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G R O E P l - COMMUNISTISCHE :PARTIJ van WEDERLAHD . . ' ;

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming'Sprekers - . .Bi jzonderheden

Gouda

Gouda

20/6' 15

Andijk 21/6 40

23/6 100;

Almelo "24/6. 175

Amsterdam 7/7 800

rustig. J.v.di-'tege

enth.. G.Borst

rustig

lauw

A. John-Ho-,
genes

B.Blokzijl

S«de Groot

Openlucht bij-
eenkomst.

Openb ..vergade-
ring : : . . _ . . _ ; .

Openlucht 'bij-
eenkomst

Openb.vergade-
ring

Openb.vergade-
ring

• ' COLI30TIEP .'.ÖVÜRZICHT
AI GETTSSN •

Bij-de meeting te Almelo werd gramofoonRmziek.--ten gehore
gebracht; te Andijk trad het bekende revue-gezelschap '"Theater
Hollandia'.' op». De "Rode Tokkelaars" verleenden huri medewerking in
Amsterdam. " . ' • .

Een, tweetal moti-e's'WGrd aangenomen, v/aarbij de vrijlating
van André Stil en van lopez Raimundo geëist v^erd» Zij werden resp,
naar de Franse en Spaanse ge zant gezonden».
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In de vergaderzalen waren nationale- en G.P.N.-^-vlaggen aan-
gebracht, benevens spandoeken aet de volgende leuzen:
Voor de bouw van 300.000 woningen binnon de komende 4 jaar
v/e r k en vrede
Yfeg met het ambtenarenverbod ' •
Voor een eenheidsfront en voor vrede
Voor nationale zelfstandigheid
-.70 r k, welvaar t, woningen
Voor een Vredespact der Grote Vijf
Voor een zelfstandig Nederland

lauw..
Be belangstelling was matig en de stemming van rustig tot

De op de bij eenkomsten aangesneden onderwerpen hadden, zo»̂
als gebruikelijk, betrekking op de -Minister-President, het Romme-w
fascisme, de "bewapening, de bedrijf swinsten,- de woningbouw en de
werkloosheid.

-ïïat Duitsland betreft zou de tijd zijn aangebroken, dat
dit land zich ging. héi'enigen, echter onder garantie, dat de moor-
denaars van de concentratie-kampen nimmer meer een kans krijgen,
Duitsland behoefde niet communistisch te worden, als het. dit niet.
wenste,- doch wel vredelievend en democratisch,

.-• : . ' Felle; critiek werd geleverd op -'de Amerikaanse, instelling
Vrede en Vrijheid", welke invloed zou hebben trachten uit' t.e; oe-
fenen op dé':'verkiezingen. De O.P.N, zou de agenten van-deze .̂ fas-
cistische organisatie", die zich reeds bij de politie^ de" P.T,T,
en in "de T.v.d.A. genesteld hebben, opsporen. • . .••

.De "Jet op de V/erklocsheid werd '"één stuk bedrog17 genoemd,
omdat do werkgevers, aan wie compensatie gegeven wordt voor de
betaling van de premie, die ;!wel in.de prijzen zullen gaan verwar-,
ken". A

Vier jaar geleden heette het, dat Rusland klaar'stond om
het weerloze ïïest-Europa aan te vallen. Dit sprookje werd gebruikt
om de arbeidersklas sa te kunnen uitbuiten. Thans was het in ons land
zover gekomen, dat iedereen, van baby tot grij.saard, 'F.4.— per
week voor de bewapening moet opbrengen an een millioen Nederlan-
ders geen eigen woning hebben.

B.BLOICZIJL trachtte de lachlust van .zijn toehoorders op
.te wekken, door te vertellen, dat Mevrouw .Droes na de opheffing
van'-de. subsidies op levensmiddelen in overweging zou hebben, geno-
men om werkhuizen te gaan zoeken, daar zij geen'kans zag met
f.!50Q.— per maand rond te komen, •

N-a. v,' de verkiezingsuitslagen werd opgemerkt, dat de groep,
die
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die deze keer op de G.P.N, had gestemd, een "Vuurvaste kern" was,
die uiteindelijk zou zegevieren* , ,

G R O E P 2 ~ NEDERIuiNLSS VROITTEN BEWEGING'

Hilversum 6/7 1000/— zeer rus- G,Blokker- Zomerfeest (O-
tig de Groot penlucht meet-

ing)

Spreekster aiecioreerdG de uitslagen van de laa/tstë verkie-"
zingen, waaruit z i j .de gevolgtrekking maakte, dat het Nederlandse
volk liever oorlog wilde dan vrede, immers: de C.P.N, had twee
zëtals verloren. Zij drong sr bij de aanwezigen op aan "mede te
.werken aan het behoud van'de vrede en daarbij niet in eigen kring
té blijven. Piet van Staveren werd als voorbeeld van opofferings-
gezindheid genoemd. Voor te deelde zij mede, dat op init&tief van
de N,V.B.- afd.Hen Haag een Clara Zetkinfonds is Opgericht om te-
.gen lage prijzen progressieve lectuur onder de bevolking te ver-
spreiden.

; : . j j. . . . : . .'Medewerking, verleenden ÏÏ.RIJ.KM, . Rita,.,en Garlo MELL, 7im
'BURGER, de: dansgroep "Sinar ïndonesia", de Twentse : jeugdgroep
( A . N * J . V . ) . , E e n telegram werd gezonden aan de Min.Pres., waarin
werd-verlangd, dat hij bij de vorming-van een nieuw kabinet een
afwijzende houding zou aannemen tegenover de ratificatie van het
"General Vertrag".

Rondom het feestterrein aangebrachte spandoeken vermeldden
leuzen als; . ' . . .
"Vrede over de gehele wereld",
"Gelijke rechten voor aan en vrouw"
"Meer kleuterscholen" .

Boven het podium hingen vlaggen van verschillende landen
der wereld.

In een der 'tentjes werd een zgn. Piet .van STAVEREN' ten-
toonstelling gehouden. •

G R O E P ; 4-A -

Emnieloord 26/6 65/250 rustig T. Talons .~ Pilrnavond B, L. Z,-
R. v. d. Molen E.V.C,
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; • Op' een--d.'d* 26'Juni 1952 te Bngiel.QorjL gegeven filmavond
hield I.TAL3NS oen korte inleiding om daarna het woord te'geven
aan R.van .der MOLM, die het grootgrondbezit hekelde. Bij de ver-
pachtingen in de Noordoostpolder word het land niet toegewezen
aan kleine boeren of arbeiders, maar aan grootgrondbezitters, zo-
dat derhalve geen sprake ia van uitbreiding van de boerenstand,
naar veeleer van een verhuizing van grootgrondbezitters van het

• oude naar het nieuwe land, . • • • • •
Twee -films werden vertoond, te weten een propagandafilm

over in: Rusland in gebruik zijnde landbouwmachines, en de film
''Ben stukje Grond",' welke film een beeld geeft van de strijd van

'de Hongaarse plattelandsbevolking in de dertiger jaren tegen het
grootgrondbezit, . . . . . . . .

G R O E P 4-O - DIVERS M

. Veendam 3/7 63/100

Arnhem 9/7 110/200

Amsterdam 9/7 50/240

P.Boertien Openbare vergade-
J..Westerling ring 'Terklozenco-

mité Veendam

P., J.Sc hol ten Openbare filmavond
A, M. v. Sc k . Arnhems:'.'/erklozen-

• , comité

B.v.den Ham
R.Sniid

Openbare 'vergade-
'ring Amsterdams
T/erklozencomité

Op de bijeenkomsten te yeendam en Arnh_etn werd door de
schillende sprekers hoof dzakelï^Tif h~öT; doel van~een werklozencomi-
té, het nut van de uitgifte van werklozenkrantën, de noodzaak van
het verkrijgen^van kolenvoorschot en de oorzaken van de grote vrerk
loosheid hier te lande naar voren gebracht, . ' .

ii..M.van BOE schets te 'de vooroorlogse werklozentoestand, 'in
aansluiting waarop hij de in 1946 gedane Regeringsbeloften rele-
veerde, welke beloften een krachtige bestrijding van de werkloos-
heid in het vooruitzicht stelden. De werkloosheid neemt echter
hand over hand toe. : .

Te Arnhem werd nog de ' f i lm ' ; 'Taboe ' ' ' ver'toond.. ••

Op de te ehouden vergadering werd door
der HAM gesproken over de nieuwe' regeling met betrekkin;
__ - , * * ' ' ,-j •' • • "̂  n-n • • - * _ i i T -ï • _ T - v 1 _ T _ _ _

Overbrugings- en
vac an tie to e slag.

Sociale Bijstand,
Na een objectieve

~ 5 —

B. G. van
tot de"

kledinggeld, kolenvoorschot en
weergave te hebben gegeven

van
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van de veranderde sociale omstandigneden somde hij de nadelen op
van de ïïerkloosheidswet, zoals het niet in bescherming nemen van
personen beneden de 19 jaar en het niet voorzien in de behoeften
van hen., die voor l Juli 1952 .reeds werkloos waren. Critiek werd
geleverd op de controlemaatregelen ter uitvoering van de werkloos-
heidswet. Het is kennelijk de- bedoeling van de Regering de jongens
onder de 19 jaar te drijven naar het leger , -de marine, "Steun
ïïettig Gezag" en wat dies 'meer zij.» Aan het einde varï de verga-
dering las van den Ham een brief voor, die door .het wjerklozencomlté*
v/as opgesteld ter overhandiging aan de Directeur van Sociale Zaken
terstond na de vergadering. In dit schrijven werd de "medewerking
van de Directeur verzocht bij het verstrekken van kledinggeld, ko-
lenvoorschotj e tc» De aanwezigen werden door spreker verzocht naar
het gebouw van Sociale Zaken mee te gaan om enige druk op de zaak
uit te oefenen»

Het woord werd daarna verleend aan R,SMID, "die"in een kort
naar enthousiast speechje vertelde, dat het lot der werklozen,
ook de S.V»C. aangaat, De S . V » C » zal niets nalaten om de'belangen
van de werklozen te behartigen. De werklozen moeten evenwel be-
denken, dat niets wordt -verkregen zonder strijd en daarom moeten
de werklozen hun krachten en hun vrije tijd beschikbaar stellen
om het werklozenoomité behulpzaam .te zijn, zodat meer kracht kan'
v/orden ontplooid en de tijd, dat men zonder werk loopt, kan worden
bekort, , ' '

P E R S O N A L I A

c/^lokker-de G-root ,
(blz.3) -

Geertje, ._ '
/ ' ' •'"/Blokzijl (blz„l)
Berend»

(blz.4)
• Pieter. '

•'Borst (blz.l) -
Cornelis,

/Bek ,(i>le;,4)
Andriss Marinae van.

t/Groot (blz,l)
Saul (Paul) -de,


