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G R O S P l - COMMUNISTISCHE PARTIJ van NEDERLAND,

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap-

Nieuw- 21/1 35/100 aand,
We erdinge
Gem« Emmen

Emmer Com-22/1 12/30 aand<
pasouum

.o Eoamen

rustigRotterdam 24/1 700

Rotterdam 24/1

„, Emmer-C^m-24/1
pasouum
Genu Emmen

Nieuw- 28/1
•'' leerdinge

600/950

35/150 rustig

33/150 rustig

W.Kremer
A,D.Schoonen-
berg

W,Kremer
A. D. Sohoonen-
berg

J^ Geerligs

G, G» Geelhoed

Bijzonderheden

Vergadering

Vergadering

Iienin-herden-
king met film-
vertoning

idem

Pilravoorotël-
ling

Filmvoorstel-
ling
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Harkema- . 29/1 95/150 rustig H,Gcrtaak Feestvergade-
Opeinde ring

COLLECTIE?

Aan de feestel i jke* bijeenkomst te HaJrkema-Opeinde werd
medewerking verleend door een accordeon-gezelschap en een toneel-
vereniging o

In de vergaderingen te Rotterdam, zomede in één te Emmer-
Compasouum en Nieuw Weerdinge werd "een film vertoond.

In de beide andere vergaderingen in de gemeente Emmen wer-
den alleen redevoeringen gehouden en wel over de onderwerpen;
"Het optreden van de rechtse P„v,d^Ao-leiders in de gemeente
TCmmen" en 's',?at is de P < , V c d « A r . en waarom is een communistische
partij nodig".

De rede van W.EEEïilR, die het eerste onderwerp behandelde,
kwam nagenoeg geheel overeen met de onder de titel "De oppositie
in de P .v .d« ,A„" in t!De 'Jaarheid" van 5 of 6 Januari j~l e gepubli-
ceerde artikelen van Marcus Bakker, De schrijver stelde aan het
slot daarvan, ^at: De sociaal-democraten,, die wensen, dat er in
het politieke leven in Nederland iets verandert, hun beste krach-
ten er op moeten richten om binnen de P* v,; d* A* en het N» V* V. voor
een koersverandering té strijden en dat deze oppositie succes
zal hebben wanneer zij er op gericht is de eenheid van communis-
ten en socialisten tot stand te brengen„

Pred SCHOONENBERG-' aeide, dat zich behalve in "Emmen, ook
in verschillende andere plaatsen strubbelingen in de P„v,d.,A*
hadden voorgedaan° Spreker weigerde daarom de verklaring van
de P.v.dsAo-leiding,- dat de aaafc Bolhuis in Ernmen een persoonlij-
ke kwestie was, te aanvaarden» Deze -leiding, bestaande uit Meea-
ters in de rechten? bankiers, schoolmeesters Q«.cU pleegt verraad
ten opzichte van de arbb'i'deraklaeae/ Zdj maakt de p a v * d » A , tot
een bolwerk tegen het communisme en komt niet meer voor de belan*-
gen van de arbeidersklasse op, Zij kent de strijd niet meer en
zaait tweedracht tussen de arbeiders. Het is daarom, dat er een
Communistische Partij most zijn.,

Te Rotterdam werd de sterfdag van lenin herdacht» Om de
spreekgestoelten aldaar waren Russische vlaggen gedrapeerd en
op de podiums waren portretten van Lenin opgestelde In de zalen
waren doeken gespannen met de leuaen: " - -
"\7ordt l i d v a n d e partij v a n Lenin" . . , . , ' . •
"Geen anti-communisme, maar anti-kapitalis:me"0

De sprekers gaven een uiteenzetting :van de betekenis van
Lenin voor hetwereld-proletariaat en van het door hem geleverde
aandeel in de vestiging van de Russische 3ovjet-staat„

pverigena
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- Overigens ageerden alle sprekers op de bekende wijze te-
gen de lM)-.-&, en spraken enkele propagandistische w/oorden voor
het partlldagblai "De '7aarheid'%

& R O ^D P 2 - AXG-M^^ï-I iTiTj^RLAïï JUUffD VAKBOND,

Nieuw- 16/1 97/250 rustig J.L-srmijn
Weerdinge

Feestavond

Spreker begon zijn rede met de mededeling, dat het A , Ï Ï » < J . V ,
in drie maanden tilds 723 nieuwe leden had gewonnen e Hieruit con-
cludeerde h i j , dat steeds meer jongeren doordrongen werden van
de noodzaak ooi in. de gelederen van het A .N.JoV- mee te strijden
voor de rechten ven de jeugd,, ' :

Yoortn was het ; aldus Dsrmijn., een zeer verheugend feit,
dat honderden jonge mensen van verschillende politieke en gods-
dienstige richtingen op 17 Januari te Amsterdam het Nationaal
Congres van \7aakzaaniheid tegen het Duits militairisme zouden
bezoeken.,

Het tot stand komen van het D„D. G-, -verdrag was naar zijn
mening te vergelijken met een nieuwe bezetting van de nazi's-

Sprekende over het probleem van de werkloze jeugd, spoor-
de hij de jongeren aan zelf de handen uit de mouwen te steken»
In dit verband noemde hij de gemeente Jubbega, waar de regering
door de. strijdvaardigheid van de jeugd gedwongen was verschil-
lende openbare werken ter hand. te nemen,,

Tenslotte memoreerde hij het feit , dat in het Oosten van
ons land zeer vele fabrieken v/orden gevestigd, omdat het loon-
peil daar belangrijk lager is dan elders.-

VEEOTIGING "NUDaRLAïra- 'UcS.SoR. : s

Hoorn 27/1 85/100 rustig Filmavond mQ t
de film "De
Ko eb anko z akken''

Schiedam
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Schiedam 31/1 300/356 rustig tï,Hoogcarspel Filirv^ors tel-
ling net de
film "De Zan-
ger van lenin
grad,"

Te Schiedam betoogde HOCG-CARSP^Ii dat, hoewel de Ver. Sta-
ten bij het uitbreken van de oorlog in Korea Rusland als agres-
sor noemdenE zdj tegenwoordig China daarvan betichten? een "be-
schuldiging; die er ai b a l ui t en d. op 1 -ger ich t was om China uit de
conferentie van Berlijn te weren^

Eet streven van de Vereniging '-ITederland-üo S* S „ R 0 " naar
betere betrekkingen tussen Oost en "vest was volgens spreker in
het belang van Nederland en de vrede,,

Tenslotte werden de aanwezigen opgewekt het maandblad
'•ïloderland-UB S = S - > H o M in zo breed mogelijke kring te verspreiden
opdat het Nederlandse volk overtuigd zou worden van de Russi-
sche vredösv;il en b e tor geïnformeerd zou geraken over de juiste
stand van zaken in de S- ,Üo, de Yolksdemocratische landen en
China'i-

Nederlandse Vrouwen Beweging o

'Den Haag 20/1 150/480 rustig G-o Blokker-de G-root Propaganda-
P»M.J»VcStaveren- avond
van Domen
G-o v o Praag Sr, 4

Op dese avond werd het aeven-jarig bestaan van de aid=
Den Haag van de ïï/v^B.,, feestelijk herdacht?

•-,. G-BLOlOIW-de G-ROOT 'betoogde, dat ds vrouwenbeweging tij-
dens de oorlog in het kamp Ravensbrück is ontstaan en is aan-
gesloten bij de meer dan een millioen leden tellende Interna-
tionale Democratische Vrouwenfederatie. Zij spoorde de aanwezige
moeders aan., vooral waakzaam te aijn tegen de "5,D. G-o, daar an-
ders haar sonen onder het commando aouden komen van Duitse ge-
neraals „ Tenslotte nodigde zij de vrouwen, die nog geen lid wa-
ren, uit zich op te geven voor de K,V„3« , Dertien vrouwen deden
dito
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Van STlCV'SKM-van DM'ïïK deelde mede, dat de N , V „ B . een of twee
afgevaardigden wil .-3 enden naar h^ t congres van de Indonesische zus-
terorganisatie,, dat op 25 Maart s al "beginnen. Van PRAAG- Sr, gaf
een uitvoerige levensbeschrijving van Charles Gnaplin. Tot slot
van de avond werd diens f i

ving van Charles Gnaplin. Tot
'"Het Jochie" vertoond*

'Vlaardingen 15/1 42/90 .ruü & J ,A,Smit

Schiedam 18/1 "'.80/180 zeer enth,- J «l? r ank

Openbare b i j
eenkomst

F i ::brv oo r a tel-
ling met de
film "Alarm
Ge s t ar> o"

king
SMIT gaf een overzicht van de stand van zaken met betrek-1

tot de É.Do G--
In verschillende landen waren moeili jkheden gerezen inzake

de goedkeuring van dit verdrag^ In Nederland beijverde men zich
echter de E „ D ° G . te ratificeren*

Hij oefende critiek uit op de houding van Ade.nauer„ die aan
de deelneming van West-Duitsland aan de E.,D* G. de voorwaarde ver-
bond, dat de grote oorlogsmisdadigers worden vrijgelaten.

Indien do regering het E,D. G*-verdrag ratificeerde, zou Ne-
derland bij een confl ict tussen Oost en West aan de zijde van
Vfó s t-Duitsland de wapens moeten opnemen. Hij was niet van mening»
dat Nederland van de zijde van Rusland iets te duchten heeft,,

Voorts werden de aanwe;
h^ .t.e u

opgewekt krachtig stelling te
nemen tegen het 'E c Is G- -verdrag, daar wij door hieraan deel te ne-
men onze zelfstandigheid zouden verliezen en do bouw van scholen
en woningen in het gedrang zou komen-,

Te Schiedam was de spreker van 'mening, dat thans meer dan
ooit strijd moest worden gevoerd tegen het "5,Do Gc~verdrag} omdat
dit reeds in de Tweede Kamer was goedgekeurd^

Hij sprak uitvoerig over enige Duitse ministers, die tij-
dens de laatste Wereldoorlog-felle aanhangers waren geweest van •
het Hitier-regime/ Hierbij toonde hij enkele Duitse bladen, waar-
uit duidelük zou blijken, dat V/e s t- Duitsland aanstuurt op een
oorlog niet Rusland, Hij uitte felle critiek op het beleid van de
Nederlandse regering; daar hij verwachtte dat Nederland als eerste
het "5o D« G.-verdrag E o u ratificeren,,

Gr o e p 4- A
_ 6 - •
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G R O E ï 4-A - EENHEIDSVAKCSÏTTRÜLE,

Zaandam 9/1 350/450 rustig G„Hoorn

's-Gra- . 9/1 40/100 rustig G,Vink
venJbage

Nieuwe 23/1 60/7
Horne

ordelijk J.de Boer

Holland- 29/1 175/250 rustig • F.Reuter
seveld

,.,Winsoho- 30/1 60/100 rustig
ten

F.Meis

Feestavond EVC
met cabaret

Feestavond
,'JTBZ-WC met
cabaret

Feestavond
BLZ-EVC met
toal

E, V,C. -feest-
avond met ca-
baret en bal

Feestvergade-
ring ABT-EVC
met bal.

Te Zaandam. ?;ekte G„ HOORN de aanwezigen op nieuwe leden te
werven* Reeds zijl 3000 nieuwe leden gewonnen in November en De-
cember 1953. Hit moesten 30„000 en meer worden, Na een bespre-
king van het S.D* G-o-verdrag werd een motie tegen dit verdrag
aangenomen, welke werd gezonden aan Mr. Jonkman, voorzitter van
de Eerste Kamer,

Te Nieuwe-Horne hield Jan de BOER, bezoldigd bestuurslid
van de B c L . Z . een korte propaganda-redevoering, Vervolgena werd
het toneelstuk "Als het verleden spreekt" opgevoerd en werd tot
l uur gedanst<,

Te ' s-G-ravenhage schetste G.VINK het verloop van de juist
beëindigde teelt, die voor de reders 'zeer guaatig is geweest,
doch een schriele beloning voor de.visserman heeft opgeleverde
Doordat de loonrondes in het garantieloon zijn opgenomen hebben
de vissers vrijwel hetzelfde loon .behouden, terwijl toch alles
duurder is geworden» Spreker wekte, op bi j t i jds actie voor verho-
ging te voeren en niet te wachten tot de a. a, teelt, daar dan
de tijd weer te kort is en men toch weer verplicht wordt onver-
wijld te monsteren»

Te Hollandseveld merkte F,REUTER op, dat de E,V.G, in de
eerste plaatw voor de jeugd opkomt. Hij 'vrekte de jeugd op zich

- 7 -
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in de S.V.C, te organiseren om te voorkomen, dat jeugdige werklo-
zen als slaven naar De Peel worden gezonden»

Ten aanzien van een samengaan van S.V.Co met üT.VrV» merkte
spreker op, dat de noodzakelijkheid hiervan in de laatste tijd
door velen in het IT»V«V. wordt begrepen..

Tijdens de f eestvergadering te '"[inschoten "beweerde F „ME IS
dat de E.V.C* in de laatste 6 weken 1500 nieuwe leden had gewon-
nen, Na een bespreking van de 5fo loonsverhoging en het E.D. G-.-öer-
drag volgde een beschouwing over de conferentie van de G-rote Vier
te Berlijn., welke volgens Meis een grote overwinning was van de
arbeidersklasse. De deelneming van Amerika' is een gevolg van de
angst van dit land voor een atoom-oorlog»

R O E P 4-B - ONAFHANKELIJK VERBOND VAN BEDRIJFSORGANISATIES,

Vlaardingen 23/1 20/200 rustig W,Smid Openbare ver-
gadering

Hippolytus- 27/1 40/300 rustig A»v,d.Berg Openbare ver-
hoef gadering

Te Vlaardingen sprak SMID over sijn uittreden
dat de E, V. C. niet neutraal

uit de i
bleek t?

V, C.
als gevolg van het rei'
zijn» Wat de actie bij de E.U.C,K. be t ref t heef t de O.V.B, zich
afzijdig gehouden, omdat zij de eenheid van de arbeiders zag
groeien»

Te Hippolptushoef betoogde A,v*d*BSRG-, dat de 5fo loons-
verhoging slechts ten goede kwam aan niet-a^beidersj de helf t
s oer de huiseigenaren en de andere helf t om de prijsstijging van
de consumptiegoederen op te vangen. Hoewel het grootkapitaal
enorme winsten maakt staat een crisis voor de deur, die echter
wordt uitgesteld door oorlogsvoorbereiding. Slechts een socia-
listische maatschappij kan uitkomst brengen

Personalia,
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