eerste eis zijn.

G R O E P 2 - I -- NEDERLANDSE VROUÏÏEÏÏ BEWEGING. .' , . ..

Hilversum 19/11 62/150 lauw A.Gelok •: Feestlijke bij-
.\7alv.ius " eenkomst • '•!

-^Beerta .3/12 40/150 rustig E.H.van Feestavond
. • ..' Keekem-

. . . Gèerts -• - •

De bijeenlcomst te Hilversum \verd gehouden ter'gelegenheid van
het 10-jarig bestaan- van de I.D.V.F.:..

-'-? Annie GELOK behandelde-: de ̂ geschiedenis van de I.D.V.F.. De
I.D.V.F. is, aldus spreekster,, een macht in de wereld geworden, waar
bij -135 miljoen vrouwen uit' 70 landen van de.-wereld'zijn aangesloten
Vervolgens schetste zij de arbeid, ook van•.• het N.V.B., die f-döél.••••'-
uitmaakt van de I.D.V.F.. In. het bijzonder maakte^ zij melding' van de
onvermoeibare strijd voor-een betere'wereld,-voor de-rechten van de
vrouw 'en het inzamelen van handtekeningen tegen het gebruik en- de aan
maak van de atoombom.' : ' • • -" "•• '

Tenslotte werden de aanwezigen opgëwe'kt alle..'krachten in .te
spannen om een nieuwe oorlog te voorkomen» . . '̂  • ' •

Te Beerta spoorde van KEEKEM^-Coerts de aanwe'zige vrouwen, aan,
gezamenlijk met dieLvan de P.v.d.A. en de V.V.D. de strijd aan te
binden tegen de terugkeer van het Kabinet Romme en om lid te worden
van de IT.V .B. . '

' A.N.J.V. - • ' " , '• : : " . . ,,

• ;-. 5 - ' ..: ' '
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II - AJjGEWEEM NEDERLAKDS JEUGD.. VERBOffl).

Glanerbrug -24/11 ±35/--

Zaandam 26/11 50/130

rustig . L,,J.H.M., van
. .Turnhout

E.Stuiveh-
: "berg • . ; • - . •

rustig onbekend

T7ormerveer 30/11 17/100 rustig- HtPiLangen-" ' ' ' "

Verslagverg.v.h.
\7erdldjeugdfes-
tival met "de . •
film "Spartie lade"

Feestavond ter
viering v.d . w.e-

• reldjeugddag

Filmavond t i*g i.v»
hét 10-jarig
gestaan v«d»
V;*F«D«Y« met de
film "In VredeB'-
tijd"

.Te \7ornerveer memoreerde LANGËKDIJK het 'feit, dat" 10 jaar gele-'-
den de ïï.F.D.Y. te Londen werd opgericht. Spreker was van mening, dat
de V/.F.DjY. in.de tijd van haar bestaan zeer goed werk had verricht
in verband met de bestrijding van het nazi-dom., en-zo-mogelijk nog meer
met haar strijd voor de vrede.'" ' ' ' " " .'•-- •'"

Hij wekte de aanwezigen op de strijd voor de vrede met alle
kracht voort te 'zetten. ./.;. . .• .

O E P 3 - VERENIGING "UEDERLAKD--U.S.S.R."

Asaendelft 23/11 17/70

Aalsmeer 25/11 ': 20/10.0 rustig L.A.Koning

rustig • J * J .v .Har-'
"'.'•--' 'l ing en',.

Zaandam 27/11 400/416 rustig 'A.Vet

'•Filmavond met de
film "Oogst"

Voorlichtings- '
avond met de
film "Olie.wih-
ning in 'de Kas-
pische zee",

Filmvoorstel-
ling met de, .
film "Sportpara-
de 1954"

Te
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TG Assendelft zotte van HARLINGEN het doe! van de Vereniging
Nederland -U .S «S. R. uiteen *

De Vereniging, aldus spreker, heeft tot taak om door middel van
films de Nederlandse bevolking enige indrukken te geven van hét 'leven
•in d'e 3ov jetlanden, en' de betrekkingen met Rusland te verstevigen«
Dat dit de' sympathie heeft van de Nederlandse bevolking bleek, volgens
zijn' mening; uit het feit, dat zelfs de grote dagbladen vol lof over de
vereniging schrijven^

Vervolgens maakte van HARLINGEN melding van een nieuwe wervings-
actie.,.. welke, door het Hoofdbestuur van de Vereniging Nederland -U S SR
was georganiseerd. Als attractie is aan deze actie een gratis reis
naar Rusland verbonden»
. , Te Aalsmeer betoogde' KONING dat de verhouding tussen Nederland
en Rusland de laatste jaren veel beter was geworden, hetgeen te
zou zijn aan de uitwisseling van personen door beide landen

G R O E P 4 - I EENHEIDSVAKCENTRALE,

Krommenie- 25/11 75/300 aand,
Assendelft

Pinster- 26/11 ±125/350
wolde

Maastricht 26/11 ±80/~

Hoensbroek 27/11 ±50/100 matig

C «v «.d. Kom-
mer

mat ig Sip

rustig H.Gaemers

H. M. Mui j-
t jens

Openbare bijeen-
komst met filmver-
toning . . . .

Bropagandafeest-
avond

Filmvoorstelling

idem

Te Kronmenie, waar de Hongaarse film "Bevrijde Grond" werd ver-
toond, agoerde C»v,d,KOMMER fel tegen de door profoRomme bepleitte
"vrije loonvorming". Hij was van mening dat evenals bij.andere inge-
voerde ̂ systemen, zoals "Bedeau" en :"Werkclassif icatie", de arbeider
het loodj.e legt. Terwijl de kapitalist niet weet hoe zijn geld op te
maken,:weet de arbeider niet hoe hij rond moet komen.

Spr.eker besloot zijn rede met de "opdracht" contact te zoeken
met zowel de arbeiders georganiseerd .in het N.V.V. als met de Christe-
lijke en Katholieke arbeiders, teneinde tot een eensgezinde strijd
te komen tegenverdere uitbuiting van de arbeiders o'

Tijdens de propaganda-feestavond te Pinsterwolde gaf de spreker
als zijn mening te kennen, dat er meer gestreden moest worden voor
de vrede en welvaart» Hij beëindigde zijn kort betoog met de uitroep:

Proletariers
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"Proletarlers "Ulier landen^ verenigt U". ' • ;|V ••
Te Maastricht draaide de film "De vermiste piloot". Hier: wees'

GAMEES op het succes van de EVC om na jaren eindelijk weer eens een
zaal gehuurd te krijgen. r- ' • • ' • • . . .

Op de bijeenkomst te Hoensbroek, waar de Poolse film " De
vlucht naar Warschau" werd vertoond, werd door MJIJTJENS een kort pro-
pagandistisch woord gesproken. : '••"" •""• • • •' :'

€loer (Talz.2)
Jan de .

.Borst (blz.2)

Boshart (blz.l)
Maurits. .;.:-

Brouwer (blz.l)
Evert.

Diaz Sauste (blz.2)
Franc i se o:.

Gaeners (blz.6)
Henricus, . . :

(blz.2)
erard Gilles.

Gelok-Walvius (blz.4)
Anna» .

Gortzak (blz.l, 2 )
Hendrikus.

Grin (blz.l)
.Klaas. .;.-o:';-. ;

Groenendijk (blz.l, 2 )

Groot (b lz .2 )
-"""Saul de.

P E R S O N A L I A *


