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G R O E P l - COMMUNISTISCHE^PARTIJ.van Ï Ï E D E R L A E D .

Gemeente .Datum -.Aanwezig/ .Stemming Sprekers
". . , . ' : Zaalcap. •• • • • '•'•• ••" , ,

Bij zonderheden

's-Gra- 10/11-9 ±1200
venhage

G'. G-i Geelhoed- JTachtf ilmvoorstel-
ling --'• •

COLLECTIEF OVERZICHT"

Deze nachtvoorstelling was bedoeld als inzet voor de verkie-
zingscampagne voor de Kamerverkiezingen in 1956.

Ruim 200 personen moesten v/orden teleurgesteld, aangezien de
zaal meer dan vol was.

Vertoond' "werd de ,film "De Slag in:-de' Wulvenkloof'',:: - -•'•'•
G.G. GEELHOED opends de voorstelling met een,inleidend woord.

Hij sprak er zijn grote /..voldoening' over uit?;.dat de -•a-aal-'z o goed
bezet was en noemde dit.sën hoopvol begin voor de Kaïnerverkiezing in
1956. Indien de geest,.die deze avond hier aanwezig is, zo blijft,
dan zal :het mogelijk zijn om Romme en zijn trawanten een geduchte
klap toe te brengen. '••••::•<'•

Vervolgens besprak GEELHOED enige leuzen, waaronder de C*P.F,
de verkiezingsactie zal yoeren, Bij.zond0re nadruk legde hij op de
eis van de C.P.W. s" één nieuwe" ïo onrond e van 6%",

Tot slot deed hij een beroep op de aanwezigen om "De Waarheid"
zo veel mogelijk te steunene
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G R O E P 2 - ALGEMEEN NEDERLANDS JETJGD VERBOND,

Rotterdam 31/8 '.'. 80/420

Leeuwarden 10/9 75/200

Groningen 11/9 50/100

loom
I%Swart

geanimeerd PoSchiphof
E.Brouwer
P «van Sta-
veren

P„van Sta-
veren
H. G «V oren-
holt

N» H * van Bek- Verslagver-
gaderingWJ?
1955

idem

idem

Door de verschillende sprekers werd verteld, welk' een on-
vergetelijke indruk het WERELD JEUGD FESTIVAL 1955 te Warschau op
hen had gemaakt. Opgewekt werd andersdenkende jeugdorganisaties
te bewegen aan het in 1957 in Moskou te houden festival deel te
nemen.

Aan de bijeenkomsten was een min of meer feestelijk karakter
gegeven. Zowel in Leeuwarden als Groningen werd medewerking ver-
leend door de muziekgroep "Jëug'd'"ên Strijd" uit Zaandam; in eerst-
genoemde plaats werd de avond besloten met een bal„

G R O E P 10 - DIVERSEN. , . •

I* "Gezamenlijke Commissies van Gemeentepersoneel"

Amsterdam 12/9 700/— rustig P b-A B Burgers
W.R«v.d.Made
S»Ooms
G.Veldhuisen
Scholte(n)

Openbare ver-
gadering v „h.
Gemeenteperso-
neel

Door de sprekers werd over het algemeen het overleg van de
Uniebonden, die in de voorafgaande week bijeen v/aren geweest, zeer
gelaakt, Deze bonden werden hand- en spandiensten voor het college
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van B & W verweten. De aanwezigen worden daarom opgewekt tot solida-
riteit en eensgezindheid0 '

De bouwvakarbeider "Scholltje(n) betuigde mede namens zijn me-
dearbeiders zijn solidariteit met het overheidspersoneel en speciaal
m e t d e ontslagenen» • . ; . . - . . . - .

Door BURGERS werd mededeling gedaan, dat de 62 ontslagenen in
hoger beroep sullen gaan bij de Centrale Raad in Utrecht.' Het voor
de verdediging benodigde geld (ca.f «.12*000.-)' hoopt men middels'
steunlijsten bijeen te brengen.

Aan het einde van de vergadering werd, met instemming van a'He
aanwezigen, een motie aangenomen, waarin bij het "Georganiseerd
Overleg" wordt aangedrongen op "besluiten, die in overeenstemming
zijn met de bekende door het gemeentepersoneel gestelde eisen en on-
middellijk indiensttreding van de 62 ontslagenen".

Onder de aanwezigen bevonden zich ca. 100 vrouwen en enige
tlontallen personen gekleed in de uniformen van het gemeentelijk
vervoerbedrijf en van de P.T.T.. Ook de pers was aanwezig» • • • •

lic "Comité' van stakende dorsrnachinepersoneel",

Pinsterwolde 6/9 28/— rustig H.v.d.Molen Openbare • ver*
H. Schuur g acl e r ing van
S.Haken stakende dors-

• machineperso-
neel.

Door het E.V.C.-hoofdbestuurslid van der MOLEN werd betoogd,
dat het geld dat aar , q e, arbeider s, i'.c. het dorsmachinepersoneel, toe-
behoorde, in de zakken van de landbouwers vloeide. Hij waarschuwde
dat men zich niet van de wijs moest" laten brengen door de toezeg- -,
ging dat het uurloon zal worden verhoogd en dat men het werk niet
moest aanvatten alvorens de gestelde eisen waren ingewilligd.

SCHUUR wees op do''taak van-de- aanwezigen om andere landarbei-
ders voor- en in te lichten dat zij het besmette werk niet op zich
mogen nemen. Hij adviseerde tot samenwerking te komen met de boeren
die wel genegen zijn in accoordlooii-.te. doen dorsen,, De -onwilligen
dienden geboycot te worden,

Simon HAKEN voerde aan, dat de argumenten van "de heren land-
bouwers" niet steekhoudend waren.'

III, Zangvereniging "De Nieuwe Stem"

Groningen 10/9 120/200 — G.Aarts-v.d. Jaarlijkse
Woude ^ , feestelijke 'bij-
H.M.Niemeijer eenkomst :

— j: Tijdens
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Tijdens de bijeenkomst werd door Grietje AARTS- VAN DER WOUDE
een overzicht gegeven van de 35 bestaansjaren der zangvereniging,
welke onder de. naam "De Rode Stem" v/e r d opgericht.

Namens het C.P.N.-district Groningen bracht NIEMEIJER de ver-
eniging dank voor de geregelde medewerking aan communistische verga-
deringen.- Hij sprak de hoop uit dat de partij op die medewerking kan
blijven rekenen.

Daarna brachten de zangvereniging "Morgenrood" uit Enschede
en de jubilerende vereniging enige liederen ten'geh.or§.

P E R S O N A L I A .

/Aarts-van der V/oude
(blz.3)

Grietje.

./Bekkum (b lz»2)
Nicolaas Hubertus -van,

./Brouwer (blz.2)
E^ert.

VBurgers (blz „2)
Pieter Antonius.

eelhoed (blz. 1)
Gerard Gilles.

aken (blz.3)

temen.

de (blz ,2)
?/illem Reinier van der.

/Molen (blz.3)
Hendrik van der.

i/Niemeijer (blz.3)
Hindrik Meindert*

Doorns (bl̂ .2)
Simon.

7*/C!nSchiphof (blz.2)
Pieter


