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

Gemeente Datum Aanv/ezig/ Stemming
Zaalcap.

^ Hussel- 3/12 75/—'
kanaal
Gem.Onstwedde

Zwaag- 7/12 • 90/150
"" westeinde
.Gem.Dantumadeel

\n 9/12 100/100

Harkema- 9/12 65/160- -«•-
; Opeinde

Makkwrn 10/12 ' 54/180; —
"" Gem.ïïonseradeel

. UithuizenlO/12 37/100 ' :. ; . —

Appelsohall/12 10 6/— ' — ..
Gein. Oost stellingwerf

Sprekers

T;7.Kremer

I.de Haan

S.Aderna .

A.van der
Bij

S.Adeiaa

J.de Boer

Appinge-
dam

20/-

Bijzonderheden

Feestelijke ver-
gadering •

Vergadering met
filmvertoning

idem

idem

Filmvertoning

Vergadering met
filmvoorstelling

:idem

Filmvertoning
- 2 - Rotterdam ;
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Rotterdam 12/12 70/120

Sneek 12/12 35/100

"Yeiwerd 13/12 36/80
Gem.Delfzijl

Grouw 14/12 40/150
Gem. Idaarderadeel

lermunten 14/12

Joure 15/12
Gern .Haskerland

ïïinscho- 15/12
ten

Drieborg 16/12
Gem.Beerta

Hoogezand 17/12

Jubbega ' 17/12

37/~

18/125

100/100

90/125

64/125

: loo/--
Gen.Heerenveen

Enschede 18/12 400/650

Fieuwe-
schans

18/12 10 O/-

S T G E H E I ,M .

V7.0. 50/51-1955f,;blz.-2.

en th»

F.Diaz-
Bauste

C.Meijer

H . Haken

Vergadering met
filmvoorstelling

i d en

idem

D.Rutkens Vergadering met
filmvoorstelling

H.Haken

A.Visser

D.Smook

J ..Haken
M.E.lips-
Odinot

K.Stek

idem

idem

idem

S.Prikken" "idem

- H.-Haken idem

L.de Haan . idem

'Vergadering

Vergadering met
.filmvoorstelling^

COLLECTIEF OVERZICHT

u

In a}.le bijeenkomsten, met uitzondering van die te Musselka-
.naal en Enschede, v/ë r d door de ïïaarheidf ilmdienst een film1 vertoond,
al dan niet ingeleid door een spreker.

Te Musselkanaal werd in oen feestelijke samenkomst het woord
gevoerd door 7/illem KHEBffiR, die -het Sinterklaasfeest bij de aanwezi-
gen in herinnering bracht. Hij stelde zijn gehoor voor de "Goede
Sint" dit jaar eens een cadeau te geven. Het beste geschenk, dat men
volgens KREMER kon geven, was zich op te geven als lid van de •commu-
nistische partij, de partij aldus spreker, die een vaste basis heeft,

...... - 3 - terwijl
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I. 50/51-1955,.. "TblzV ?0

terwijl alle andere par "tij-en aan "het--afbrokkelen waren*
Het toneelgezelschap "Voorwaarts" te Stadskanaal verleende aan

deze avond medewerking. ; . : . - . . , . . . • . • :-
:>.De diepgaande veranderingen "in de internationale toestand,die

voor het eerst op de conferentie van Genève in Juli j .1. openlijk
aan de dag traden, zijn voor het partijbestuur van de CPN aanleiding
geweest zich .hierover uitvoerig to -beradeno

Met het oog op het feit, dat deze veranderingen gunstige
voorwaarden voor een progressieve politiek in. Nederland hebben gescha-
pen, besloot" hö-t partijbestuur tot de nieuwe aanpak van de taken van de
partij bij de oplossing van de dringende problemen van het Nederlandse
volk*

In het, kader van de. bekendmaking van dqzj3 nieuwe- aanpak-bij de
bevolking spraken Rie LZPS en Jan HAZEN voor een goed bezochte verga-
ering te Enschede$, Rie LIPS sprak uitsluitend over de. ."ol van de
rouw in het politieke- en maatschappelijke leven. Zij memoreerde, dat

de vrouwen in de bedrijven nog steeds een extra'.winstobject zijn voor de
fabrikanten, omdat de vrouwen-lonen ongeveer 65 % bedragen van de,
lonen van de mannen. Ook bracht zij de- kwestie, van de gehuwde ambtenares
ter sprake o ..-.. ^, ' . - , - - . ---,.- • . . ; • • ' . - < : . : ..-.•.

Jan HAKEN hield een afwisselend felle en ironische rede, waar-
in hij zijn critiek hoofdzakelijk concentreerde: op. Romne en Drees.

Hot zangkoor "Morgenrood" uit Enschede, de zang.- en muziek-
groep "De Tokkelaars" uit ..Amsterdam,, -een zanger en een accordeon-vir-
tuoos, - beiden 'eveneens-uiï Amsterdam, vrolijkten ,de avond op..

..In de zaa^l iwaren spandoeken opgehangen, m&t leuaen als "Voor _ ;
een linkse coördinatie", "wordt nu lid van-de C3?;N":, .!'Eenheid van actie,
stopt de zwarte reactie" en '"Eenheid van socialisten en communisten te-
gen RomiTie, voor vrede en welvaart"

r:m o 's p 2 - ii - NEDERLANDS JEUGD VERBOND,

^urinerend 17/12 30/50

'"edderveer 17/12 40/—

rustig A.J.Capel Filmavond met
D„Struving .', de; f ilm ."De Koe-

ban Kozakken"

ru s t ig B.Baaimans Tone elav ond

Groep 3

-' J- -
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VEREMGIFG "IEDERLAND - U.S.S.R." :

Amersfoort 10/12 100/200 rustig Ir. S. J. Rut- Filmavond met 'de
. . . gers film "Oogst"

" de Heus

Leiden 16/12 50/200 "-rustig D.Schreuder

Groningen- 17/12 325/870 rustig

Beverwijk 22/12 rustig

idem

Filmavond met de
film "Sportparade
1954"

idem

Te Amerwfoort gaf de:HEUS een kort overzicht van de. geschiede- , :

nis van de laatste 38 jaren van de Sovjet Unie. In het "bijzonder schets'*
te hij de vredesdoelstellingen. van de Sovjet Unie. Voorts memoreerde
spreker de uitwisseling op het terrein van. sport en cultuur tussen ,,
het Oosten, en Westen; hij achtte deze van grote betekenis voor het be-
vorderen van de wederzijdse "belangen.

Ten aanzien van de vereniging Nederland - U,S.S.R. deelde de
HEUS mede,, dat men een actie was "begonnen tot uitbreiding van het leden-
tal. Voor deze actie waren verschillende prijzen beschikbaar gesteld,
waaronder zelfs een reis naar de Sovjet Unie.

G R O E P 4 - I EENHEIDSVAKCENTRALE.

Rotterdam 3/12 ±1000/1000 rustig 'J.H.Pieete

Holland- 16/12 ±130/260
scheveld
Gem .

Deventer 17/12 +180/+550

opgew. Sintorni-
klaas

rustig W.Hartog

Openbare feest-
avond

Feestelijke
bijeenkomst

Openbare feest-
avond

Te Rotterdam, waar de zaal versierd was niet leuzen als "Een-
heid van FVV en EVC" en "10 'jaar T,WV", begon PIEETE met een lofzang

- 5 - op
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op de EVC, die door haar nooit aflatendo strijd reeds verscheidene
verbeteringen zou hebben afgedwongen. Spreker wees op de reeds geruinc
tijd durende eendrachtige strijd voor neer loon van de arbeiders van.
•Vilton-Fijenoord en logde vooral de nadruk op de bij die actie gedenon-
streerde éénheid van NW-ers en EVG-crs. Hij verklaarde dat de EVC t.z.t.
bereid is geheel in het NVV op te gaan, zodra laatstgenoemde organisa-"
tie democratisch wordt bestuurd en de bestuurders op democratische
v/i j ze zullen worden gekozen. . .

Tenslotte stelde spreker voor een adres aan de Nederlandse re-
gering te zenden.waarin wordt aangedrongen op een redelijk aandeel in
de welvaart, afwijzing van de vrije loonvorming en prijsstop, .v/elk
voorstel''slechts net een matig , applaus "werd aangenomen*

Tijdens het cabaretpr'ogramma werd een collecte gehouden voor de
stakende classificeerders in Amsterdam. ..

Te Hollandscheveld sprak SINTMNIZLAAS over het 10-jarig be-
staan van de 3VC, die ondanks alle tegenwerking de vakorganisatie voor
de ai'beider is gebleven* De Unie-bonden hadden volgens hem ook wel
iets bereikt, maar die lieten zich'1 naar al te snel mét een kluitje in
het riet sturen* 'In dit verband roerde hij de kwestie van de vrije^/loons-
verhoging. van 5 /> 2al blijven strijden, --

Ook'ïïëssel HARTOG- sprak zich te Deventer uit voor één samen-
gaan van NVV'en'EVC in de strijd "tegen de aanslagen op het levens-
peil van de arbeiders door de Romme-reactie"•

Na zijn rede werd gecolporteerd voor de stakende Amsterdamse ." „ x
classificeerders*

loonvorming aan en betoogde, dat de EVC-'voor een algemene-'. ..'

G R O E P 10 - DIVERSEN. " : - -..

Veeier- 10/12 ±100/150; rustig - iH.Houwen Feestelijke bij'
een eenkomst comm.

Gem. Bellingwoude zangver. "Door
, , . - ; ;; ' . . ' • - ' - - het Volk, VO01"

höt volk11

Niwuwe- 17/12 ±100/150 rustig. ..L.Elzen Feestelijke bij'
schans eenkomst comm.

zangver."PALVU"

Zowel de feestelijte bijeenkomst te Veelerveen als in Nieoiwe-
schana had een rustig verloop. Bijzonderheden deden zich niet voor,

....,- ...Personalia,— b — i .. -.... i


