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Verzonden op:8 Februari 1955

- COKOTISTISCHE PARTIJ'van HEDÉRLAHD.,-

Gemeente

Datum

Aanwezig/
Kaalcap»

Delft

7/1

65/150

Stemming

Sprekers

Bijzonderheden

J .Haken

Openbare vergadering m.
filmvertoning

Rotterdam 9/1

650/~-

•Delfzijl 10/1

17/50

Uithui- 12/1
zen

33/100

J.de Pater

idem

Schoon- 13/1
oord
Gern. Sleen

35/80

onbekend

idem

Rotte~rdaml4/l

450/950

Gr.Wagenaar

idem

Gronin- 15/1
gen

700/870

HoKobus

J.J.Hekelaar

idem
idem
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Hacht filmvoorstelling
Zutphen

D IE H S T G E H E IM
V. O, 4/1955f blz, 2,
Zutphen

17/1

—

—

—

Niet doorgegaan wegens gebrek aan belangstelling

COLLECTIEF OVERZICHT
In alle bijeenkomsten werd een film gedraaid. Te Rotterdam waren in do zaal doeken gespannen met de leuzen: "Leest juist
nu De Y/aarheid", "Geen Nazi-Wehrmacht maar collectieve veiligf
heid" en "Wordt juist nu lid van de C.P.N.
Door alle sprekers werden de bekende communistische argumenten aangevoerd tegen de accoorden van Londen en Parijs. Zij
lieten hierbij uitkomen, dat het nog niet te laat was om door
harde strijd te voorkomen, dat Duitsland opnieuw bewapend wordt,
G.WAGENAAR noemde de gunstige economische positie van ons
land een schijn-welvaart van dezelfdw orde als die welke Hitler
na 1933 in Duitsland schiep» De arbeiders profiteren daar in het
geheel niet van.
WAGENAAR en J.HAKEN wekten voorts hun gehoor op zich te
abonneren op "De ,T.?aarheid" en/of toe te treden als lid van de
C.P,No
Te Delft, waar de toespraak van HAKEN werd opgenomen op
een wire-recorder, werd een motie aangenomen, waarin werd geprotesteerd tegen de vervolging van de KoP.D» De motie zou worden toegezonden aan het Bundes Gericht te Karlsruhr»
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ALGEMEEN NEDERLANDS JEUGD VERBOND o

-.. Houtige8/1
100
hage
Gem.Smallingerland

—

onbekend

Feestavond

De onbekende spreker verheerlijkte in zijn speech Rusland
en de Russische toestanden» Het publiek luisterde zeer slecht naar
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dit_

D I E N 3 T G E H E I M

W . 0 , 4/1955o bis. 3
dit propagandistische woordf
Aan deze avond verleenden de toneelgroep "Strijdend Voorwaarts" en het muziekensemble "Het Klavertje van Vier" medewerking o
De avond werd "besloten met een uurtje dansen,,

VERENIGING

t! NEDERLAND

- U o S, S „R o"

Rotterdsn

18/1 130/—

rustig

Openbare lede Hoogcarspelzing net filmvertoning

Zaandam

23/1 200/416

rus t ig

F<>H°A*V7agener

Eilmvoorstelling net de
film "Nikita"

De sprekers zetten het doel CTL het streven van de vereniging "Nederland-U.S»S.Ra" uiteen en spoorden de aanwezigen aan
zich op te geven voor het lidmaatschap c
Te Rotterdam gaf KREGER een uitvoerig betoog over het werk
van PAWLOWr in het bij aonder over zijn werk op het gebied van de
pijnloze baring, Hierna werd de aangekondigde film "Het leven
van de academicus PAV/LOWvertoond,

G R O E P 4-A
Den Haag

15/1

EENHEIDSVAKCENTRALE,
200/350

enig ap-

A.Kiburg

Feestavond
AKBZ-EVC

C.VoDijk

Cabaretavond
EVC

pi au s
Schiedam

21/1

110/450

lauw

KIBURG hield een versleten betoog over de prijsstijgingen
- 4 en

DIE

N G -T G E H E I M

¥,0. 4/1955? blz. 4.
in verband daarmede de levensstandaard van de "werkende" bevolking-. Er was een cabaret en men danste tot ca, 4 uur 's nachts»
De spreker in Schiedam verklaarde., dat de meikprijsverhoging de regering een winst opleverde van f, 2„100„000c— per jaar?
welk bedrag aan bewapening wordt besteed o De aanwezigen werden
opgewekt mede te werken aan de handtekeningen-campagne van het
comité "Dat nooit v/eer11.-. Het c ab ar e t programma was in handen van
het Amsterdams .Progressief Caiiaret (AoPeCabaret) „

G R O E P
Den Haag

4-0

•- ONS BELANG3

15/1

90 a 100

rustig

G.J*Out

Betoging

Aan de demonstratie van deze bond van P^IoT.-ers op Zaterdagmiddag 15/l/r55 te Den Haag werd o ca» deelgenomen door een
tiental personen gekleed in dienstkleding* Deelneming aan deze
optocht was vanwege de P.ToT» slechts toegestaan in burgerkleclingc Er werden drie/ spandoeken meegedragen met de leus "P.ToT*personeel eist 10 °/o loonsverhoging en f,;'100.- ineens" o Aan het
einde van de route werden de demonstranten door het hoofdbestuurslid GoJoOUT toegesproken* Hij verklaarde -'.dat de demonstratie uitstekend was geslaagd, al betreurde hij het dat de uitgenodigde
Uniebondsleden verstek hadden laten gaan0

P E R S O N A L I A ,
Dijk
Cornelis Maria vanc
Haken (bla.l)
Jan o
Hekelaar (blz=l)
Jacobue Johannesn
Hoogcarspel (blZo3)
Jan D

