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COMMUNISTISCHE PARTIJ van NEDERLAND.

Datum Aanwezig/
Zaalcap-

Teriaunten 13/11

28

Stemming
'

—

Bijzonderheden

J.Haken

Vergadering EI.
filmvertoning

J.v.Segge- idem
len

Dordrecht 15/11

100/180

Rotterdam 19/11

200/490

Glaner- 25/11
brug
Gom. Ens oliede

50/50

Apeldoorn 26/11

45/250

J.A.Cleton idem

Anna
27/11
Paulowna

30/250

idem

28/11

90/225

H.J.Bussink idem

29/11

50/50

T. Stuivenberg

Arnhem
Glanerbrug

rustig

Sprekers

";7,B.Jansz

idem
idem

opgew»

idem

Gem ^Enschede
- 2 ~,

Enschede

D I E N S T G E H E I M
T ":.0.

30/11

ün s oliede

50/350

—

43/1954, bis, 2 ,
J.H.M
Turnhout

Vergadering'
m--, filmvertoning

COLLECTIEF OVERZICHT

In bijna allo- bijeenkomsten werd door de 7,'a ar heidfilmdienst een film vertoond.. Gedraaid werden "De stomme Barricade", "Alarm-Gestapo" en "Op leven" en dood"»
In enkele zalen waren spandoeken aangebracht met leuzen
als j "Tegen een nieuwe Nazi~7ehrmacht", "Ook E.D.G» 2, weg
er nee" en "Nu collectieve veiligheid".»".
Alle sprekers richtten zich in felle bewoordingen tegen
de legering van Amerikaanse troepen in ons land en de herbewapening van Duitsland/ Aangehaald werd o.a, de uitspraak van
Karl Barth t„w. : "De ergste vorn van medewerking (aan de
verschrikkingen, die de Nazi's over do wereld hebben gebracht)
is waarschijnlijk wel het onvoorzichtige toezien geweest"»
Het is aan ons, zo werd gezegd, er voor te zorgen dat
er .bij het nieuw dreigende Nazi-gevaar niet onvoorzichtig
wordt toegezien, naar krachtdcadig stelling wordt genomen tegen deze nieuwe golf van Nazisme.
Voorts werd er op gewezen, dat zowel de Engelse als de
luitse sociaal-democraten zich tegen de overeenkomst van Parijs
hebben uitgesproken, ^oor de Nederlandse communisten is het
zaak de leden van de P.v.d.A* en de N.V.V.-ers tot hot standpunt van hun buitenlandse geestverwanten over te halen*
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ALGEMEEN" NEDERLANDS JEUGD VERBOND.

Oude Pekela

18/11

80

P „ v. Staveren

Deventer

27/11

30/60

J.Jansen

' s-Graven- 28/11
hage

3^0/456 rustig

J.A.Buying

Vergadering
in. filmvertoning
idem
Bijeenkomst
t «g.v. de rereldjeugddag
In

D "i E i\ s T G E H :GJ i M
ï/.O. 48/1954; blz, 3,
In beide eerstverinel.de bijeenkomsten werd een film vertoond» Gedraaid werden "De stomme Barricade" en een kleurenfilm van heb Bereid jeugdfestival te Boekarest <,
Piet 'van STAVEREN, die iri Oude-Pekela het woord voerde,
wees op de verschillen in de kapitalistische landen tussen
de jeugd van het platteland en die var> de grote steden.
Hij betoogde, dat de jeugd op het platteland ten achter
gesteld werd bij de jeugd in de grote s beden» De schuld hiervan lag geheel bij ds kapitalistische reactie, want deze voelt
voor aanleg van cportvelden, als hier geld bijgelegd moet
wordenj nietsa
Deze en andere problemen sullen op het a^s» ïïereldjeugdfeatival; dat in Juli 1955 te T7arsch.au zal worden georganiseerd,
worden besproken»
Hoewel j volgens spreker, een arbeidersjongen of - meisje, zich grote offers zal snoeten getroosten om het grote bedrag, nodig voor het veertiendaags verblijf te T7arschau, bij
elkaar te sparen,, zullen zij na terugkomst van het Gereld jeugdfestival tot de overtuiging zijn gekomen, dat de aldaar opgedane ervaringen "niet al het geld van de wereld niet zijn te
betalen c,"
BOTING spoorde ao aanwezigen aan lid te worden van het
A.ÏT»J«V* en zodoende 'mede te werken aan hun-eigen-toekomst. .
Van der VELDE hield een betoog gewijd aan de Duitse herbewapening. In zijn. slotwoord v/e kt e hij een ieder op om te
gaan sparen voor het 7ereldjeugdfestival, dat in 1955 in ";'ar'schau gehouden aal worden„
Aan de bijeenkomst werd medewerking verleend door i!De
Jonge Garde" en de Indonesische band "Darah Ranjai".
De avond werd met bal besloten«
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Den Haag

-

DIVERSEN,

29/11

±80/150 rustig

!B<.JUE.v.d.
',/al
LoJacobson
R.Zuurmond

Openbare vergad e r ing net
bespreking van
"De Gesel van
het Hakenkruis"
door Lord Russel

Vod/.TAL wees op de noodzaak van een actie tegen de
- 4 herb e wapening

D I E N 3 T G E H S I M
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48/1954, blz, 4,

herbewapening van. 7.re s t-Duitsland, Door deze herbewapening zoudon denationaal-socialisten en revanchisten de gelegenheid
krijgen weer naar voren te komen, hetgeen, aldus spreekster,
een nieuwe oorlog zou kunnen veroorzaken.
Voorts wees zij er op, dat bij deze actie mensen van
de Derde "Teg, van do Partij van de Arbeid en anderen samenwerken.
JACOBSOÏT las verschillende fragmenten voor uit het book
van Lord Hussel "De Gesel van het Hakenkruis", waarbij Zuurmond commentaar leverde. Hij verwees o.a. naar verschillende
uitspraken van leiding-gevende figuren uit het tegenwoordige
"*est-Duitsland, waardoor hij traant t e aan te tonen dat de nat ionaal-socialistische gsest zeer sterk in TJest-Duitsland leeft,
Fa de aanwezigen te hebben opgewekt alle krachten in
te zetten de ratificatie van de verdragen van Londen en Parijs
te verhinderen en ervoor zorg te dragen dat de nationaal-socialisten in '7est-:ouitsland nooit weer de gelegenheid krijgen
om hun wraakgevoelens uit te voeren.
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BBNHSISSVAECJBITTRALE,

29/11

Zaandijk 30/11

125-400

200/250

opgew»

D.Schreuder

Openbare
filmvoorstelling
E.V.C.

J.Vlietnan

Openbare
filmvoorstelling
•EVC-bedrijfÉ
af d. "Bijenkorf" en
Chevofa.

De Cliev of a-hoof dbestuurder VLIBTMAW, die in de pauze
gedurende de filmvoorstelling te Zaandijk sprak, hekelde het
beleid van de directie van de "Bijenkorf" (Honig's Puddingen Stijfselfabrieken), inzake de verkiezing van een bedrijfskern. De Chevofa-SVC zou bij de candidaatstelling en verkiezing zijn buitengesloten.)
Vervolgens betrok hij de huidige communistische actie
- 5 tegen
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togen de Duitse herbewapening in zijn botoogr
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Rotturdam

- JJIVER3SN.
20/11

80/300

A/.7<,Hagoort
J.Slagtor

.,..-•...:•

Cpenb, vergadering van
Bond van Ned*
P.T-T.-personeel "Ons Belang"„

Hoofdthemaovan deze avond was de O .B.-eis:- een salaris
verhoging van 10 /6 en een uitkering van'f.100.—
De bestuurders van de erkende vakbonden hadden zich lange Mjd
van enige activiteit onthouden, mear naar aanleiding van door
O.B. gehouden, openbare vergaderingen waar honderden aanwezig,
waren, werden deze bestuurders gedwongen alom ledenvergaderingen te beleggen p De bovengenoemde eis leefde thans reeds algemeen onder het P,T.T.-personeel.*'0ns Belang" hooft nog een aantal andere eisen o.a» ^premievrij pensioen en verstrekking van
werkkleding.
SLAG-TER, zowel als de plaatselijke bestuurder HAGOORT
deelde mee dat het ledental van de organisatie met sprongen
toenam» Dit ondanks het geroddel dat O.B. een raa.ntelorganisatie
van de C.P.N, sou zijn. Dit is een leugen, aldus SLAGIER. .TJr
was -z.i« wel verschil tussen O.B. en andere P.T.T.-organisaties, daar O.B, in tegenstelling mot die andere bonden, concrete
eisen stelde „
SLAGTJL'R deelde ten slotte nog modo dat O.B. Koninklijke
goedkeuring had aangevraagd, die zij naar zijn verwachting
weldra zou ontvangen. Ook dit zou de groei en versterking van
de organisatie ten goede, komen,
HAGOORT merkte bij 4e beantwoording van de gestelde
vragen op, dat O.B. niet de bedoeling heel obstructie te voeren of stakingen te ontketenen, doch slechts zorgvuldig wil
wijzen op de zere plekken in het P.T.T,-bedrijf »•
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