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G R O E P 1 - Communistische Partij van Nederland.

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming
Zaalcap.

's-Graven- 21/8 +_ 28/— - -'•-'
hage

Deventer 22/8 + 300/—

Amsterdam 26/8 +_ 10.000/—

Sprekers

H.GORTZAK

H.GORTZAK

G.WAGENAAR

Bijzonderheden

Vergadering.

Openluchtmeeting.

10e Waarheid-Zomer-
feest.

COLLECTIEF OVERZICHT.

Zowel te 's-Gravenhage als te Deventer sprak H,GORTZAK over de achter-
gronden van de kabinetsformatie. Voor de debat-vergadering te 's-Gravenhage
bestond geen belangstelling, gezien de geringe opkomst.

Te Deventer begon spreker met een opsomming van de bekende feiten ea
omstandigheden, welke geleid hebben tot het mislukken van de opdracht van Dr.
Dreec. Ei- zijn thans stromingen in ons land, aldus spreker, die wijzen op een
stijgende afkeer tegen de Amerikaanse invloeden op onze binnenlandse politiek.
Zelfs gezaghebbende figuren in de P.v.-d.A. pleiten voor vermindering van her-
bewapening en een aangrijpen van de mogelijkheden tot verdere voortzetting van
de uitgetreden internationale ontspanning.

Spreker zei tot slot, dat de communistische fractie steun zal verlenen aan
ten kabinet, waarin de rol van Romme zou zijn uitgespeeld.

Het aantal deelnemers aan het 10e Waarheid-Zomerfeest was kleiner dan
het vorige jaar; van een werkelijke feeststemming was geen sprake.

Voorts waren aanwezig vertegenwoordigers uit Frankrijk en België.
Als spreker trad op G.WAGENAAR, die een beroep deed op het N.V.V. om de

vakbondsdemocratie te herstellen. Spreker trachtte zijn gehoor ervan te over-
tuigen, dat de plaats van de communisten in de toekomst in het N,V.V. zou zijn.

Voorts vroeg spreker een geldelijke bijdrage voor het z.g. donatie-fonds
voor partij en krant.

. Tot slot belichtte WAGENAAR ook het gevaar van het herlevend Nazisme en
militairisme in West - Duitsland,

z .o . z.
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-4-'08 Amsterdam

27-9-'12 Amsterdam
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