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COLLECTIEF OVERZICHT
De openlucht, "bijeenkomst te Utrecht is een fiasco geworden,
ondanks de bekendmakingen in "De Waarheid" en de verspreiding van
pamfletten bij de fabriekspoorten van de grote bedrijvent,
Volgens J „ H AKEN, het C* P.):; «-lid der 2e Kamer, is in de internationale politiek eveneens de "dooi'1 ingetreden, gezien de vele conferenties tut&en de grote mognndheden na een. langdurige "koude oorlog "c
IIAIKN besprak vervolgens het woningprobleeme
L e oplossing hiervoor ligt voor de hand., aldus spreker „ Laat de regering vrijstelling van militaire dienst verlenen aan de jonge bouwvakarbeiders; ook de materialen zijn. er in overvloed als de bouw van
kazernes en militaire objecten wordt stopgezet0
Spreker memoreerde eveneens de loononderhandelingen in de
Stichting van de Arbeid en het loonrapport van de SER» Na maandenlange besprekingen, aldus spreker? blijven de lonen en salarissen op
hetzelfde peil gehandhaafd0
De rede van HAKEN werd slechts door ±40 personen, gedeeltelijk bestaande uit passerende marktbezoekers en enige kwajongens,
aangehoord,,
Zowel te Amsterdam als te Deventer sprak G .WA G-E M AR»
Uitvoerig en niet vele herhalingen besprak HAGENAAR de lonen en de
noodzaak van een loonsverhoging o
Spreker hekelde verder het bfc.lold van de KVP, als voorbeeld
noericie h il het onderwij sa Klassen van 60 kinderen zijn aa.n de orde van
de dag.;, en er is een gebrek -aan onderwijzers wegens de slechte sociale voorwaarden waaronder zij moeton werkeno
EGM\iE en zijn aanhang zijn sterk in het bedenken van kind.-caohtigliodeii,, ai du-L; spreker <, Dezer dagen hebben ?/e via pers eri radio
i^nncn vernemen, dat net lidmaatschap van de CPN verboden is voor
politieambtenar?n; en ook de WB? zeker voor de vrouwelijke agentenJ e
Te

D I E ÏT 8 T G E H E I
7.0, 11/1956, lila

Te Deventer s-prak M°DITZEL, voorzitter van de CP¥-fractie in
de G-eneenc^r-aad, over de communis t is che successen bij de behandeling
van h v- ;ainrt:; ^-^ .„. f.
Aan lipt slo: van sijn rede riep hij de aanwezigen op de C.P.N".
Ta steunen De gehouden filmvoorstellingen werden alle ingeleid door een
spreker c
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Viering Internationale Vrouwendag 1956.

De spreeksters wezen er op, dat de Internationale Vrouwendag
in het teken stond van de strijd voor de vrede en internationale
samenwerking en gericht was tegen de atoomoorlog. Zij waren van mening dat het verkrijgen van betere betrekkingen met de Oost-Europese
I landen, tengevolge zou kunnen hebben een vermindering van onze defensie.
uitgavenc
Gprelcen.de over de rechten van de vrouw, werd opgemerkt dat
naast het streven naar een betere wetgeving, ook gestreden moest worden op het sociale terrein: gelijk loon voor gelijke arbeid l
De vrouw mocht niet langer worden gebruikt om het algemeen loonpeil
te drukkene
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D I-E N S T G E H B I M
17,0, 11/1956, blz. 4.

Krommenie 10/3
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A.M, v,d,
Broek

Propagandafeestavond

Te.BIijham betoogde F.MEIS, dat de laatste loonronde van
5/0 slechts ten voordele strekte van de ondernemers, aangezien de
productiviteit met 25% is gestegen, De samenwerking van E,V.C, en
N,V«V. kan bewerken, dat hogere lonen worden afgedwongen.
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