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G.v.Ooate- Vergadering
rum m.- filmverto-

ning
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rum

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

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers Bijzonderheden
Zaalcap.

Rotterdam 25/9 180/380

Rotterdam 25/9 160/380

Arnhem 26/9 120/220

Batten. 29/9 60/200

,„,. Oude Pe» 30/9 23
kela

Zwolle 30/9 60/100

Rotterdam 6/10 99

J.H.van
Keekem

•idem

Tj.Jager idem

J.Haken idem

Nieuwenhuia? idem

J.P.Schal- Vergadering
ker m,filmver-

toning

- 2 - Collectief
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CQLIECTIEF OVERZICHT

In alle bijeenkomsten werd door de 7aarheidf ilndienst
een filn vertoond. Gedraaid werden o.ae "De verniste piloot",
"De 'Jaarheid kent geen grenzen", "Het onvergetelijke jaar
1919" en "op leven en dood"»

In enkele zalen waren • spandoeken aangebracht met leu-
zen-als "Nu collectieve veiligheid" en "Versterkt de ïïaarheid" .

Jan HAKEïï gaf in Oude-Pekela zijn visie op de "Milli-
oenennota"o Het afgelopen parlementaire jaar is, volgans Minis-
ter van der Kieft, goed geweest, maar dan ook alleen goed
voor de grote ondernemers, 20 zei apr,9want de arbeiders, de
kleine middenstanders en de lagere" ambtenaren hebben in dit
afgelopen jaar 4 /o minder kunnen kopen d§n in voorafgaande
jaren*

En in deze voorafgaande jaren was het al bittere ar*-
maede, zodat men niet behoeft te vragen, wat het dan nu is!

Alle sprekers lieten zich i$ felle bewoordingen uit
over de voorgenomen Duitse herbewapening en de legering van
Amerikaanse troepen in Nederland»

G R O E P 2 - VERENIGING "NEDERLAND - U.S.S.R."

Krommenie 1/10 190/500 rustig

•'Leeuwar-
den

3/10 350/700 lauw

Schiedam 3/10 200/350 rustig

M.Herder-
Sterringa

J.Hoogcars-
pel

- 3 -

Openbare
filmvoorstel-
ling met de
films"Pantser-
kruiser Potem-
kin".

Openbare film-
voorstelling
met de film:
"de val van
Berlijn" <.

Openbare film-
voorstelling
met de film5
"Niemand zal
het weten"o

Utrecht
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Utrecht 3/10 100/150 rustig B.V/.Lindemaim Openbare
filmvoorstel-
ling met de
film "Moes-
sorgsky".

Den Haag 3/10 300/550 enth„ G.v,Praag

Veendam 4/10 29/100 rustig J.Lamain

Bussum 4/10 70/270 rustig onbekend

Openbare film-
voorstelling
met de film
"Hot gezelli-
ge dorp"n

Openbare film-
voorstelling
met de film
"Het leven te-
gemoet" ,

Openbare film-
voorstelling
met de film
"De zanger van
Leningrad".

De bijeenkomsten waren georganiseerd in het kader van
de "Maand voor versterking der culturele betrekkingen met de
Sovjet Unie",

De sprekers wezen allen op het feit, dat de uitwisse-
ling op cultureel- en sportgebied tussen Nederland en de Sov-
jet Unie de laatste tijd aanmerkelijk ?^üs• verbeterd. Zij
betoogden, dat deze verbetering, grotendeels het werk is van
de Vereniging "Nederland-U,S.S.E.'S dank aij een reeds jaren-
lang in deze richting gevoerde propaganda„.

Voorts werden de successen van de Russische dansgroep
"Berjozka", en van de musici Malinin en Igor Bezrodni geme-
moreerd.

_ 4 _ .Groep 4-A
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G R O E P 4-A - EEWHEIDSVAKCENTRALE„

Hoonsbroek 3/10 25/100 rustig H.J.Nooter Vergadering
E.V.C.

Te Hoensbroek trok de vergadering ondanks reclame in
de ïïaarheid en verspreiding van folders in de arbeiderswij-
ken, weinig belangstelling. ÏÏOOTER behandelde het onderwerp!
"De loonbelasting van de regering". Zijn rode was groten-
deels gewijd aan critiek op de Troonrede en de 6 ^o loons-
verhoging, die tenminste 10 % diende te zijn.

G R O E P 4-B O.V.B.

Amsterdam 3/10 70/500 rustig L.van Os

's-Graven- 6/10 30/150 rustig A,vpd«
hage Berg '

Vergadering
O.V.B. "

Vergadering
O.V.B.

De vergadering te Amsterdam was belegd als protest
tegen uitlatingen, die op de vergadering van de ABT-EVC van
19 September waren gedaan jegens het O.V.B, en de Rotterdam-
se havenarbeiders. Toen van OS zijn rede wilde beginnen
schreeuwde de A.B.T.-hoofdbestuurder F.MEIS, dat de Rotter-
dammers gezien hun "gele-trui-actie" hun mond noesten hou-
den. Ha enig rumoer verliet MEIS met *ien satellieten de ver-
gadering. Van OS betoogde nadien, dat het gelogen is, dat
in Rotterdam vol vuur gewerkt wordt, integendeel is daar een
langzaamaanactie gaande.

Vervolgend viol hij MEIS fel aan. Onwaar is diens be-
wering, dat en een bespreking heeft plaatsgehad tussen het
O.V.B., en de A.BaT., bij welk onderhoud het O.V.B, samenwer-
king sou hebben geweigerd. Vervolgens hekelde hij de houding

- 5 - van
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van de W.V.V.-bestuurders, ten aanzien van de laatste loon-
ronde. Tenslotte deed hij een beroep op alle havenarbeiders
eensgezind te strijden voor betere Ionen0

Na enige discussie werd besloten een Commissie te
benoemen van Amsterdamse en Rotterdamse havenarbeiders, die
de komende acties noet leiden. Tot een samenstelling dezer
•commissie kwam het niet»

Te 's-G-ravenhage was van den BERG de spreker» Hij
wees er op, dat de huidige gunstige economische toestand te
danken is aan de arbeiders en dat de vergroting van.het na-
tionale inkomen verkregen is ten koste van de arbeiders, wier
levensstandaard te laag is» Het wordt tijd, dat de arbeiders
hun lot in eigen handen nemen en dit niet overlaten aan een
of andere verpolitiekte bond,

Alle stakingen "gemaakt" door de politieke partijen
zijn gedoemd te mislukken. Slechts die stakingen hebben suc-
ces, die spontaan voortspruiten uit de armoede van de arbei-
ders. Elke staking dient apart bekeken te worden. Veelal is
het niet nodig, dat alle arbeiders in een bedrijf staken.
Als alleen maar de arbeiders in de sleutelposities staken
ligt het bedrijf plat en behoeven de overigen niet tot sta-
king over te gaan, hetgeen ook ten voordele is van de weer- •
standskassen.

Spreker behandelde vervolgens de houding van de E.V.C.,
die ten opzichte van het O.V.B, voor de gemeenste leugens
niet terugdeinst. Tenslotte wekte hij alle arbeiders op
zich in te zetten voor de verwezenlijking van de concrete
eisen uit het urgentieplan van het O.V.B.

. P E R S O N A L I A .

Berg (blz.4)
Aïiton van den.

,Haken (blz.l)
Jan*

.Herder-Sterringa
(blz.2)

Maria.


