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COMMUNISTISCHE PARTIJ van NEDERLAND.

Gemeente

Datum Aanwezig/ Stemming
Zaalcapo

Sprekers

Bijzonderheden

Zutphen

6/11

rustig

A. Ge lok-Wal viua

Herdenking Oc-'
tober revolutie

rustig

H.Sohuur

Herdenking Oo-"
tober revolutie

P,Dijkstra

Pilmvooratelling

24/H
49/100, opgew.
Gem« Smallingerland

P. JYH.Ammerlaan

Herdenking October revolutie

Alkmaar

H,Khuisting
Neven

Filmvoorstelling

J.de Boer

Herdenking October revolutie

J.de Boer

Filmvoorstelling

80/80

Veeier7/11
70/7
veen
Genu Bellingwolde
j Beets22/ll
Gem.» Opsterland

25/11

50/7

70/110- rustig

^^Hbutige- 25/11
45/120
hags
Gomo Smallingerland
•Nieuwe- 29/H
horne
Gem, Heerenveen

mat

25/7

Sneek
- 2 —
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7.0, 47/1953, blz. 2,
>> Sneek

27/11

25/65

rustig

K, Schaper

Filmvoorstelling

•

COLLECTIEF OVERZICHT

Op de filmavonden en tijdens enkele revolutie-herdenkingsbij eenkomsten werden vertoond; "De matrozen van Kroonstad'% ''De
eerste dagen", en de Tsjechische rolprent (fAlarm-Gestapo'v„
De bijeenkomst te Alkmaar was belegd in het kader van de
werfcampagne voor'"De Baarheid"» Tijdens de pauze hield H.
KNUISTINGH NETEN een "Amerikaanse" of wel ''Russische" verkoping
van enige levensmiddelen, hetgeen volgens spreker op hetzelfde
neerkwamr
De herdenkingsbijeenkomsten van de October revolutie werden opgeluisterd door zang* muziek, toneel en dans.
Sprekers brachten een loflied op de Sovjet Unie en spraken zich op de„ be.kende wijze uit tegen.,:he;t E.D. G..-verdrag» ;
Na de komende 5f° loonsverhoging in het betoog te hebben
betrokken? liet men niet na deze loonronde te vergelijken met
de verhoging van de toelagen der Kamerleden.
Besloten werd met een opwekking om deel te nemen aan de
strijd van de Nederlandse arbeidersklasse en zich te abonneren
o,p, "De Waarheid13, "het enige dagblad'1 aldus een der sprekers,
'; waaraan".; geen Amerikaans' bloed kleef de" o
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ALGEMEEN NEDERLANDS JEUGD VERBOND,

Den Haag• ' '. 20/11

120/300 rustig

M.J.Haks

.

Feestavond

1
•'; Spreker • memoreer de de gr'o: te -.deelname aan .;h e t -.Ter e ld ;
Jeugd festival te Boekarest, Hieruit bleek volgens HAES, dat
de jongeren elkaar gevonden hadden.
Met betrekking to-t JCoreay, zei Haks, dat .Nederland ' sinds . het
uitbreken van de oorlog daar zwaar belast was geworden me't.'extra
uitgaven, welke zelfs na het tot standkomen.. van -.de.:-wapenstilstand nog niet zijn opgehevenc
Spreker vroef zich '-af ^ ::wa.arom deze lasten thans,;niet opgeheven
worden door belastingverlaging en loonsverhoging, ook voor de
jeugd. Dat er voor de jeugd nog geen regeling is getroffen i„z„

D I E N' S T G E H l I M
W, G, 47/1953, bis, 3.
de 5fo loonsverhoging; is volgens spreker een gevolg van het
feit, dat de regering ziende 'blind is voor alles wat er in de
jeugd leef t c Vfel moest de E. 3 D=G-o door de Regering doorgedreven
worden, waardoor de militairen niet alleen één maal in de 2
weken in de kazerne aioeten blijven,; naar ook de helft van onze
soldaten met Kerstmis niet naar huis zal kunnen» Dit onrecht
heeft reeds in verschillende kazernes het nouden van demonstraties ten gevolge gehad» ;!Het vuur is gaan smeulen, maar het is
nog niet uitgeblust",; aldus Hak s*
Later op de avond werd de film "De Schat" vertoond. In
de zaal: waren 2 spandoeken aangebracht met de opschriften "Leve de U, S. S =.?.«" en "Leve de Y7.ï'.Dv Yc'f„

VERENIGING "NEDERLAND - Uc 3.3,R."
Aalsmeer

16/11

20/100 rustig

P»M*Lanser.
I1 * Oostveen

Voorlicbtingsfilmavond

LANSER betreurde de geringe opkomst, aangezien hieruit
bleek, dat velen nog niet doordrongen waren van het feit, dat
de Vereniging alleen vrede wilr Afkeurenswaardig noemde hij h?t
verschijnsel^ dat de Nederlandse bladen zich op smalende wijze
over de Sovjet unie uitlaten o Naar zijn mening zal de zon voor
de Sovjet Unie en haar volk eens in volle glorie verrijzen.
F „OOSTVEEN sprak zijn leedwezen uit ovsr het feit., dat
hij niet in staat war< uit eigen bevindingen over de Sovjet Unie
te vertellen, doch dau hij de gegevens uit tijdschriften en andere bladen had moeten hal en r
.• .
<
Spreker was er stellig van overtuig•"., dat deze "berichten op
waarheid berusten. Dat er in sommige dag- en weekbladen wel
eens artikelen voorkwamen, .die de So'U° in een kwaad daglicht
stelden , was te wij ten -aan de Amerikaanse leugencampagne, De
geldmaniakken proberen alles te doen om het arme Sovjet-volk
te vermoorden en murw te maken* Hij spoorde de aanwezigen aan. de
leugens, die over de S-U» in omloop zijn, de kop in te drukken
door te vertellen hoe het wel iüc Dit is mogelijk door het lezen
van lectuur over dit land*
De avond werd besloten cao t een, tekenfilm ast propagandistisch karakter en als hoofdfilm "De ICoebankozakken"a. . :.
Groep 4-A
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EEME1DS VAKCENTRALE,,

Deventer 20/11

6/100
16/250

rustig .

ïï„Hartog

Openbare vergadering

rustig

WaHartog

Openbare vergadering

P e Reuter

Openbare vergadering

Zwolle

23/H

Zuilen

23/11

?/?

rustig

Leiden

26/11

6/100

rustig

Openbare vergadering de
Me baal,

Te Deventer luisterden de 6 aanwezigen aandachtig naar
de uiteenzetting, die ïïessel HARTOG gaf over de sedert 1945
gevoerde loonpolitiek. Uitvoerig werd besproken de motie Romme
inzake de vrije loonvorming, welke naar het oordeel van Hartog
als achtergrond heeft de gelegenheid te bieden bij de naderende
crisis de lonen te verlagen^
Te Zwolle behandelde Uessel HARTOG drie onderwerpen, die
op. spandoeken'in^ de zaal vermeld a tonden: "Geen vrije loonvorming", "Tegen achterstelling van de jeugd,|l"Eenheid van actie,»
De redevoering omvatte de reeds overbekende, argumenten
Op de vergadering;te Zuilen stelde de spreker Prits
REUTER voor, .gezien-.de geringe belangstelling van deze vergadering maar een huishoudelijke bijeenkomst te makens Hij behandelde allereerst de vrije loonvorming,•• .ilaaicba' de onderhandelingen; 'die gevoerd waren over ,i.e onlangs vastgestelde
loonsverhoging van slechts 5$, voor welk"laag bedrag de P^v-d-A,
verantwoordelijk cis.;, Bij de kernverkiezingen bij "ferkspoor
en Demka en bij .de -a-j s-, .gemeenteraadsverkiezingen te Utrecht
moeten de arbeiders op duidelijke wijze hun afkeer tonen van
hetgeen zioh tussen de Uniëbondsbestuurders en de ondernemers
heeft afgespeeld. . ;
.
. -'.
... '.
De te Leiden door de Metaal belegde vergadering was bedoeld als een congres-verslagvergaderingo De minimale belangstelling had tot gevolg, dat er niet werd gesproken en er
slechts vertoning van de film "Bloeiende Oekraïne" plaats vond.
Personalia,
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