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G R O E P l - COMMUNISTISCHE PARTIJ van NEDERLAND.

Gemeente Datum

Oude- en 24/12
Nieuwehorne
Gem.Heerenveen

Nieuwe- 24/12
schans

Beei-ta 25/12

^inster- 25/12
wolde

Drieborg 27/12
Gem.Beerta

Höiliger- 29/12
Ie e
Gem.Scheeinda

Aanwezig/ Stemming ,', Sprekers Bijzonderheden
Zaalcap..

afgelast wegens grbrek aan belang-
stelling.

50

35/300

80

65

38/100

Filmvoorstel-
ling

J.Siemons Vergadering n.
filmvoorstel-
ling

J.Siemons Vergadering m.
filmvoorstel-
ling

S.Prikken Vergadering m.
filmvoorstel-
ling

W.Nap Vergadering ra.
filmvoorstel-
ling
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W.O. 2/1955? blz. 2.

"linschoteii 30/12 27/100 — Tj .Haagsna Vergadering m =
filmvertoning

Amsterdam 2/1 1000/1100 rustig P.de Groot' Nieuwjaarsbij-
eenkomst

COLLECTIEF OVER ZICHT o

De rede van de GROOT was aangekondigd onder de titel! "Stopt
de plannen tot oprichting van een nieuwe nazi-wehrmacht. I)e strijd
tegen de Duitse herbewapening in een nieuw stadium".

Spreker betoogde, dat tal van leidende personen ter gele-
gefpeid van de jaarwisseling hebben gesproken over vrijheid, vre-
de, welvaart en hoogconjunctuur»

De arbeider die in zijn loonzakje kijkt vraagt zich echter
aft "Waar is nu 'deze hooggeprezen welvaart?"» Alleen de grote on-
dernemers zouden hiervan profiteren. De arbeider zag zich geplaatst
voor prijsstijgingen, huurverhoging en toenemende militaire uit-
gaven. De thans heersende hoogconjunctuur was dezelfde als in
Hitler-Duitsland van 1933-1940, een bewapeningsconjuctuur. Het
was gevaarlijk zich door de vredesdeuntjes van de Amerikanen en
van onze regering
In werkelijkheid zouden zij een nieuwe wereldoorlog voorbereiden.

Toch gingen de communisten het jaar 1955 met vertrouwen tege-
moet. De krachten van vrede, onder leiding van Sovjet Rusland,
waren zo groot, dat alle vijandelijke plannen doorkruist en ver-
nietigd zouden worden0

De herbewapening van ':7est-I)uitsland, aldus spreker, kan •
geen werkeljikheid worden zolang de betrokken regeringen de Pa-
ri jse accoorden niet hebben goedgekeurd» De strijd tegen de
E.D.G.-2 ging daarom door c

Uit de petitionnements—actie was gebleken, dat ook de
P.v.d.A. tegen de herbewapening wan \7est-Duitsland is, ook al had-
den niet alle aanhangers getekend,,

Het was thans de taak van de communisten deze gevaarlijke
eenheid om te zetten in een actieve eenheid, Velen weigerden
het petitionneraent te tekenen omdat zij vreesden, Hat Duitsland
communistisch zal worden. Maar de leuze is niet: Fascisme of com-
munisme maar fascisme en oorlog of democratie en vrede „ De commu-
nisten, aldus, de GROOT, willen een-vredelievend, democratisch
en herenigd Duitsland dat in volledige vrijheid zijn zaken regelt.
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De vergadering Toesloot in verband net het mogelijke aan-
bod van de K=P*D» protestbrieven te zenden aan de Duitse Am-
bassade in Nederland en aan het gerechtshof in Karlsruhr. De bij-
eenkomst werd besloten met de vertoning van de films •"Sporteve-
nementen 1954" •>

Overigens werd op alle filmvoorstellingen weer de film"
"Op Leven en Dood" vertoond.

Het thema van alle andere sprekers was eveneens de Duitse
herbewapening.

De bijeenkomst te Oude- en Meuwehorne moest wegens gebrek
aan belangstelling worden afgelast.

G R O E P 4-A - EEWHEIDSVAKCENTRALE.

Vroomshoop 11/12 v 155/200 — — Feestavond
Gem, Den Horn"

Enige personen uit Almelo hielden een voordracht. Voorts
werd een toneelstuk opgevoerd»

H.J.ZANDMAN, voorzitter van de afd. Vroomshoop, die
i„v.m» het bereiken van zijn 65ste levensjaar zijn functie in
de E.V.C* neerlegde, werd door enkele personen toegesproken en
tevens werden hem cadeuux aangeboden.
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