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Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap.

Hauler- 27/3 17/180 rustig H.Pultrurn
wijk
Gem. Ooststellingwerf

Boven- 29/3 15/100 rustig S.Krist
knijpe
Gem.Heerenveen

Weiwerd 29/3 55/100 rustig J.Haken
Gem.Delfzijl

Rotterdam~29/3 100/387
Oversohie

West- 29/3 37/~
Gr aftdij k
Gem.Graf t

J.Malie-
paar d

rustig

Bijzonderheden

filmavond

Filmavond .

Feestelijke verg;,

Film- en balav.T.f't

Filmavond

Drachten 30/3 35/100 rustig J.Jongsma Verkiezings-bi-
Gem» Smal'lingerland

Amsterdam 3/4- 35/—

eenkomst met
filmvertoning

G.G.Geel- Verg» Ond: ;'Be-
teoed ginselprogramma

der C.P.N."

Hengelo 4/4 12/63
(0)

— 2 —

I.J.H.M.v. Prop„bijeenk*voor
Turnhout "De Waar hè id'1

Leeuwarden
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W,0.16/1952, blz. 2.

Leeuwarden 5/4- 150/200 geard- HoGortzak- Feestverg.
aieerd

Utrecht 6/4 200/350 rustig G.G. Geelhoed Filmvoorstelling

COLLECTIE OVERZICHT

Op de bijeenkomsten werden de Hongaarse film ''Bevrijde
Grond", de Russische films "De Roem van de Sport" en "De Jonge
Garde" en de Roèoïeense film "Het leven Triomf eer t;J vertoond, be-
nevens enige Russische journaals en culturele films,

Aan de feestelijke bijeenkomsten te Y/eiwerd en Leeuwarden
werd medewerking verleend door het Cabaretgezelsohap ''De Schijn-
werpers", een Russische dansgroep de "Rode Zangers'', de arbeider>
toneelgroep :'Voorwaarts" en een aooordeonnist»

Op verschillende plaatsen waren in de zaal spandoeken aan-
gebracht met de volgende leuzen:
"Voor eenheid in de strijd tegen de Oorlog ®r-v'oor de Trede
(Drachten)
"Tegen Werkloosheid" (Rotterdam)
"Tégen Oorlog en Fascisme'1 (Rotterdam) .. _. ......
"Alles voor de Eenheid, alles voor da Vrede:' . (Leeuwarden)
"Voor een Vredespact van de Grcte Vijf" (Leeuwarden)
"Nationale Zelfstandigheid, -Vrede, '/e l vaar t" (Leeuwarden)
"Voor Vrede, Arbeid en Woningen "(Utrecht)

Gecolporteerd werd met het blad "Vrouwen'', het beginsel-
programma der C.P.N., het blad :'Sovjet-Unionn en de brochure
"Wat wij deden". Gecollecteerd werd voor het Verkiezingsfonds.

De belangstelling was vrij/1 groot., 41$ van het aantal be-
schikbare plaatsen v/as bezet. ."";'"';"

De meeste sprekers kozen de komende verkiezingen als onder-
werp voor hun rede. De aanwezigen werden opgeroepen hun stem uit
te brengen op de C.P.N, Volgens HEINZE PULTRUM zal in 1956 de ka-
pitalistische maatschappij in Europa verdwenen zijn, Spreker
noemde de Amerikanen oorlogsmisdadigers, omdat zij de bacterio-
logische oorlog in Korea ontketend hadden. Betoogd werd dat Ame-
rika de oorlog wenst» De Amerikanen hadden het voorstel van de
Russische afgevaardigde in de Veiligheidsraad om tot een volle-
dige ontwapening over te gaan van de hand gewezen-, De Amerikanen
haddöh voorgesteld een controle-commissie in het leven te roepen,
welke moest toezien op def bewapening van de landen die bij de
V.N. zijn aangesloten. Hierdoor, zo werd betoogd, zouden de Ame-
rikanen de beschikking krijgen over de gegevens van de andere
landen en zouden zij alle troeven in handen houden.

Jan HAKEN beschuldigde onze regering van samejiBpanniiigmet

Amerika
- 3 -
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W.O. 16/1952, blz. 3- • •

Amerika en de andere kapitalistische landen in deze wereld.
Volgens spreker deugde er van de partijvoorzitter van de P.v.d.
A. en van de radiooornraentator Ever t Vermeer letterlijk niets,
en hij verweet Vorrink het samengaan met de K.V.P. in de poli-
tiek en voorspelde dat Romme rninisterpresident zou. worden^

Jan JONGSMA betoogde dat ons volk aan de oorlogsophit-
sing te gronde gaat en dat onder leiding van Amerika het fas-
cisme hoogtij viert, Men gaat precies op dezelfde wijze te werk
als Hitler in 1933 in Duitsland. De Wet op de* Burgerlijke staat
van Beleg die pas in de Tv/e e de Kamer is aangenomen en die 'zo- '
genaamd tegen de communisten gericht is, zal net als oin Duits-
land straks worden gebruikt om alle eerlijke arbeiders, die voor
hun belangen strijden,, achter prikkeldraad te.,.zetten.

Volgens .G.G,GEELHOED hebban de afgelopen v/eken weer, eens
duidelijk getoond wat het verschil is tussen .het Kapitalisme en
het Socialisme, In Rusland zijn de'prijzen van een groot aantal
levensmiddelen verlaagd. In Nederland worden de prijzen eerder
verhoogd dan verlaagd. Zo worden de huren' van woningen maar
liefst met 25̂  verhoogd» Stalin heeft in een interview ver-
klaard dat een oorlog niet nodig is» De Amerikanen hebben in
Korea echter de oorlog uitgebreid met een wapen dat zo gemeen
is, dat de hele weldenkende mensheid protesteert. In Grieken-
land worden patriotten op bevel van de,Amerikanen doodgeschoten,
en zo kunnen we nog wel even doorgaan, ald&s Geelhoed. Het ia.. .
echter niet meer zo; zo bstoogde hij, dat wij arbeiders dit al-
lemaal zo moeten laten gaan, 'v/ij hebben thans middelen, om dit
alles tegen te gaan« "Sen van die middelen is de vorming van een
nationaal eenheidsfront, zoals we kunnen lezen in hst beginsel-
programma der C*P»N*
! - Sprekende over de zware slag die "De Y/aarheid:' werd toe-
gebracht door het verlies van 8000 abonné's, zeiLj.H.M.v.TURNHOUT

.' dat de reactie hier nog niet tevreden mee is.. Zij tracht nu al
: onze schuldeisers bij elkaar' te brengen en ona dan een deur-
1 ?/aarder van het kantongerecht op het dak te" sturen. Hij betoog-
de dat, indien er niet hard gewerkt zou worden voor de krant,

• er maar één ding over zal blijven te doen en dat is bezuinigen,
j Door deae bezuiniging zou dan onder andere de t^lexverbinding
l van Twente met Amsterdam komen te vervallen, hetgeen een grote

klap zou betekenen voor de Twentse bijdrage aan de krant.

(J R O B P : 2 - ALGEMEEN NEDERLANDS JEUGD VERBOND

Zwolle 29/3 70/200

De avond werd gevuld met de opvoering van toneelstukjes
.en een cabaret programma, ^ Vredesbeweging
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Arnhem 6/3 300/400 zeer enth. Ds. v. Dalen

Ds.' van Dalen hteld een langdurige en verwarde redevoe-
waarin hij o,m. het volgende betoogde s

Men leefde in een tijd van vernietiging, het-geen was toe te
schrijven aan de oorlogsvoorbereidingen, gepaard gaande met een
vloedgolf van Amerikanisme. Ons volk zou via Marshall-hulp en
andere leningen geestelijk rijp gemaakt worden voor een oorlog,
om "onze broeders , de communisten'1 te vermoorden. De Amerikaan-
se cultuur werd geïmporteerd, getuige de decolleté's, de strak
om het lijf gespannen kleding der vrouwen en de met tanks en
kanonnen versierde dassan dsr/iersn, God was bezig het oordeel
over de kerk te voltrekken. Indian de ksrk niet over vrede wil-
de spreken dan zouden honderd-duizenden communisten als Gods
werktuig dit doen. Kar l MAK£ had in zijn boek "Das Eapital3'
reeds gesproken over ontmenselijking als een kenmerk van de ont-
reohting van de mens door het kapitalistische stelsel. De bewa-
pening wa.s oorzaak dat jonge Nederlandse schrijvers geen papier,'
zelfs geen ctosetrollen kunnen krijgen om een boek te kunnen
uitgeven, terwijl het beste papier gebruikt werd om het volk
te vergiftigen met allerlei wan-produo ten, zoals boekjes, waar-
in •• de leidende figuren van Rusland werden beledigd en-belache-
lijk gemaakt. Hij ontkende voor het communistische karretje te
zijn gespannen. Kij werd niet.met roebels gestopt en evenmin was
hem een.baantje als volkscommissaris van 'eredienst toegezegd. Hij
sloot zich slechts aan bij hen, die voor de vrede streden en in-
dien de vredesconiité's uitsluitend uit communisten zouden be-
staan, dan zou hij zich in hun midden plaatsen. Het -was Gods
wil dat de mensen voor de vrede strijden. Dit doel werd nage-

• streef d door de vredesraad. Hij geloofde in het jonge' socialis-
me van de Sovjet Unie en had geen vertrouwen in het Westerse
kapitalisme. Stalin had gezegd, dat ,het \7esterss kapitalisme op
zijn. vermolmde pijlers wankelt en door het jonge socialisme van
de Sovjet Unie onderste boven gegooid zou worden. Dat kon hier
buiten beschouwing blijven daar het alleen ging om het behoud
van de wereld, de vrede en het gezin* Het Amerikaanse kapita-
lisme zou het begin zijn van het militairisme. Rusland v;as nog
nooit een aanvalsoorlog feegonnen, behalve dan onder het tsaris-*" ,
tische regiem tegen Japan» De Nederlandse democratie was in de
Amerikaanse whisky verdronken.

Bij de beantwoording van door de aanwezigen gestelde vra-
gen gaf Ds.van Dalen als zijn mening te kennen dat de door de
Nederlandse Vredesraad gevoerde, actie de afwerking van het
defensie-programma vertraagt. Binnenkort zou een zgn. "üSvenge-

li'ac'ne
- 5 - ""
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"Evangelische Noodbond" v/orden opgericht; v/elk een orgaan zal
uitgeven, getiteld? "Evèngelie en Vrede"»

• Sprsksr werd herhaaldelijk onderbroken,door applaus.
Zaalversieringj spandoeken met leuzen: -''Vrede en Opbouw"

"Tekent voor een Pact van de Grote Vijf".'

R O S P 3 „ VERENIGING "N

Rotterdam 26/3 53/~-

Rotterdam 27/3 81/~-

Rotterdam 30/3 300/700

Y/ormerveer 4/4 16O/— lauw

- U.S.S.R."

J-, G-randia-
QTT-j -fj CJ

L T Iranier

J <, Ho ogc ara-
pel

JoVoHarlin-
. genx

films "Een
machtig voor-
beeld"

fila: «De
Miavoor"

f i lms "Het wit-
te zeil"

Huss.filni "l
Mei 1951 te
Moskou"

Kraoier wijdde uit over de sportprestaties in de Sovjat-
Unie. Op een vraag waarom de Nederlandse Regering de uitzending
van .atleten naar Helsinki niet financierde ? antvroorclde hij,
da t 'de Regering hè t'belangrijker vond he t -ge ld uit te/f$even voor
de beraapeninga Het ware beter indien zi j 'meer aandacht zou ba-
steden aan de v/oning- en schoolbouw en aan de lichamelijke co-
voeding van ons volk» ,

Hoogcarspel betoogde, dat de bijeenkomst was belegd orn
"de maand van Vrede en Vriendschap met de Sovjet Unie"te openen
Volgens spreker wordt het Nederlandse volk "warminded;j geslaakt.
De oorlogsophitsing zou geen uitv/arking hebben als de vereni-
ging "Neder land-U, S. 3 c R, ; ' 3000,000 leden telde»

Te Wormerveer verklcv'r'Ts de spreker dat belangrijke ge-
beurtenissen de aandacht vroegen,-. Hij wees in dit verband op do
economische conferentie te Moskou-, waaraan een Nederlandse dele-
gatie zou deelnemen. Na 'terugkeer in Nederlan-d -zouden de dele-
gatieleden in staat zijn voorlichting te geven over de econo-
mische verhoudingen :in de Sovjet Unie0

- 6 -
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NIEUWE NEDERLANDSE FILMLIGA.

Weesp 5/4- 220/450 onbekend films "als de
Kers taan komt1'7
en "De. Strijd
voor de Vrij-
heid1'

Spreker "betoogde, dat do in het openbaar vertoonde zgn,
gangsterfilms zuiver uit winstbejag worden gedraald'en een
slechte invloed hebben op het gemiddelde publiek.

De Nieuwe Nederlandse Filmliga stelde zich ten doel in
besloten kring films van culturele en opvoedende aard te ver-
tonen welke door de filmkeuringscomissie niet voor openbare
vertoning v/aren vrijgegeven.

G R O E P 4--A - EENHEIDSVAKCSNCRALE

Dordrecht 21/3 7/70 lauw J.M.Heseela

Emmer Gom- 25/3 230/250 matig B.Blokzijl
pascuura
G-em.Errmien ,

VIaardin-
gen

Leiden

30/3 100/400 lauw H.J.Nooter

5/4 450/450 rumoe- W.Veenvliet
rig

Openb.verg.
v.d. B. V.C.

Prop.verg. v.d.
E. V.. C.

Openb«, Film-
verg., v„ d.
P.C. der E.T.C.

Feestavond v.d.
afd.Leiden v.d,
A. T. E, K.

Op bo-venvermelde vergaderingen werd critiek geleverd op
het Marshallplan, Amerika, de Nederlandse regering en de om-

vang van de werkloosheid-... Daarentegen werden het Welvaartsplan
van de E..V.C.., de uitslagen van enige kernverkiezingen en de
handel met de Sovjet Unie zeer geprezen.

Ver_zg_t_ tegen .ont_slag... In

- 7 -
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In Dordrecht hield J.M.ÏÏESSELS, secretaris-penningmees-
ter van de "Metaal-®..?, C.", afdeling Rotterdam, een toespraak
tot enige arbeiders werkzaam bij de N.V. Bakovenbouw v/h.H.?,
den Boer te Dordrecht, naar aanleiding van het ontslag dat aan
oa. dortig arbeiders was aangezegd. 'Hij meende, dat agitatie
van alle arbeiders in de fabriek het enige middel was om. ont-
slag te voorkomen.

DQ vier aanwezige arbeiders van de N*V. Bakovenbouw meen-
den, dat dit weinig resultaat zou opleveren, omdat de üieeste
arbeiders het ontslag logisch vonden ondat de export stokte.
HESSELS meende, dat men moet protesteren en de fabriek niet ver-
laten, maar blijven werken. Zijn er geen orders meer, dan moet
worden omgeschakeld op andere vredesproducten. Deze methode is
ook in andere plaatsen toegepast en zelfs met Rijkssubsidie.

De Actie jn de vgenstreek

Berend BLOKZÏJL hield te Snrnor-Goapiascuum een toespraak
tot de veenarbeiders. Hij meende, d"a1T"e:r nooït een nieuw contract
voor» de veenarbeiders tot stand zou zijn gekomen zonder de een-
drachtige strijd van de veenarbeiders,. (Bedoeld is hét contract,
dat afgesloten werd door de Uniebonden met de vervenersorgani-
satie en de Rijksbemiddelaar te Den Haag).
BLOKZIJL sprak vervolgens: "Door het opmaken van dit nieuwe con-
tract probeert men de eensgezindheid van de arbeiders te breken.
Als we eerlijk jijn, hebben ze hier wel enig succes mee gehad
want er zijn verschillende arbeiders reeds aan het werk en er
zijn er ook verschillende die zeggen, dat ze nu het nieuwe con-
tract fclaar is wel aan het werk willen gaan". De E.V.C.'advi-
seert, voor deze nieuwe loonsvoorwaarden maar aan het werk te gaan
en zij doet dit, omdat hiermede de eenheid onder de arbeiders
bewaard kan blijven. BLOIIZIJL meende, dat in ieder geval het
centraal aotie-comité moet blijven bestaan.

Stakingen met een politiek .d_oel.

. . - - ,0p de openbare bijeenkomst van de afdeling ylaardiri^en
van de E.V.G. voerde H.J.NQOTBR het woord. Hij zei, da/b"de
strijdvaardigheid van de arbeiders moet toenemen. Doelend op
het toen nog dreigende bakkersco&flic t, verklaarde hij dat een
staking van koekebakkers de Regering niet zou derenj wanneer
echter de arbeiders van Wilton of de B.P.M, staken, dan is het
met haar gedaan.

geelneming van' Unieb ond si e den a on cl. e We r k_l o zenc onf e ren t i e_ Jbe
Groningen >

Sprekend te Vljiardin^en merkt1 de hierboven vermelde
H. J.KOOTER nog

- 8 -
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H*J.NOOT5R nog op/ dat 4-0 van de 60 discussianten op de ,werk-
lozenconf erentie te Groningen, leden,, war en van de Uniebonden.
Hij meende dat de angst bij d'e Unieleiding zeer groot was 'en -da t
in verband daarmee Snurhof de laatste 'tijd dikwijls in het Noonlen
'van ons land vertoefde. • .\

lid van het Hoofdbestuur van de Algemene
Bond van ïïor kers in de Textiel- en ïCLedirigindustrie (ATEK-EVC)
hield een toespraak op de feestavond van de AT13K te • jiei.den»
Naar zijn mening zouden de Nederlanders, die- thans in Korea zijn,
de kans lopen ten gevolge van da -onmenselijke baoteriënoorlog
van de Amerikanen besmet te worden. .
"Als zij vroeg of laat terugkeren is .de -kans groot/ dat de ge-
hele Nederlandse bevolking met deze gö.trnpor teerde bacteriën be-
smej/Wordt en dan is. de- ellende nie.t te overzien.. Niet alleen de |
'communisten, maar ieder Nederlander moet uit zelfbehoud protes-
teren tegen dit onmenselijke wapen".

Handel van

De hiorbovenvérmelda V"BMVIII?T /.beweerde tevens, dat het
ona door Amerika 'verboden is, handel te dr i-j vèjtr met d-e--Oö^t-: ...... •
,lurope;se landen en China. De arbeiders v/orden daardoor naar de
"steun gestuurd, al blijven de f abrieksdire» teuren evengoed in

- hun glanzende auto, rijden. Als de handel met genoemde landen zou
•gorden toegestaan, dan zou do gehele Nederlandse textislindus-
"trie-Gl vijf jaar onafgebroken kunnen werken,

G R.O'ïï'.P 4-.G - DIVERSEN

Groningen 28/3 700/1000' strijd-
, . lustig

H»Zij Istra
M.de.Vries
P.Boer tien
en anderen
w>" o. vrouwen

Openb.demonstra-
'tieve werklozen-
conferentie te
Groningen

^ WERia.OZSNCONPSRM'IIE TB GRONINGEN. - '

Het doel van deze openbare conferentie was bundeling van
de in de drie Noordelijke provincies'gevormde werklozen-comité's.
Op het podium achter de bestuurstafel waren'twee rood-wit-blauwe

• .
- 9 - ' '
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vlaggen gespannen terwijl voor de bestuurstafel, een doek was be-
vestigd^, waarop vermeld' stond: . . . . . .
"Wij willen WG r k l' Op spandoeken, waren de volgende- leuzen aange-
brachts • ;;, . '
"Loonsverhoging voor D.U.W,-arbGiders"
"Verhoging van de steunnormen"
"Sr ia werk' genoeg" en
"Alle werklozen opgenomen in de werkloosheidswet^'»

• " Voorzitter _Mar_tgn_ d^eVEIES^» bestuurslid van de E.V.C» in
Hoerenveen, merkte in Vi~jn~TnTaiding 'o . m, het volgende op;

Dit is eigenlijk de eerste kaser in de geschiedenis, dat de
gezamenlijke werklozen zich' hebbsn uitgesproken tegen de
werkloosheid en dat wij plannen willen maken om deze werk-
loosheid te bestrijden.
Wij hebben .toch niet gevraagd om wsrklo»s te mogen zijn. :.
Wij willen werken opdat wij als werkers ook recht hebben op
de profijten van wat wij helpen produceren.

Hij boet te vervolgens afgevaardigden ©n delegaties van
werklozen-coriiité' s uit .Amsterdam, Rotterdam, Zaandam en ïïeerdin-
germond hartelijk welkom en gaf het woord aan het' uit Veendam
afkomstige Q.ÏÏ.V.-lid , Hara 2LJLSTRA (2-2-05) In de loop van zijn
langdurige., t o.e s;pr .aak,. dïïCL"de~HX. 9 * my hè t 'volgende mede;; .

- Toen wij voor enige tijd terug ons gemeenschappelijk verse t
hebben tegen de indringers, die ons onze vrijheid hebben
ontroofd, waren v/ij één, T7ij hebben allen ons best gedaan.
Persoonlijk heb ik medegewerkt en heb 6 maanden een onder-
duiker opgeborgen in mijn huis. Toen eenmaal de tijd van de
bezetting voorbij was, meenden wij allen dat hè t 'beter aou
worden. V/'at daarvan terecht gekomen is behoef ik niet te
vertellen. Men kan niet van ons «eggen, dat wij ons best ni->t
hebben willen doen om Nederland uit het moeras te helpen.
¥as het aanvankelijk na de bevrijding niet zo, dat buiten-
landse journalisten van ons schreven, dat er in Nederland

- < aangepakt werd en spraken zij er hun bewondering niet over
, uit, dat in korte ' t i jd reeds veel tot stand was gebracht?

Het 'resultaat van onze goede bedoelingen en van dit harder
werken^is geweest, dat wij nu werkloos zijn. Het gevolg
hiervan is dat de vrouwen niet kunnen .kopen wat' nodig is,
hetgeen weer terugslag teweegbrengt op de winkelier, de
bakker, de slager en andere middenstanders.

Gelovig of niet. gelovig georganiseerd of niet-georganis.eerd,
ïrotestant of Rooms-Katholiek, socialist of èomtfiunist, wij allen

hebben begrepen dat er iets niet in orde is. '7ij behoren
bies niet bijeen ts aijn. Vij behoren op de bouwwerken,
scheepswerven,, landerijen ~in fabrieken en in werkplaatsen,

yiSSjjV
- 10 - "~
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waar onze handen prodüctie-vë- arbeid kunnen verrichten,; Een
ieder van ons klaagt eigenlijke ¥aarom? Toch niet omdat wij
zo graag willen klagen» Neen vrienden alleen omdat we werk-

, loos zijn^ Laten de leden in het Parlement bedenken, dat wij
1 hen ook mee hebben gekozen. Wij vragen hen, dat zij zich
ons nu eens zullen herinneren»

Het is noodzaak dat wij ons als werklozen verenigen. Wij..
moeten,ook andere werklozen van de noodzakelijkheid over-
tuigen, zich bij ons, aan te sluiten. Y/ij kunnen dat o.a.
doen door mst andere mensen te praten bij de D.U.ÏÏ., de
stempellokalen, de lolsLen van Sociale Zaken en door huis-

, bezoek» Laten wij er vooral op wijzen, dat wij geen nieuwe
' politieke partij of vakbond wensen. Het is een leugen,dat

er bij ons uitsluitend communisten aan de' touwtjes trekken
Het is echter eejn harde waarheid, dat wij ons hoofd niet
sullen buigen voor de grote heren* 7ij als Christelijke
mensen moeten, medewerken om de werkloosheid te bestrijden,
opdat wij niet weer in de positie komen van vèör de oorlog.
Het is 20» dat wanneer een werkloze de vinger óp de wond
legt, hij wordt uitgekreten voor een communist. En men zegt
van ons, dat wij communisten zijn of ons voor het communis-
tische karretje hebben laten spannen. Inderdaad vrienden,
wij hebben ons voor een kar gespannen, niet-om'de, communis-
ten uit de modder te halen, uar\ ca de werklozen te helpen.
En ik durf hier als b^lijusnl. Christen te verklaren, dat de
communisten de slechtste trekkers ;voor deze kar nog niet
zijn. (Krachtig applaue)

Voorzitter 'De VRI13J3 deelde vervolgens mede, dat er schrifte-
lijke sympathie-be'Fuigiiigen waren binnengekomen van een bouwbe-
drijf te Utrecht>van het Hoofdbestuur Van de Nederlandse Vrouwen
Beweging en van de afdeling Den Haag van de Algemene Bond van
Werkere in de Bouwnijverheid (A,B,Y/0B«-E.V»C.)

Nog voor de pauze kondigde de Vries aan, dat een petition-
nement ter tekening zou worden rondgegeven. Dit petitionnement
zou na afloop aan de kamers der Staten-Generaal worden toegezon-
den.

Na de pauro voerden een 20-tal aanwezigen het woord .On-
der hen bevonden zich enkele communistische raadsleden van ge-
meenten uit de provincie Groningen* Ook een aantal vrouwen nam
deel aan de discussie,, Zij wezen op de slechte invloeden van de
werkloosheid, -waardoor de kinderen niet voldoende konden worden
gevoed en schoeisel, textielgoederen en andere gebruiksartikelen
niet kunnen worden aangeschaft.

Bij oQnde van genoemde Harm ZIJLSTRA werden in de vergade-
ring vier eisen gesteld. 1.
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1. Verhoging van de basis I).u.'J.lonen.
2. Verhoging van de Sociale bij stands-uitkering met 10$ en

het verstrekken van een redelijke uitkering aan jeugdige
werklozen.

3. Verlenging van de uitkeringsduur van de overbruggingsuitke-
ring van 13 tot 21 weken en verhoging van de uitkering tot
die van de werkloosheidswet.

4» Het opnemen van alle werklozen in de Werkloosheidswet per
l Juli 1952 zonder uitsluiting van de huidige werklozen en
van hen die nog werkloos worden voor l Juli 1952,

Aan het slot van de bijeenkomst werd aangekodigd dat
binnen afzienbare tijd een landelijke conferentie zal worden
gehouden. Een afgevaardigde van het te Amsterdam\gevprade werk-
lozen-e omi té verzamelde voor dit doel de adressen van de plaat-
selijke comité's. De verdere actie aal vanuit Amsterdam worden
geleid.

Gr H.O S P VII - JEHOVA'S GETUIGD

Kerkrade 30/3 38/— rustig J.ÏÏ.Bijsterbosch Openb.le-
• - ' " ' . ' . ' . • • zing

Spreker behandelde het onderwerp "Kritieke Tijden". Met
aanhaling van vele bijbelteksten trachtte hij aan te tonen dat
de huidige wereldcrisis het gevolg is van het afwijken van het
ware geloof. Slechts de leer van Jehova is in staat de wereld
van een dreigende ondergang te redden.

P S R S O N A L I A

3! (blz.6)
Berend. '

</Bo er tien (blz.8)
ïieter. ; •

XBijsterbosqh (blz.j
Johan Pleger. i

(blz«4) •
PB. Wilhelm Strada;


