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Datum

Me pp e l

5/1

Harlingen25/l

Aanwezig/
Zaalcap.

S t eenling

Sprekers

Filmvo orstelling

8/—
±1?0/±20D

Almelo

29/1 +650/+575

Goor

31/1

Bijzonderheden

L.de Haan

Feestavond

Ar van
Turnhout

Filmvoorstelling
idem

Ni j Beets31/l
Gem.Opsterland

±65/—

B.Blokzijl

Feestavond

Hilveraun 3/2

150/400

M.E. LipsOd ino t

Filmvoorstelling

Hatten

8/2

±75/±200

Tj.Jager

idem

Haarlem

9/2 ±275/300

A*D.Sclioonenberg

idem

Zwolle

T;T

Zwol l c

DcrdrGchtj.Cy'2
Gietlicornil/2

L?7/?200

Deventer 12/2

±375/^50

Soest

12/2

Hasker- 13/2
dijken
Gen.Haskerland

l d ou
T j t Jager

Feestavond

±C5/^0
40/100

idem

H. de Soer

Pilravoorste]
l ing
idem

Oude ?e- 14/2'v ±250/—
kela

COLLECTIE OVERZICHT

Op de filmavond te Bussun sprak A.GELOE-V7ALYIüS0
Allereerst memoreerde ze de conferentie van de G-rote Vier in Gcnëve -,
Deae conferentie heeft een historische betekenis, ondat hier een
nieuwe geest geboren is, die voor de gehele wereld een verademing; betekent? daar het oorlogsgegavaar aanzienlijk verminderd is^ Spreek™
s eer zag hierin een grote overwinning van de vrede skrachten waar o 1. j
vooral de Sovjot-Unie een leidende rol Jiad gespeeld,
Met betrekking tot de conrrinlctlr'che verkie^in^s-overwii-iiii;.?;;
in Frankrijk,, merkte spreekster op s dat de socialistische ppTti^ bij
deze verkiesingen geen sterke a:itl~co:.iZ!rani&tisclie houding had a enge nonen, doch in verschillende gevallen net de cosmunisten had cajtiengewerktr> JjG^;e oaraenv/arking zette zicli ook r.a de verkiesingen voort,
en hieraan vras het o~.no te danken dat er zo vlot een nieuw kabinet ge
vornd nad kunnen worden,.^pree>;jtor bepleitte dan ooi:: een dergGj.ijke r.;anienwerking tu.r;e-c
do socla^l-cl ",uorrc,ten en C'",^rT-:.nic: i:,;n in -^ c i c r l a: il teneinde tob o o u
Zwolle bogen T j « JA'.rin r;ijn rede net een verwijzin

3 ï 3ïï"S ï G E E E I M
'7.0, 7/1956, blz„ %
De arbeidersionen v/aren ontoereikend voor een behoorlijk bestaan en er
heerste werkloosheid, Ook thans is er hoegenaamd niets veranderd.
Als voorbeeld noende spreker de verzorging en betaling van de minder
valide arbeiders te Dcvanterr.
Er heerst welvaart en door de grote bedrijven worden miljoenen
winsten genaakt, waarvan de arbeiders echter niet profiteren* Het
gevolg is de, b de communis t is che en socialistische arbeiders elkaar
steeds gemakkelijker vinden? dit bleek o «a. "'ij de staking van het
GoV.B* vorig jaar te Ijnsterdaria
Spreker spoorde de aanwezigen aan om bij de a,s, verkiezingen
hun stem te geven aan de C « P « N *
Een vooruitgang van de G.P n N* bij de verkiezingen zal een zweepslag
zijn voor ROMME en een spoorslag voor DREES om een andere politieke
koers te gaan varen„
- Te Hilversum wekte M.S. LIPS-ODIHOT? het 2e Kamerlid van de
C.P»N«j de aanwezigen op een intensieve verkiezingspropaganda te voeren» De arbeiders moeten op de bouwwerken en in de bedrijven en overal waar se bijeen zijn, hun mede-arbeiders duidelijk maken, dat alleen
de CaP.No de belangen van de arbeiders,, de kleine middenstanders en
de boeren behartigt0
Alleen gezamenlijk kunnen de aanvallen van ROMME op het levenspeil van de arbeiders worden s,f ge slagen e

G R O E P
Vroonshoop

4

-

4/2

Rotterdam6/2
|

I

-

EEHHEIDSVAKCENTRALE.
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J.H.Pieete

Feestavond
Filmvoorstelling belegd
de A.B.W.B«

Tijdens de filmvoorstelling te Rotterdam, welke des middags
werd gehouden voor de uitgevroren bouwvakarbeiders besprak J.Ho
PIEETE de woningbouw-politiek* De Sovjet-thiie ka.n hierbij tot voorbeeld worden gestelde, Vervolgens behandelde hij op de bekende wijze
de loonpolitiek en de wenselijkheid van samenwerking met N.V.V»-ers
en andersdenkendeno
Personalian

