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COMMUNISTISCHE PARTIJ v a n NEDERLAND.

Gemeente

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap*

Bijzonderheden

Den Haag

25/8

Openbare vergadering, niet doorgegaan wegens geringe belangstelling

Amsterdam 27/8
Den Haag

27/8

3/~

lOO/—

rustig

35/100

G.Hagenaar

Openbare vergadering

J, Gerritze

Openbare vergadering
Waarheid Zomerfeest

Amsterdam 30/8 +5000/—

zeer'"
rommelig

P»de Groot
J.Haken

Amsterdam 30/8 +1200/—

zeer
rommelig

•Bakker

Amsterdam 30/8 +300/—

zeer
rommelig

G. ',7ag en R ar

2 —

ÏÏaarheid.Zomerfeest
'Jaar h eid Zomerfeest
Amsterdam

D I S K S T

E H S IM

'7,0, 31t/m 35/1953, blz, 2.
Amsterdam 30/8 +300/-

I1, Schoonenberg

'Jaarheid Zomerfeest

De vergadering op 27 Augustus te. Amsterdam waar tevens een
cabaretprograrnnia werd aangeboden, was speciaal belegd voor me- "
taaiarbeiders, die te ' s-G-ravenhage voor bouwvakarbeiders. Beide
bijeenkomsten hadden ten doel het standpunt van de C.P.N« ten
aanzien van de nieuwe C.A„ O, uiteen te zetten,
Leuzen war en s
"Tegen het E,D« CT.-verdrag;'
"G-een verlaging, doch verhoging van het levenspeil"
"Leert De Waarheid voor een juiste voorlichting"
"loonsverhoging"
Betoogd werd, dat het noodzakelijk is betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen o Dit blijkt allerwege de juiste weg te
zijn, een weg, welke steeds meer bewandeld wordt, Het vastleggen
van een loonsverhoging van 5^ in de nieuwe G. A. O» voor de bouwvakkers v/e r d noodzakelijk geacht,, Verwezen werd naar Frankrijk
met zijn enorme stakingen en naar de acties in r 7est- Duitsland.
Rusland is in.de bewapenings- in het bijzonder H-bom-wedloop nu gelijk, zo niet voor en dat betekent een steun in de str.ijd,
G- a Hagenaar sprak zich te Amsterdam uit tegen de nieuwe C.A.O.
voor de metaalbewerkers, ondat daar -in de werkclassif icatie is
opgenomen, een systeem, waarbij volgens spreker elke controle
op het loon en elke zekerheid voor de arbeiders ontbreekt. Hij
wekte op tot het voeren van aotie en het 'vormen van eenheid om
het dreigende gevaar af te wenden,
Vragen beantwoordend ontkende J.Gerritze te Den Haag, dat
alleen actie gevoerd moet worden op bedrijven waar minimum lonen
worden uitbetaald*
De personen, die het beste geschikt zijn om actie te voeren
zitten juist in bedrijven waar meer loon. word t uitgekeerd,
Ook in Den Haag moet actie worden gevoerd,

Tengevolge van het slechte weer waa het nagenoeg niet mogelijk het feest op het -terrein aan de Amstelveenseweg te vieren.
In allerijl waren enige zalen af gehuurd om het feest toch doorgang te doen vinden» Aan de "bezoekers werden geïmproviseerde cabaretprograrmaa 1 s aangeboden
,.
Paul de Groot getuigde van zijn grote 'ver trouwen in de
toekomst van de zaak der arbeidersklasse., Hij kantte zich vooral
tegen het herlevend fascisme en de S. D, G» Vervolgens bepleitte
spreker
—

j

D I E N 3 'I G S H E I M
ÏÏ.O. 31 t/m 35/1953. blz ( . 3«spreker eenheid van actie 5 daarbij de Franse stakingen memorerende. Als nieuwe taken noemde hij s 5000 nieuwe abonné 8 s o p "De
Waarheid") f,-, 50» 000--- voor het veiligstellen van de krant en
het verstrekken van een Maandagochtendblad voor Amsterdam;
f, 150,000 voor hè -ij- Ve rkie zing sfond s 1954 =
De overige sprekers hamerden. op hetzelfde aambeeld» Jan
Haken liet een fel protest horen tegen het niet toelaten in Ne
derland van de vertegenwoordiger van de communistische Volksstimme;' uit
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.-." VREDESBEWEGING"

Amsterdam 4/8
Steenwijk 14/8

375/700

rustig

D s* YLS.H.v-,
Daien

Openbare vergadering

2 O/—

rustig

R.Hutgers

Openbare vergadering

Dst- van Dalen was van mening, dat in Korea een bacteriolO"gische oorlog gevoerd was. Dezelfde mensen, die voor deze wijze
van oorlogvoering verantwoordelijk waren, zonden thans vöedselpakketjes naar Berlijn, om zodoende de wereld in slaap te sussen,
aldus spreker.
Hij betoogde,, dat er nog steeclu gevaar bestond voor de vrede. Hij
verwees hiervoor naar Duitsland, waar het nazidoni weer opnieuw de
kop opsteekt, hetgeen ook in Nederland het geval ?raso :!Hier", aldus spreker, "Worden wij niet alleen bedreigd door het nazisme,
maar ook door het Staf-isrr.s1',,
Hij s uu 1de aan de Nederlandse regering de eis, dat zij de N ."E. S.B.
van. Paul van TI EN'M zou verbieden, daar aangenomen kan 'worden,
dat bij de varkioBingerj. in "1956 de oa, 40«.OCO aionaën., welke door
auïi houding tijdena de bezetting, uitgesloten werden van hét
kiesijocht, hun sten,1, zouden uitbrengen op deze nieuwe "fuhrer".
ïïe Steenwijk betoogde de spreker, dat het doel van de
'Jereldvrodesbcweging was te- l :omen tot algehele ontwapening. Hij
was van mening, dat de E.D. G. niets anders was dan de wederopstanding van het Duitse Nat.Soc., waarbij figuren als HALISTEIN
en lütUPP weer de belangrijke plaats innamen.
De Sovjet Unie, aldus Rutgers, wilde geen oorlog, hetgeen o*a„
ook bleek uit een apport van enige Amerikanen, die behoorden
ir-ot de "Quaker,', "
Personalia,

