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- COMtvIÜNISTISCHE PARTIJ van NEDERLAND.
Datum

Assendelft

29/2

Sloohteren

11/3 '

Delft

14/3

Schoon14/3
oord
Gem.Sleen

Aanwezig/ Stemming , Sprekers
Zaalcap.
±150/±400
'
30/100
±150/225

matig

G.G.Geelhoed

Feestavond

onbekend

Filmvoorstelling

•N.C.Noten, boom

22/3

350/550

Zaandam

22/3

+25/ÏOO

idem
idem.

49/80

Beverwijk

Bij zonderheden..'

H..C.iIennevelt
::..:

idem

forumleden: Forumbijeenkomst
,. ,,. H.v.Breenen
waarbij sport..;•'," P:.Zlijssen
problemen werden
, :;'' A»<I»Klingers behandeld
G.Pothoven
;J:.¥ee.nink

A.de Walde
Zuidlaren

D I E N S T G E H E I M
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2uidlaren

22/3

±17.0/300

—

YfcKremer

Amsterdam

27/3

±12.5/400
:

—

H.Gortzak

,.^ Filmvoorstelling
Feestelijke b i j eenkomst

CDLLECTIEF OVERZICHT

Op: de forumbijeenkomst te Zaandam hield J.Y.'EEKFIWK, sportre-^dacteur van het dagblad "De ïïaarheid", een korte causerie over
"Sport en Maatschappij".
'
'
De vergadering te Amsterdam voor de bewoners van de Kinkerbuurt was tevoren aangekondigd in het dagblad "De Waarheid".
Het communistische Kamerlid H.GORTZAK begon zijn rede met te
constateren dat de komende 2e Kamerverkiezingen zeer belangrijk waren, daar deze gehouden worden in een tijd van internationale ontspanning. De werkers van.de "koude'.oorlog" hebben geen succes behaald I
Spreker behandelde voorts de te lage lonen» -In verband hiermede
haalde hij de staking van het Amsterdamse Overheidspersoneel van
1955 aan t "Het Vrije Volk"en andere 'bladen hadden toen salarissen gepubliceerd, die volkomen onjuist waren* De' gepubliceerde cijfers lagen veel hoger dan de werkelijk verdiende lonen; dit had in meerdere gezinnen van trammannen aanleiding gegeven tot ruzie, daar de
vrouwen dachten door hun mannen bedrogen te zijn»
Thans geeft "Het Vrije Volk", vermoedelijk in verband met de komende
verkiezingen, e.en heel andere lezing over de lonen van het -Over- '
heidsperaoneel en in het algemeen van de arbeiders, aldus spreker»
GORTZAK besloot zijn rede met de toelichting van de geruchten
omtrent S tal in. In de,: Sovjet-Unie en in alle: coimimnistisclie
bestaat de mogelijkheid critiek uit te oefenen op een ieder die
ten maakt o Deze fouten worden openlijk aan de kaak gesteld, opdat
men daar uit Iere!
Zo moet ook de critiek gezien worden op Stalin» Stalin heeft buitengewone verdiensten gehad voor de Sovjet-Unie en voor de arbeiders
der gehele wereld, doch indien hij fouten gemaakt heeft, dan worden
deze bekend genaakt, aldus- spreker0
.':
-."•
In de gaal hingen doeken met de volgende leuzen: "Amsterdam
één tegen Ronme", "Voor een zelfstandig Nederland" en "Eenheid van
actie tussen communisten en. socialisten"0
Te Delft sprak he.t/.Gemeenteraadslid H, C o NOTENBOOM, Hij besprak
o.a. het conflict tussen de Stichting van de Arbeid en de vakverenigingen. Hier As veel:,aan "Gedokterd", aldus cpreker, maar een uit»-'
komst is er nog niet o Het .is nu zo, dat de arbeiders gerust kunnen
staken voor een loonsverhoging van 676, want de vakverenigingen vinden dit noodzakelijke
T
-, 3 _
—

i

K*-

D I E N S Ï G E H E I M
¥.0. 13/1956, blz. 3..

• •

In-de zaai hingen spandoeken net de leuzens ""Nederland naar
links" en "Stemt lijst 6 C.P.N.".
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Drieborg 16/3
',.," ; • '
'..-.

-' NEDERLANDSE VROUT/EN BERGING.

. ..' .

50/—
rustig
" M.E.lips" •'••,.
.
Odinot •..'....

.

Filmvoorstelling

De voorstelling werd "bijgewoond door 2 Russische vrouwen, le. den. van de Russische delegatie naar het congres van de Internationale Vrouwèndag te Ansterdan.
'..
,
' . . ' , • Door beide Russische vrouwen, .aan .wie bloenen én cadeaux werden
aangeboden,"werd kort het woord gevoerd. Spreekster M.E.LIPS-ODINOT
besprak de strijd voor gelijke rechten van nan en vrouw? de in Nedïerland heersende welvaart, waarvan, naar haar mening, de werkende
klasse niet profiteerde en de a.s. verkiezingen.
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ALGEMEEN NEDERLANDS JEUGD VERBOND.

Deventer

23/3 - 3 5 / 9 4

:-'aand.

R..J'.Walraven

::Filmvoorst elling .

Spreker WALRAVEN bepleitte verkorting van de diensttijd, die
volgens hem goed mogelijk was i.v,n. de internationale ontspanning.
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VERENIGING "HÊDÊRÜATSD - U . S . S . R . "
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Schiedam

18/3

850/995

•--

rustig

"

O.F.van
Ijieshout
Wormervee^
- 4-

Filmvoorstelling
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Wormerveer

25/3

225/-

• rustig

L.D.E.J.Kra. mer
;

4.
Eilmvoorstell ing

Voorzitter C.I1 .van LIESHOUT zette de doelstellingen van de
vereniging uiteen,, legde de nadruk op het feit dat door bemiddeling
van de vereniging "Nederland-U.S,S.R." mon in de gelegenheid was
kennis te maken met de culturele ontwikkeling van het Russische volk,
met welk sinds eeuwen steeds een band bestaan heeft en waarvan in Zaan
dam nog herinneringen zijn aan het verblijf van de Tsaar aldaar.
Spreker L.D.E.J. KRAMER besprak de sport in de U.S.S.R., die
hij ook voor de geestelijke ontwikkeling, van groot belang achtte en
ging dieper in op de, in de U.S.S.R., gevolgde systemen van opbouw
.van sportverenigingen, die naar zijn mening onmiddellijk naast de
.vakbonden staan.
De vertoning van de aangekondigde film "Sportp.arade 1954" "k.e
Y/ormerveer, kon .door een fout van de filiadienst niet doorgaan, ^oeT
gesegd werd, dat de filn binnen•veertien dagen alsnog zal worden gedraaid.
,
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Amsterdam
Westerbork

G R O E P

Beverwijk

4

2/3

19/3

10

-

24/3

I

- EENHEIDSVAKCENTRALE.
±51/—
90/150

rumoerig

D.Hooft

Door ABT beleg' de vergadering

rustig

G.van
Eek

Propaganda-filmavond

DIVERSEN

63/550

. . rustig

G. Dalman
H.C. van
Gellekom
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Vergadering belegd voor Hoogovenarbeiders

D I E N S T GE H EI M
'7.0. 13/1956, blz. 5.

f

. •

Te Beverwijk had een commissie uit de Staalfabriek van de
Hoogovens deze vergadering belegde De regeling in 'dé zaal was toevertrouwd aan C»PiN»"* E*?iCiêrsi Onder de aanwezigen waren geen bestuurders van de erkende bondeni
,
'
•'.'.'.'. "•
Do.sprekers behandelden beiden de mislukte onderhandelingen'
in de Stichting van de Arbeid en de later toegestane uitkeringen.
Ten aanzien van de Hoogovens werd-d-e vrees uitgesproken, dat van de
3/o uitkering over 1955 niets terecht zal komen op grond van de winst
uitkerings-verhoging over 1955.
Uit de vergadering rezen stemmen op, die in twijfel trokken
of de commissie er zo zeker van was, dat de Hoogovens niet zouden
uitbetalen.
Desniettemin werden als eisen, ter kennis te brengen van de
kern? gesteld: 3/6 over 1955 §n 6 /o over 1956 zonder enige aftrek
op secundaire lonen, die reeds een verbetering zouden-hebben ondergaan*

P E R S O N A L I A .
Breenen
(blz.l)
Hendrik van&
Dalman (blz.4)
Gerardus Jacobus»
Eok (blz.4)
Geert van.
Geelhoed (blz.l)
•Gerard Gilles.
Gellekom (blz.4)
Hendrik Christiaan
Gortzak (blz.2)
Hendrikus.
Hennevelt (blz.l)
Hendricus, Cornelis.
Hooft (blz,4)
"Dirk M.

