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G H O E P l - COMMUNISTISCHE PARTIJ van KSDERLAND.

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming
Zaalcap.

Aalsmeer 11/10 35/100

Rotterdam 17/10 700/700

Assen-
delft

20/10 56/400

Sotterdam.24/10 7CC/700

Schiedam 24/10 356/356

drieborg 25/10 60
Gem. Beerta

Beerta 26/10 50

Hieliger-28/10 19
lee
Gein» Scheemda
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Sprekers Bijzonderheden

Vergadering m.
filmvertoning

J.Hoogcars- idem
pel

C.van den
Kommer idem

J.Geerligs idem

B.E.Collé idem

J.Siemons Vergadering m,
filmverto-
ning

S.Frikken Vergadering ra»
filmverto-
ning

Vergadering m.
filmverto-
ning

7?inschoten
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'.'inschoten 29/10 60/100 ~, l'3 .Haagsma Vergade-
ring m B
f ilraverto-
ning

COLLECTIÏÏï1 OVERZICHT

In alle bijeenkomsten v/er d door de Vaarheidf ilmdienst
een film vertoond.

Gedraaid werden o.a» "De vliegende jeugd", i!De val van
Berlijn", "Op leven en dood" en "De Baarheid kent geen grenzen".

In enkele zalen waren spandoeken aangebracht met leuzen
als "G-een Amerikaanse bezetting", "Nederland voor de Nederlan-
ders11 ? "Geen Duitse herbewapening" en "Voor collectieve veilig
heid".

Ook werd in enkele bijeenkomsten gecolporteerd mot "De
Baarheid" en met de brochure van Paul do G-root "De baarheid
over de Pebruari-staking".

Alle sprekers lieten zich in felle bewoordingen uit ovor
de voorgenomen Duitse herbewapening en do legering van Ameri-
kaanse troepen in Nederland.

J.HOOGCARSP3I, die in Rotterdam het woord voerde, maakte
vooral propaganda voor het dagblad "De ïïaarheid"«

Hij wees er op, dat dit blad, in tegenstelling niet de
kapitalistische dagbladen met hun advertenties van de grote
ondernemingen, het uitsluitend moot hebben van de steun van de
arbeidersklasse.

T) e ?/aarheid is, zo zeide hij, het blad vafo en voor de
arbeiders. ledere arbeider dient daarom dit blad te

G E O S F 2 - VRED3SBF.7EGING.

Amsterdam 25/10 50/100 rustig N.Luirink Openbare
vergadering

LUIRIM betoogde, dat de vredesbeweging steeds grotere
successen boekte. Ten bewijze hiervan haalde hij het eindo vent
de strijd in Korea en Indo-China en de verwerping van de B.L„G
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aan. Thans trachten do oorlogsmachten een andere "verdedigings-
unie" te vormen hetgeen inhield, dat "7e a t -Duit si and opnieuw "be-
wapend zou v/orden. Het nieuwe nazi-leger zou uit 48 divisies be-
staan. d,WcZ. evengroot als het leger waarmede Hitler de oorlog
begon. Vroegere nazi-generaals- zouden in het te vormen leger
weer do leiding op zich nemen» Het doel hiervan was de ge?;eld-
dadige hereniging van Oost- en ïïest-Duitsland. Hiuropa bevond
zich thans in een zeer gevaarlijke situatie. Met behulp van
Rusland was men er in geslaagd een oplossing te vinden voor
de Aziatische vraagstukken. J)oor samenwerking van alle Europe-
se staten, was dit ook voor Test-Europa mogelijk,
De strijd voor de vrede was de strijd tegen de herrijzing van
een " naai-v/e oriaacht". Spreker stelde voor op korte termijn een
massale handtekeningen-campagne te organiseren, Voorts moeat
een conferentie worden belegd van vertegenwoordigers van diver-
se vakorganisaties om te komen tot activiteit vanuit de be-
drijven. Daarenboven moesten delegaties worden samengesteld
om do parlementsleden te bezoeken.
"".7ij gaan", aldus LUIRIM, -"een periode van zeer geile actie
tegemoet, een strijd die het uiterste van ons zal vergen. Do
strijders voor de vrede zijn in opmars, zij .bewegen het rad
van de geschiedenis en zullen niet eerder, rusten voordat de
Duitse herbewapening is voorkomen.. *

VERENIGING "MïiDERLAHD - U. S. B .R." .

Den Haag 15/10 25/50 rustig

Neder- 16/10 24/50 rustig
horst den Berg

Rotterdam 19/3-0 480/480 rustig

Zwanen- 22/10 120/330 rustig
burg

H.P.Schuyt Openbare le-
zing met als
onderwerp
"150 jaar Rus-
sische muziek"

A.Th.de Openbare film-
Heus voorstelling

met de film
:'Het onvergete-
lijke jaar
1919".

J.Hoogcars- Openb. solie-
pel tenconcert.

B.v.Oote- Openb =füjm-
gem voorstelling

"Circus Arena"
Alkmaar
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Alkmaar 23/10 110/110 matig L.A«Koning Openbare film-
voorstelling
met de filn "
Maximka"

Landsmeer 26/10 —: rustig — Openbare film-
voorstelling
niet de film "Ver
van Moskou".

L'e HEUS M o ld. oen causorie ovor zijn reis naar de Sov-
jet Unie, die hij in Augustus 1954- als lid van een delegatie
had gemaakt„

Hij had de indrxik gekregen, dat, hoewel men altijd
spreekt van het Ijzeren Gordijn, waardoor de Sovjet Unie min
of meer hermetisch wordt afgesloten, dit gordijn meer bij het.
•«Testen behoort«, Speciaal was hem d.it opgevallen bij de uitvoe-
rige visitatie op:Schiphol, terwijl daarvan op het vliegveld
te Minsk geen sprake waa„

Nergens in Rusland had hij.concentratiekampen aangetrof-
fen en bij navraag bleek ook'de bevolking hiervan niets af te
weten.è

Voorts roemde spreker de voortvarendheid, waarmode de
Sovjet-regering de door de Waai's in de afgelopen wereldoorlog
met de grond gelijkgemaakte Russische steden weer had opgebouwd.

Over het bezoek van de delegatie aan een kolchos en een
sowchos verklaarde hij, dat de arbeiders in overvloed leven.
Deze mensen voelen zich gelukkig en 'hebben daarom geen enkel
belang bij een oorlog. In tegenstelling tot het *.7esten, v/aar
men het voortdurend over oorlog en oorlogsvoorbereiding heeft,
spraken de mensen in de Sovjet Unie alleen over de vrede„
KONING betoogde, dat de .propaganda van de Vereniging "Nederland-
U.S.ScRs" mot succes v/as bekroonde Zowel kunstenaars als we-
tenschapsmensen en sportslieden uit Rusland hebben dit jaar
ons land bezochte

Nederland,, aldus-spreker, moet begrijp en, dat Rusland
niet Nederland? maar Nederland Rusland nodig heeft. Niet al-
leen boter en haring, doch allerlei andere artikelen zal Ne-
derland naar Rusland kunnen exporteren, hetgeen onze industrie
ten goede zal komeno

Te Landsmeer werd medewerking verleend door de Russi-
sche dansgroep "Rode Ster".
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ALGEMEEN NÜDSPJuiFDS JIïtTGD VER30ÏÏ1J.

Hw. '"oer- 23/10 250/250 rustig J.F.'Tolff Feestavond
dinge

Do ze feestavond was belegd in samenwerking met de Am-
sterdamse j ougd om met het aldus te verkrijgen geld afgevaar-
digden van clo plattelands j ougd in de gelegenheid te stellen
hot internationale congres voor de plattelendajeugd te bezoe-
ken, dat van 9-15 December a» s. te ".Tenen zal worden gehouden.
ÏÏOItipï1, de landelijk-voorzitter van het A.IT.J.V. verklaarde,
dat? hoewel de toestand voor de jeugd in de steden lang niet
rooskleurig ia, de plattelandsjeugd toch nog sterk bij de stads-
jeugd achter staat» IDe ondernemers op het platteland denken
nog steeds nat lagere lonen te kunnen volstaan; ook de vakop-
leiding is daar slechter dan in de steden, aldus spreker. Hij
besloot zijn toespraak met een oproep tot alle aanwezigen om
eensgezind te strijden voor betere toestanden onder de jeugd„

Aan do bijeenkomst werd o .EI. muzikale medewerking ver-
leend door het Amsterdamse jeugdgezelschap i!De jonge geuzen".
Tijdens de pauze word gecolporteerd net het blad "Jeugd".
Sr was bal na c

G P, O E P 3 - DIVSILSEN.

Utrecht 24/10 100C/1000 cnth» 7/.v.Egnond Jaarlijks
songfestival
v.d. Bond v.
Soc.Zang-en
Muziekvereni-
gingen.

Aan dit festival word door 21 personen mee!t;werking .ver-
leend „ De spreker wekte'do aanwezigen op zich net kracht te
verzetten togen de ""ostorse-vercledigingsunie en de legering
van Amerikaanse troepen in Nederland.

- 6 - Groep 4-A
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G R O S P 4-A - ÏÏEITH3IDSVAKCENTRALE*

Rotterdam 15/10 -200/7 rumoerig P.Diaz-Bauste Vergadering
J.Bussink de Metaal-

EVC
(classifi-
ceerders)

Amsterdam 21/10 200/500 lauw P.Meis Vergader ing
ABT-SVC.

Enschede 1/11 500 rustig T. .Stuiven- Meeting
berg ATÏÏK-3VC
H.J.Hooter

Te Rotterdam kwamen de stakende classificeerders, in
dienst van de IT.V. Junius en Zoon, bijeen t Aangezien het ont-
slag van A. v.cl. Vegt, hetwelk de aanleiding tot, staking was,
is ingetrokken, verklaarde v.d. Vegt, dat zijns inziens verder
staken overbodig was. 3IAZ-3AUSTB constateerde, dat de arbei-
ders door hun eensgezind optreden een groot succes hebben be-
haald. Volledig zal het succes zijn als het loonzakje f,3.85
neer bevat. Het al dan niet verder staken liet hij aan de be-
slissing van de aanwezigen over. Verschillende personen, me*
rendeels min of meer beschonken, voerdon onder groot runoer
het woord.

BTJSSIÏÏK poogde tevergeefs een redevoering te houden. Na
telefonisch contact met Junius, waarbij deze zich bereid ver-
klaarde te onderhandelen, echter niet leden van de erkende bon-
den, werd besloten het werk te hervatten. Joelend en zingend
verlieten de aanwezigen de vergadering.

Te Amsterdam besprak MSIS de grote strijd tussen de
havenarbeiders en^do havenbaronnen, die in Test-L'uropa, in
het bijzonder in Sngoland gaande is. Cp voorbeeld van Hamburg,
v/aar 12 tot 16 uur per dag wordt gewerkt, wordt in Rotterdam
getracht het tempo op te voeren» Hiertegen moeten v/ij strij-
den, tenzij bij harder werken een behoorlijke beloning en be-
tere taakverdeling er tegenover staat. Spreker wekte de aan-
wezigen op, indien de 75 gestrafte arbeiders norgen van het
werk worden geweerd, tot staking over te gaan.

Aan de discussie namen twee If.V.V.-crs deel, die mede-
deelden, dat op de vergadering van de C.E.T,-II.V.V. niet v/as
besloten on eventueel het ?/erk :meer te leggen. Beiden

. - 7 .- vielen
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vielen fel liet "beleid van de A.B.T. aan en. richtten verwijten
aan hot adres van MEISo Nadj_en deelde een E.A.B.„lia Iiede, dat
deze bond' geen staking wenste.

Opvallend was dat deze sprekers niet mot interrupties
werden bestookt en evenmin hun liet woord word ontnomen» In
zijn beantwoording stelde IE IS voor, dat norgen alle arbeiders
voor 7'uur present zouden zijn. Indien do 75 arbeiders tot
Maandag geschorst blijven zullen v/ij trachten de arbeiders,
die om 8 uur aantreden tot staking te bewegeno Na stemming
werd. hiertoe besloten o Een telegram werd veraonden aan de sta-
kende havenarbeiders in Bonden en een aan do regering not
protest tegen legering van de Amerikaanse militairen in ïfe-
dorland.

Te Enschede besprak STUIVülTBülRCr tijdens de openlucht
meeting de stakingen in de textielbedrijven;, welke in verband
staan met het niet toekennen van de 6 /o,loonsverhoging o
Hij bepleitte het vormen van een staking si e ld ing. 1ICOÏ3R be-
toogde, dat de regering was -gedwongen 6/6 loonsverhoging
toe te staan o «7)0 stakingen te Rotterdam en .Amsterdam hebben
er de stoot toe gegeven. Het is noodzakelijk dat ai]e arbei-
ders, ook die, welke in sitt-down-staking zijn gegaan, de fa-
brieken, verlaten, 3on algemerie staking is.vereist.

Allo aanwezigen begaven zich na deze onbelangrijke
meeting naar de fabriek van ter Kuil e om de arbeiders tot

staking over te halen?

P 2 R S O U A L I A ,

Bussink (blz. 6)
'Johannes»

jpollè (blz.l)
Bornaxdus 3vert.

Diaz-Bauste (blzs0)
'Francisco*

Egmond (blz„5)
'".7111 om-van.

Prikken (blz.l)
Simon.


