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Verzonden op;4 Augustus 1955.

G R O E;.P l - COMMJNISTISCHE PARTIJ van NEDERLAND.

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers Bijzonderheden
Zaalcap. . :

Hoens-: 17/7 ±400
broek.

'M.v..d.
Berg

T/aarhei.d-?/o-
.merf eest'

Te Hoensbroek werd het Limburgs Waarheidzomerfeest ge-
houden.

Voor de kinderen werd een Stan Laurel ,en Olivier Har.dy™
film vertoond»

• Max van dötiSERG, die hier het woord voerde, bracht geen
nieuws.

Traditiegetrouw werd prof. Rorame onder handen genomen
en werden de West^Duitse'herbewapening en de actie tegen de
atoomwapens behandeld.

Tot slot werd de film "K 08. antwoordt niet11 of ;'In Vre-
destijd" gedraaid. • . . . . . : . :

Aan. deze opemluchtsamenkomst•verleenden medewerking;
Tineke van Leer met voordrachten; , : . /
Uut Huising met een liedje en praatje en . . . ;
Sijmen met satirische declamatie» . ,-.....-
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R O E P 4 - EENHEIDSVAXCENTRALE.

Emmert 26/6 700/ópenl. aand.

Heerlen 3/7 19/100 lauw

W.Hartóg

E.A.R.Kasi-
mier
A.C.H.Bos

]?eest-viering
10-jarig Toe-
staan EVC

idem

Hoewel GF volgens de sprekers alle reden was on het
10-jarig bestaan van de E.V.C, op feestelijke wijze te vieren,
bleef er volgens hen voor de arbeiders nog veel te wensen over.
In verband met de strijd voor hogere lonen wachtte de E•V.C*
dan ook nog een grote taak.

Als een der grootste oorzaken van de lage lonen der
Nederlandse arbeiders noemden de sprekers de oorlogsvoorbe-
reiding. Het was daarom in het belang van alle aanwezigen mede
te werken aan de acties van de Vredesbeweging.

Te Heerlen werd een film vertoond en na afloop gele-
genheid tot dansen gegeven...Hiertean werd door de weinigecaan-
wezigen geen gebruik gemaakt.

In Emmen werd voorts een cabaretprogramma aangeboden.

G R O E P 10 - DIVERSEN,

•* s-G-r a-
venhage

16/7 -Soyer Openbare ver-
gadering
"Ons Belang"

Deze vergadering was belegd door de afdeling 's-Graven-
hags van de Bond van Nederlands P.T.T.-personeel "Ons Belang"»

' De belangstelling voor deze bijeenkomst was zeer gering.
In een korte redevoering bepsrak J.E.SOYER de salariëring: van
hei personeel van de Postcheque- en Girodienst in verband met
het feit, dat de Regering besloten had,de aangekondigde verbe-
teringen voor een groot deel ongedaan te maken.
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