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COMMUNISTISCHE PARTIJ Vaoa NEDERLAND.

Gemeente Datiun Aanwezig/ Stemming
Zaaloap.

Rijswijk 12/5 ±130/'~-.

Anna 19/5 19/250
Paulowna

Almelo 28/5 ±6 O/-

Dieren 28/5 ±25/—

Schiedam 28/5 ±150/—

Sprekers Bijzonderheden

A.G.J.John- Feestavond:
Hogenes '

J.Haken

B.Brandsen

A.Gelok-
Walviua

H.G-ortzak

Filmvoorstel-
ling--. • •. :

Openlucht bij-
eenkomst

Openlucht bij-
eenkomst met
filmvertoning

Openlucht bij-
eenkomst, met
filmvertoning

Schiedam



L
Schiedam

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

¥.0* 23/1956, blz.. 2.

1/6 ±150/~

Velsen 1/6 ±20/—

Wagenin- 1/6 ±50/—
gen

Apeldoorn 2/6 ±220/400

Bussum 3/6 ±300/±600

Emmen 3/6 ±800/—

Apeldoorn 4/6 12/—

Medemblik 5/6 15/±75

Leiden 6/6 ±50/~

Winters- 6/6- ±100/—•
wijk

Vlissin- 7/6 19/200
gen

Bussum 8/6 ±3 O/-

Amsterdam 9/6 ±150Ö/--

Hippoly- 9/6
tushoef
Gem.Vieringen

65/300

Schiedam. 30/5 ±70/—

T.Kruisman

M.E.Lips-
Odinot

Openlucht "bij-
eenkomst met
filmvertoning

Openlucht bij-
eenkomst

Openlucht bij-
eenkomst met
filmvertoning

G.G.Geelhoed Feestavond

G*G.Geelhoed idem

S«de Groot

A.Gelok-
Walvius

B.Blokzijl

A.D.Schoo-
"nenberg

Feestelijke
Openlucht bij-
eenkomst

Openlucht bij-
eenkomst

Vergadering m.
filmvertoning

Openlucht bij-
eenkomst

E.H.van.1. Openlucht bij-
Keekem-Coerta eenkomst m.

filmvertoning

G.G.Geelhoed Vergadering *

J.Branden-
burg

G.Wagenaar

Openlucht bij'
eenkomst

Feestelijke
Openlucht bij-
eenkomst

H»Gort2ak Vergadering

Roermond

S.Groenendijk Openl. bij-
eenkomst
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Roermond 9/6 ±35/ — „ : — . H. J„Hoekatra .Openlucht bij-
eenkomst

Amsterdam . 11/6 ±600/-= — Sc.de Groot feestelijke
openlucht "bij-
eenkomst

, COLLECTIEF OVERZICHT.' .
- » ' . •

Op de openluchtbij eenkomst te Amsterdam-'sprak'G.WAGENAAR.
Spreker bracht hulde aan Ome Jan van Zutphen voor zijn op-

roep in "De Waarheid"- voor samenwerking van socialisten en eom- '
munistena

Voorts "bracht spreker een saluut aan de stakende bouwvak-
arbeiders en - taxi-chauffeursP

Te Amsterdam hield S.de GROOT eveneens een redevoering»
Spreker toonde aan dat de C.P.N» geen verlengstuk is van

Rusland» Ver voor de omwenteling in Rusland en ver voordat de com-
munisten daar het heft in handen namen, was er in Nederland reeds
een communistische partij•• opgericht omdat de socialisten toen- reeds
de kapitalistische koers,gingen varen0

Vervolgens becritiseerde spreker de mogelijk toekomstige
verlenging van de militaire diensttijd tot 24 maanden, op advies
van een Amerikaans generaal, met het oog op een mogelijke agressie
van Rusland»

:De werkelijke .reden is, dat de grote heren weer een kapita-
listische koloniale oorlog willen voeren en zodoende weer millioe-
nen winsten: kunnen 'maken, aldus spreker o, ' • ' • - . -> '

. Een groot deel van de aanwezigen bestond uit jeugdige perso-
nen waarvan velen-kennelijk nog niet de .stemgerechtigde leeftijd
bezaten» • • • . : . - . . - • v - .: • ' . . • ' ' .

Te Schiedam hekelde H.GORTZAK de gebeurtenissen in.Brabant
en Limburg. Het optreden van de K.V.Pi-aanhangers noemde spreker
ergerlijke terreur, gelijk aan fascistisch optreden. Daarom moeten
socialisten en communisten-samengaan om aan het-toenemende fascisme
in Nederland een halt toe te roepen«

De politiek moet los staan van het geloof zoals in Frankrijk
en Italië, waar het juist de R.Kr arbeiders zijn die hun kerke-
lijke plichten waarnemen doch hun stem op de communisten uitbrengeno
daar zij weten dat de communisten op de bres staan voor de arbeiders«

.. Gr_oep__J;

— 4 "•
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G R O E P 4 - I - EENHE IDSVAKCENTRALE.

Leeuwarden 2/6 800/800 feestelijk J.P.Reuter Feestavond
. " G.Roorda ra.cabaret

De grote belangstelling voor de vergadering is toe te schrij-
ven aan het aangekondigde optreden van Johrmie Jordaan, die echter
tot zeer grote teleurstelling wegens ziekte niet aanwezig was»

De rede van REUTER was een propaganda voor de C.P.N». Een
verrassing voor de aanwezigen was een toespraak door ROORDA, die
de overeenkomst tussen de Socialistische Unie en de C.P.N, toe-
lichtte. Een daverend applaus viel hem ten1 deel.

G R O E P 1 0 — DIVERSEN.

Rotterdam 23/5 14/35 rustig J.Slagter Ons Belang.
G.J.Out

• • Ondanks de grote propaganda voor deze vergadering waren
140personen aanwezig, waarvan 7 achter de bestuurstafel zaten. De
6 /o loonsverhoging over 1956 en de G^-'^c^atigheidstoeslag waren
•het thema van de rede van SLAGTER. De exsen van Ons Belang zullen
ingewilligd worden, zoals reeds is gebleken met de toegekende 3 %
over 1955? welke vrijwel overennkomt met de bereids gestelde eis
van f,100.— ineens.

De nieuwe toeal,4gregeling voor onregelmatige arbeid werd nog
eens behandeld door OUT, die constateerde, dat door deze regeling
er voor nagenoeg hetzelfde loon veel langer moet worden gewerkt»

Personalia,
» 5 —


