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Organisatie illeĝ e C.P.H.-prerheid te Amsterd
Inleiding.

Onmiddellijk na de afkondiging op l? December 1951 ran het
voor rijksambtenaren geldend verbod om lid te zijn van, de C.P.H. en
bepaald* neren- en maatelorganiaatiea, bleek bij het partijbestuur Tan
de <*P.N. een grote beduchtheid te bei taan voor regeringamaatregelen
tegen haar partijgenoten in de overheidsbedrijven.

Reeds in Januari 1952 bealoot de C. P. K .-leiding - vooruitlo-
pend op een eventueel toepasselijk verklaren van het ambtenarenverbod
voor het overheidspersoneel van de gemeente Amsterdam - die maatregelen
te treffen» welke nodig waren om haar leden onder het gemeeatepersoneel
zoveel mogelijk te beschermen tegen nadelige gevolgen, voortvloeiende
uit de verwachte maatregel .

ïbt genoemd tijdstip waren de C. P. V. -leden onder het laster-
damae gemeenteperaoneel georganiseerd in de bekende bedrijfsafdelingen.
Besloten werd deze legale organisatievorm op te geren en de leden in
een geheim te houden verband te groeperen.

Voor het partijbestuur ran de C.P.H, kamen de geschetste regi
ïingamaatregelen niet geheel onverwacht. Zulks blijkt o. a. uit de volgt
de uitlatingen ran het lid ran het partijbestuur Jaoob Brandenburg tijd
een zitting ran het partijbestuur in Kaart 1951*

"Zonder tot illagaliteitaoomplexen te vervallen, moeten w*
tooh rekening houden ast het feit, dat de reactie erop uit il
onze partij moeilijkheden in de weg te leggen en maatregelen
tegen de partij te nemen.
Daarom geloof ik, dat wij dus ook bij de organisatie ran de
partij met eventualiteiten moeten rekenen, ook als er geen
oorlog is. en maatregelen moeten nemen, die waarborgen, dat
de partij onder alle omstandigheden door kaa werken."
(onderstreping dcz)
De belangstelling ran de C.P.H, voor de overheidsbedrijven

blijkt wel uit een artikel la haar partijorgaan "De Waarheid" ran 25 J
nuari 1952 ran de hand ran haar voorzitter, waarin deze uiteenzette, h
de Amsterdamse Overheidaarbeidera reeds vó'ó'r 1940 ia het algemeen het
ambtenarenrerbod met verontwaardiging ran de hand wezen en in 1941 met
de Pebruari-ataking de stoot roor het nationale r er ze t inluidden.
Het orerheidapersoneel diende thans - aldua Oerben Wagenaar - niet af
wachten tot de regering toealoeg, doch erenala in het verleden maatreg
len te nemen om te strijden tegen het opkomende fascisme.

Organisatie.
San der eerste uitingen in dit omschakelingsprooea was de

mededeling van een bestuurder van het C. P. H. -district Amsterdam in eez
bijeenkomst aan een vijftal communistische werknemers van hel

Gemeentelijk Energie Bedrijf (G.E.B.), dat zij door het partijbeatuur
van de C.P.H. aangewezen waren de leiding te vormen ran een illegale
organisatie ran de partij in dat bedrijf.

In volgende bijeenkomsten heeft bovengenoemde leid:
uitgemaakt, welke C. P. N. -leden ran het G. B. B. -personeel als lid ran d<
illegale G. £. B. -bedrijfsafdeling zouden worden toegelaten. Deze toela-
ting was afhankelijk ran de betrouwbaarheid van betrokkenen en van hm
toegewijdheid aan de communistische beginselen. Uit deze geselecteerd'
werden de meest betrouwbaar geachten aangewezen als fc«;rnie.iAera.
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De overigen werden verdeeld in groepjes van 3-5 man (kern) en als
kernleden aan de kernleiders toegevoegd. Be kernleden zijn uitsluitend
aan hun kernleider verantwoording verschuldigd. On de infiltratie in
het bedrijf ao volledig mogelijk te doen plaats vinden, beschikt ieder
kernlid op zijn beurt weer over 3-5 leden.

Be partijleden, die niet voor toelating tot de illegale be-
drijfsafdeling in aanmerking kwamen, werden overgeheveld naar de diver
stadsafdelingen, waaronder zij volgens hun woonplaatsen ressorteerden

Riet alle als betrouwbaar beoordeelde leden betuigden hun in-
stemming met deze omschakeling naar de illegale bestaansvorm van de
C.P.N.-overheid. Bekend werd, dat met verschillende van deze personen
de wijziging is besproken, teneinde hen alsnog daarmede te doen instes
men en hun medewerking daaraan te verkrijgen. Slechts in enkele geval-
len slaagde men hierin.

Sindsdien kon worden vastgesteld, dat ook illegale partiJafde-
lingen bestaan bij de Stadsreiniging, Publieke Werken, Was- en Schoon-
maak-, Bad- en Zweminrichtingen (W.S.B.Z.), de P.T.f., het Gemeentelij
Vervoerbedrijf (G.V.B.) en mogelijk bij de Rijksverzekeringsbank, de
Handelsinrichtingen en de Brandweer te Amsterdam.

Voor zover ia na te gaan ontwikkelen alleen de bedrijfsafdel in
gen bij het S.B.B., S.R, en P***, politieke activiteit van enige betekfl
nis*

Van een dergelijke organisatie in andere gemeenten dan Amster-
dam ia tot nu toe nog niets gebleken*

Beveiliging.

Be leden van de organisatie kregen opdracht hun partijboekjes
in te leveren. Contributiezegels worden hun niet meer verstrekt, daar
de lidnaatsohapskosten zonder meer door aangewezen partijleden (sub-
penningmeesters) worden geincasseerd.

Be bedrijfskranten moeten sindsdien door niet in het betreffei
bedrijf werkzaam zijnde partijgenoten uit de atadsafdelingen aan de t<
gangen van de bedrijven worden verspreid} derhalve niet meer zoals vo<
heen door de illegale leden van de C.P.H.-Overheid zelf.

Be kernleiders van de verschillende illegale bedrijfsafdeling
kregen opdracht ervoor te zorgen in het bedrijf niet als communist be
kend te staan. Gewaarschuwd werd voor het binnendringen van vijandeli
elementen in de organisatie.

Be betrouwbaarheid van de leden blijft voortdurend onder cont:
Leden, die op een of andere wijze met politie of justitie in aanrakin,
komen, worden soms zondermeer als lid afgevoerd, doch bij handhaving
ieder gaval bijzonder nauwkeurig geobserveerd.

Be aangesloten partijgenoten kregen van de sub-penningmeester
opdracht hun abonnementen op "Be Waarheid" en andere communistische p
odieken op te zeggen. Tegelijkertijd dienden zij ervoor te zorgen dez
lectuur verder via betrouwbare vrienden of bekenden te ontvangen.

Bijeenkomsten van de partij - zelfs kadervergaderingen - moge
door leden van de illegale C.P.S.-Ovarheid niet bezocht worden. Wel d
den laatstgenoemden regelmatig in kleine groepjes huismamerbijeenkoms
te beleggen ter bespreking van de partij-instructies.

In uitzonderingsgevallen *al het illegale kader onder schuiln
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uitnodigingen ontvangen voor het bezoeken van openbare of besloten parti,
bijeenkomsten* De partijleiding acht het ongewenst, dat deze personen on-
der hun ware namen aan de ingang van het vergaderlokaal door legale kade;
leden uit de stadsafdelingen worden gecontroleerd.

Alle uitnodigingen tot bijwoning van de onderlinge wekelijkse
huiskamerbijeenkomaten geschieden mondeling. Bescheiden bestemd voor de
illegale afdelingen mogen niet meer via de post verzonden worden.

Omvang van, de illegale organisatie.

Uit onderstaande cijfers blijkt, dat slechts een kleine kern
militante partijgangers deel uitmaakt van de illegale organisatie bij hè
Gemeentelijk Energie Bedrijf te Amsterdam:

aantal werknemers ± 3300
totaal aantal politiek onbetrouwbare arbeiders i 350
aantal illegaal georganiseerden in begin 1952 t 100
aantal M " einde 1952 60
aantal̂  " " medio 1953 46

Voor zover nagegaan kan worden omvatten de illegale groepering*
in de overige gemeentelijke bedrijven een relatief nog kleiner gedeelte
van het totale aantal werknemers.

Practi sohe to epase ing.

Na Juli 1952 bleek de aanvankelijk aterke beduchtheid van de
partijleiding voor een toepassing van het Ambtenarenverbod - althans vo<
wat de vakbeweging betreft - verminderd te zijn. In beginsel werd op gn
daarvan besloten Het illegale karakter van enkele bedrijfsafdelingen vai
overheidspersoneel gedeeltelijk op te heffen. Dit zou gezien kunnen wor<
als verklaring voor het feit, dat negen vooraanstaande functionarissen •
de illegale bedrijfsafdelingen tijdens het derde B.N.0.P.-congres in Ap
j.l. tot leden van het Hoofdbestuur c.4. de Bondsraad van de Bond van H
derlands Overheidspersoneel (aangesloten bij de E.Y.C.) werden verkozen

Waar met reden mag worden aangenomen, dat leden van het Hoofdb
stuur c.q. de Bondsraad van de B.H.O.P. (E.V.C,), zoal niet allen teve
C.P.N.-lid, toch minstens als C.P.9.-sympathisanten mogen worden aanged
lijkt deze benoeming min of meer in strijd met het hiervoren genoemde
voorschrift, dat de kernleiders in de bedrijven niet als communist beke
mogen staan.

Hogelijk beoordeelt de C.P.N.-leiding de huidige situatie zode
dat zij meent momenteel meer gebaat te zijn met het openlijk optreden i
een aantal actieve B.N.O.P,-functionarissen dan met het bestaan Iran «ex
illegale bedrijfsorganisatie. Het nut van deze laatste is, althans op c
korte baan gezien, blijkbaar geringer geacht.

Niettemin blijven de veiligheidsmaatregelen voor de kleine il]
gale partij-groeperingen gehandhaafd. De illegale status van deze part-
afdelingen kan momenteel dan ook alleen gezien worden als een zekerste]
ling van de C.P.K,-leiding om, in geval van een buiten de wet stellen i
haar partij, of bepaalde onverwachte maatregelen van regeringszijde, b<
halve de bescherming van haar leden in overheidsdienst tevens onverwij:
over een enigszins ervaren illegaal partij-apparaat te kunnen beschikkt

15.9.1953.
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Met medeweten van de ID Amsterdam vernamen
wij het volgende.
Het orgaan van de B.N.O.P., voorheen genaamd "Overheldspost"
voor alle leden in Rijks- en Gemeentedienst, is voor het
G.E.B, in zijn nieuwe vorm, genaamd "DE SCHAKEL" (voorge-
steld in een laatste bijeenkomst van B.N.0.P.-G.E.B.-leden)
verschenen.
Een exemplaar gaat tij dit rapport.

KB, 21 Januari 1953,



DYNAMO
Bedrijfskrant voor het personeel van het Gem. Energie Bedrijf

UITGAVE; COMMUNISTISCHE PARTIJ VAN NEDERLAND - KEIZERSGRACHT 324 - A'DAM

Ui! het paradijs van de P.v.dl wethouder Franke
In de verkiezingsbrochure van de P.v.cLA. „Mens
en Stad", zal men vergeefs zoeken naar wat de
P.v.d.A. van plan is te doen ten aanzien van de
salaris- en rechtspositie van het Amsterdamse ge-
tneentepersoneel. Tot de samenstellers van deze
brochure behoort ook de Wethouder van Ar-
beidszaken, Bernard C. Franke, thans lijstaan-
voerder van de P.v.d.A.
Wat heeft deze wethouder in de afgelopen pe-
riode voor het gemeentepersoneel gedaan, wat
waren en zyn de mogelijkheden tot verbetering
van hun posities?

De indeling der ambtenaren in de loongroe-
pen en salarisschalen te Amsterdam ligt on-
gunstiger dan in vele andere gemeenten.
Slechts dan heeft Franke hierin verbetering
gebracht ... indien het personeel daarvoor in
actie ging en zelfs enige malen het stakings-
wapen moest hanteren.
Waar geen actie was, daar kwamen ook geen
verbeteringen. Beleefde verzoeken werden
alleen maar beantwoord met: NEEN!
In een groot aantal gemeenten bestaat een
regeling van minimum 14 werkdagen vacan-
tie per jaar. In de Vereniging van Nederland-
se Gemeenten heeft Franke medegewerkt aan
een Ontwerp-Ambtenarenreglement, waarin
deze vacantie-regeling is neergelegd.
In Amsterdam zelf zegt hij: NEEN!
In vele Nederlandse gemeenten heeft het
jeugdig overheidspersoneel een verlenging
der vacantie gekregen. Het N.V.V. en zijn
Internationale beweren, dat zij hiervoor ijve-
ren.
In Amsterdam zegt Franke: NEEN!
De gelijkstelling van man en vrouw bij de be-
loning voor gelijke arbeid behoort, wil men
de P.v.d.A. geloven, tot haar „socialistisch
ideaal".
In Amsterdam zegt Franke: NEEN!

Deze lijst zou de lengte kunnen aannemen van
een waslijst, maar laten wij ook vermelden wat
Wethouder Franke wél deed.

Hij verwijderde de B.N.O.P. uit het Georgani-
seerd Overleg en sloot daarmede een zeer

groot deel van het gemeentepersoneel van
het overleg uit.
Amsterdam breidde zich uit en daarmede de
werkzaamheden van het gemeentepersoneel,
maar de sterkte van het personeel nam niet
toe, met als gevolg, dat de taken zwaarder
werden. Bij de Stadsreiniging zijn Secties,
waar de vegers TWEE WIJKEN moeten
vegen.
Bij de Tram worden verzoeken voor het op-
nemen van vacantie-dagen, waar het perso-
neel reglementair recht op heeft, stelselmatig
afgewezen. Reden: gebrek aan personeel.
Overwerken kan men genoeg. Op de Gemeen-
te-wasserij moet men dagenlang overwerken
als er een extra feestdag is geweest. De gla-
zenwassers werken 's avonds extra.

In schril contrast met de verkiezingsdemagogie
van de P.v.d.A. staat het verkiezingsprogram
van de lijst van Communisten en partijlozen. In
dit program, „Amsterdam — Stad van Vooruit-
gang", wordt klaar en duidelijk aangegeven, hoe
het in de toekomst kan en moet gaan in Amster-
dam, oofc voor het overheidspersoneel!

De lonen moeten omhoog met 10%.
De algehele herclassificatie moet worden
doorgevoerd.
Vermindering van het aantal arbeidscontrac-
tanten door aanstelling in vaste dienst.
Een minimum-vacantie van 14 dagen per jaar.
Ruimere verstrekking van dienst- en werk-
kleding.
Verbetering van dienst- en werkroosters.
Geljjke beloning bq gelijke arbeid voor man
en vrouw.

UITBREIDING VAN DE PERSONELEN.
Dit alles te verwerkelijken ligt in het bereik. De
belangrijkste voorwaarde daartoe is, met dé aan-
staande gemeenteraadsverkiezingen ervoor te
zorgen, dat de lijst van Communisten en partij-
lozen sterk uit de stembus te voorschijn komt.

Voor een beter bestaan van het Amsterdams Ge-
meentepersoneel: HENK GORTZAK — LIJST 2!



De stem van het Overheidspersoneel in de
Amsterdamse Gemeenteraad

Na een aantal jaren van hoog-
conjunctuur in de kapitalistische
wereld klopt in 1929 met onge-
kende kracht opnieuw de crisis
aan de deur. Een periode van
zwarte armoede en ellende voor
de werkers, maar ook van ople-
vende en vaak succesvolle strijd,
doet zijn intrede.
Omstreeks dezelfde tijd (clopt
aan de deur van de directie van
het Rijkstelegraafkantoor te
Amsterdam een 15-jarige blon-
de knaap, die door deze hande-
ling de beslissende stap in zijn
werkzame leven doet. Een werk-
zaam leven, ja, maar niet alleen
in de zin van arbeid voor zijn
Rijkswerkgever, maar ook en
vooral in de zin van het werk-
zame aandeel, dat hij vanaf de-
ze tijd in de strijd van de arbei-
dersklasse zal leveren.

G. Groot Roessink

Gerhard Groot Roessink komt
langs de „normale" weg van be-
vordering tot de rang van bestel-
ler en leert tegelijkertijd het in-
gewikkelde loon- en rangsy-
steem kennen, dat in die tijd bij
de PTT geldt.

Hij leert er nog meer. Hij leert
dat het de bedoeling van dit
systeem is, de arbeiders van el-
kaar gescheiden te houden, om
zodoende beter in staat te zijn de
gevolgen van de crisis door mid-
del van loondruk en andere ver-
slechteringen op de arbeiders af
te wentelen.
Groot Roessink, die inmiddels
zijn socialistische idealen beli-
chaamd ziet in het streven van
de C.P.H., treedt toe tot de
Comm. Jeugd Beweging, en
wordt als bestuurder van deze
organisatie reeds op 17-jarige
leeftijd lidi van de C.P.H.
Reeds spoedig weet hij door zijn
optreden het vertrouwen van
zijn collega's te winnen. Hij
wordt door de C.N.A.B., aange-
sloten bij het N.V.V., aangewe-
zen als vertrouwensman voor de
telegramibesteHers en de adsp.-
bestellers. In deze functie
springt hij talloze malen voor
zijn mede-arbeiders in de bres
en vele malen weet hij zijn op-
treden ten gunste van de arbei-
ders met succes te bekronen.
De regering en de gemeentebe-
sturen ondernemen grootscheep-
se pogingen tot loonsverlaging
voor het overheidspersoneel. Zij
slagen daarin door de verrader-
lijke rol, die de besturen van het
N.V.V. en de C.N.A.B. spelen.
Het is vooral ook hier, dat Groot
Roessink alles doet om deze re-
formisten te ontmaskeren en de
leden van de C.N.A.B. in strijd te
brengen tegen hun reactionnaire
besturen, en voor de democratie
en de eenheid in de vakbewe-
ging. Hij is hierbij de tolk van
de R.V.O., de Rode Vakbewe-
gings Oppositie, waarvan hij
deel uitmaakt en welke in die
tijd een belangrijke invloed in
de vakbeweging begint te krij-
gen.
Groot Roessink blijft deze strijd
van en voor de arbeidersklasse

Henk Goiizak
No. 1 van lijst 2

openlijk voeren tot de tweede
wereldoorlog uitbreekt, waarin
ons land betrokken wordt. Waar
hij vanaf zijn jeugd tegen het fas-
cisme gevochten heeft is het
duidelijk, dat deze strijd thans
voor hem niet afgelopen is. In-
tegendeel. Het gevecht op leven
en dood tegen de Nazi-overwel-
diger is begonnen, ook voor hem.
In 1942 wordt hij bij de op de
PTT toezichthoudende fascisten
in Den Haag ter verantwoording
geroepen wegen uitlatingen te-
gen de bezetter. Hij weigert op
hun vragen te antwoorden en
door het ontbreken van bewij-
zen wordt hij weer losgelaten.
Men houdt hem echter in de ga-
ten en bij. de eerste de beste
groep PTT-ers, die voor slaven-
arbeid in Duitsland wordt aan-
gewezen, is ook Groot Roessink.
Er is voor een communist slechts
één consequentie: onderduiken
en in het grote leger van illega-
le strijders tegen de bezetter me-
destrijden. Bij alle verschrikkin-
gen van de oorlog beleeft Groot
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Roessink het mooie ideaal, waar
hij reeds zijn gehele jonge leven
voor heeft gegeven, de EEN-
HEID van het gehele werkende
volk in zijn strijd tegen de bezet-
ter en voor een betere toekomst.
De bevrijding komt, zonder dat
de Nazi's erin geslaagd zijn
Groot Roessink in hun handen
te krijgen.
Wij vinden hem weer op zijn
post, thans als bestuurder van
afd. Amsterdam der B.N.O.P. Hij
heeft een belangrijk aandeel in
de leiding van vele succesvolle
acties en stakingen, waarin hij
zijn oude vijanden, de zich noe-
mende „socialistische" leiders in-
cluis, weer tegenover zich vindt.
Wij zijn er trots op, de naam van
deze kameraad te vinden op de
bloklijst van Communisten en
partijlozen, want niemand zal in
de Raad zo goed de belangen van
het gemeentepersoneel kunnen
behartigen als juist hij, die zo
nauw verbonden is met de noden
en problemen van dit personeel.
Brengt Groot Roessink in de ge-
meenteraad.
Stemt op de bloklyst van Com-
munisten en partjjlozen, op
Henk Gortzak, nr. l van lijst 2!
Voor volledige herclassificatie,
voor woningen, voor de vrede!

5 MEI 1953
Amsterdam verzet tegen de E.D.G.

Op 5 Mei j.l. om 4 uur 's middags
sloten duizenden bewuste arbei-
ders zich op de Dam aaneen en
herdachten de dag van de be-
vrijding van ons land.
De grootse viering van de 5e
Mei dit jaar heeft opnieuw on-
derstreept, dat het Nederlandse
volk de vorming van een Euro-
pese Defensie Gemeenschap ni-
wijst en nimmer meer een Duit-
se herbewapening zal dulden.
Het is de Amerikaanse regering,
ondanks alle pogingen, nog niet
gelukt het EDG-verdrag door de
onderscheidene landen in West-
Europa te doen aannemen. Door
het verzet der volkeren werden
de regeringen van Amerika en
van haar West-Europese satellie-
ten gedwongen, tot allerlei ma-
noeuvres hun toevlucht te ne-
men. De Amerikaanse Minister
van Buitenlandse Zaken, Dulles,
heeft reeds laten weten, dat het
Verdrag uiterlijk in het najaar
van 1953 door alle deelnemende
landen moet zijn geratificeerd,
daar anders de „hulp" (in de
vorm van oorlogsmateriaal)
drastisch verminderd zal wor-
den.

Franke zegt weer „NEEN"!
Woensdagmiddag 13 Mei j.l. behandelde de gemeenteraad van Amsterdam
een verzoek van de BNOF om het minlmutn-vacantieverlof van het gemeente-
personeel te verlengen van 12 tot 14 werkdagen per jaar.
De Communistische fractie diende een motte in, om dit minimum-verlof
voor het gehele gemeentepersoneel te laten gelden.
Franke zei: NEEN! En met hem zei de gehele P.v.iA.-fractle, plus alle
overige reactionnaire fracties, NEEN!
Alleen de Communisten stemden voor.
Wanneer vele duizenden gemeente-ambtenaren dit jaar dus wederom slechts
12 dagen vacantie krijgen, terwtfl hun collega's in tientallen andere gemeen-
ten, o.a. Rotterdam, twee dagen meer hebben, dan weten zfl aan) wie x\j dtt
te danken hebben.
Zeer terecht /.ei Henk Gortzak in de Raad:
dagen verlof!"

,Kies Franke, dan krflg Je 12

De oorlogskrachten hebben re-
kening te houden met het vre-
desverlan/gen ider lanti-fascisti-
sche krachten in West-Europa,
Het is de taak van deze krachten
om te verhinderen, dat het EDG-
verdrag ooit werkelijkheid
wordt. Daarom is het noodzake-
lijk, dat het werkende volk zich
aaneensluit en zich eensgezind
tegen dit verdrag verzet. Want
niet alleen wordt de kans op een
oorlog door het EDG-verdrag
vergroot, maar ook wordt de na-
tionale zelfstandigheid der ver-
dragsluitende landen geheel op
losse schroeven gesteld, daar de
beslissingen in handen liggen
van het „Commissariaat", dat de
rol vervult van „Europese Rege-
ring".
Indien b.v. de West-Duitse rege-
ring een provocatie zou plegen
aan de grens van de Duitse De-
mocratische Republiek, dan zou
het Commissariaat kunnen ver-
klaren, dat Nederland zich in
oorlog bevindt mei de D.D.R., en
dan zou ons land verplicht zijn
onze strijdkrachten tegen de
D.D.R. te laten optrekken. Arti-
kel 27 van het Verdrag geeft het
Commissariaat de mogelijkheid
tot het nemen van zulk een be-
sluit, zonder dat Nederland
daarop enige invloed kan uit-
oefenen. Talrijke andere artike-
len uit het Verdrag, die een
schending betekenen van de Ne-
der landse Grondwet, zijn zo op
te noemen.

Het is een levensbelang voor ons
volk om tegen een dergelijk Ver-
drag met de grootste kracht te
strijden.
Kameraden in overheidsdienst!
Niet alleen Uw levensvoorwaar-
den staan hier op het spel, maar
het leven zélf van U en Uw ge-
zin!
Waakt over Uw gezin!
Daarom, in de geest van de 5e
Mei: E.D.G. — Weg ermee!



De Communisten
en de Sowjet-Unie

Er wordt de communisten vaak
verweten, dat zy zoveel aan-
dacht besteden aan hetgeen er
in de Sowjet-Unie gebeurt. En
soms knoopt men daar de bewe-
ring aan vast, dat de communis-
ten meer naar de Sowjet-Unie
zouden kijken dan naar hun
eigen land. Dat laatste is natuur-
lijk niet waar. De communisten
^willen, in Nederland voor het
Nederlandse werkende volk een
zo welvarend mogelijk bestaan
verzekeren. Daarvan getuigen
het nieuwe Beginselprogram en
het gemeente-plan voor Amster-
dam van de C.P.N.
Toch kijken de communisten in-
derdaad en met grote sympathie
naar de Sowjet-Unie. Waarom?
Omdat de politiek van de Sow-
jet-Unie in binnenlands zowel
als in buitenlands opzicht naar
onze mening aan alle landen ten
voorbeeld kan worden gesteld.
In binnenlands opzicht leidt de
politiek van sle Sowj et-regering
tot een voortdurende, snelle ver-
hoging van de levensstandaard
van het Sowj et-volk.
Denkt U zich eens in: na 1947
heeft de Sowjet-tünie elk jaar
een prijsverlaging afgekondigd
voor levensmiddelen en ge-
bruiksgoederen. Zes grote prijs-
verlagingen hebben tot gevolg
gehad dat in zes jaar tjjds het
leven van de Sowjet-mensen
meer dan de helft goedkoper is
geworden. Dezelfde hoeveelheid
brood b.v., die in 1947 een gul-
den gekost heeft, kost nu nog
maar 35 cent. Voor vlees is dit
38 cent, voor boter 33, voor melk
72 en voor suiker 44 cent.
Deze stjjging van de volkswel-
vaart in de Sowjet-Unie kunnen
zelfs onze tegenstanders niet
meer verheimelijken. „Het Han-
delsblad" van 28 Maart j.L
schreef een artikel waarin werd
aangetoond, dat het levenspeil
in de Sowjet-Unie sedert het
einde van de oorlog belangrijk is
gestegen. Professor de Vries van

de economische hogeschool te
Rotterdam, die deelnam aan de
Economische Conferentie van
1952 in Moskou, schrijft in zijn
boekje „Terug uit de Sowjet-
Unie" verschillende malen, dat
er geen sprake meer is van ar-
moede onder het volk, zoals dat
bij zijn vorig bezoek in 1937 nog

Ommekeer in

buitenlandse politiek

De Britse premier, Sir Winsten
ChurchiU, heeft In het Lager-
huis een rede gehouden waarin
hy zelde van mening te cQn,
dat een conferentie op net
hoogste niveau, zonder verder
uitstel, moet plaatsvinden tos-
sen de leidende mogendheden.
In zfln betoog over de buiten-
landse politiek van Engeland
verkondigde Chnrcblll een
standpunt dat totaal verschilt
van de tot nu toe op Amerika's
wensen gerichte politiek van de
Britse regerlilg.
„WtJ werden aangemoedigd",
zelde Churchill, „door een reeks
gebaren van de zjjde van de
nieuwe Sowjet-regerlng".
„De Sowjet-Unie heeft er recht
op om zich zo veilig te voelen
als overeenkomsten tussen
mensen slechts kunnen bewer-
ken, opdat er zich nooit meer
zoiets verscbrikkeiyks zal voor-
doen als de overval van Hitler".
Churchill wees nogmaals de po-
gingen, om Engeland In de EDG
te betrekken, van de hand.

wel het geval was.
Journalisten als Michael Gor-
dey, diplomaten als de vroegere
Nederlandse gezant te Moskou,
de heer Visser, zij allen moeten
erkennen, dat het levenspeil van
de Sowjet-bevolking voortdu-
rend stijgt.
Kijk, dat is een van de redenen
waarom de Nederlandse com-
munisten met sympathie naar de
Sowjet-Unie kijken. Die stijgen-
de welvaart willen de communis-
ten ook in Nederland verwerke-
lijkt zien.

Wat de buitenlandse politiek
van de Sowjet-Unie betreft, deze
is sinds haar ontstaan een conse-
quente vredespolitiek geweest.
Het optreden van de vertegen-
woordigers van de Sowjet-Unie
in de Verenigde Naties is daar,
alle verdaaüngen en leugens in
de pers van onze tegenstanders
ten spijt, een duidelijk voorbeeld
van. Voor iedereen die een blik
werpt op de wereldkaart moet
het duidelijk zijn, dat het niet de
Sowjet-Unie is die Amerika of
West-Europa bedreigt, maar om-
gekeerd dat het Amerika is, dat
met een ring van militaire bases
de Sowjet-Unie en de volksde-
mocratische landen in Europa en
Azië bedreigt.
Deze vredespolitiek van de Sow-
jet-Unie is niet iets toevalligs.
Zij behoort bjj het wezen van de
Sowjet-staat, Men kan nu een-
maal niet de volkswelvaart ver-
hogen en zich gelijktijdig op een
oorlog voorbereiden. Dat kunnen
wjj aan den Iqve ondervinden.
In ons land is de bewapening
nummer één en wordt het leven
voor de werkers steeds duurder
en slechter. In de Sowjet-Unie
stijgt de volkswelvaart, omdat
de regering van de Sowjet-Unie
géén oorlogspolitiek voert maar
een vredespolitiek. Die vredes-
politiek, dat is een andere reden
waarom de Nederlandse commu-
nisten met sympathie naar de
Sowjet-Unie kijken.
In 1951 en 1952 heeft een Neder-
landse delegatie de Sowjet-Unie
bezocht, en ook dit jaar is dit ge-
sohied. Onder deze delegaties be-
vonden zich verscheidene arbei-
ders uit de Amsterdamse ge-
meentebedrijven.
Binnenkort zullen vergaderin-
gen belegd worden, waar deze
arbeiders verslag zullen uitbren-
gen van hun bevindingen tijdens
hun bezoek aan de Sowjet-Unie.
Indien U de waarheid wilt ver-
nemen, indien U wilt weten hoe
het Sowj et-volk leeft en werkt
en strijdt voor welvaart en vre-
de, voor de opbouw van de grote
Unie van Socialistische Sowjet-
Republieken, benut dan deze ge-
legenheid en brengt een bezoek
aan de verslagvergaderingen.
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Met medewerking van de I.D. Amsterdam ontvingen
wij onderstaand bericht.
Op de avond van 5-6-1953 vond ten huize van

een huiskamervergadering plaats
van leiding en enige kaderleden van de illegale afdeling
G.E.B, der C.P.N.-Overheid, welke werd bijgewoond door de
volgende personen:

In vorenbedoelde bijeenkomst werd het woord gevoerd door

, die er in de eerste plaats zijn verwondering over UIT;-
sprak, dat er zoveel leden voor deze bijeenkomst uitgenodigd
waren, (Dit was het werk geweest van en
Zijns inziens had de partijbeveiliging meer in acht genomen

' dienen te worden.
Voorts deelde spreker mede, dat er op Zaterdag en Zondag,
6 en 7 Juni 1953 in gebouw Telix Meritis" (aan de keizers-
gracht 324 te Amsterdam) een conferentie zou worden gehouden,
waaraan deelgenomen zou worden door het gehele Partijbestuur
der C.P.N, en alle vooraanstaande politieke secretarissen der
C.P.N, uit het gehele land (b.v. van districten, steden e.d.,
dus geen ondergeschikte functionarissen met diezelfde titel
in onderafdelingen en afdelingen).
In deze conferentie zouden volgens spreker de volgende on-
derwerpen aan de orde komen:
1. de terugslag van het stemmenaantal voor de C.P.N, bij de

onlangs gehouden Gemeenteraadsverkiezingen;
2. is de samenwerking met N.V.V.-ers wel voldoende doorge-

voerd;
3. was de oprichting van "Volkshulpcomité'a door de "partij"

wel juist;
4. beantwoordt de inhoud van "De Waarheid" wel aan zijn doel.
Contributieverhoging. Voortgaande zeide spreker, dat de
contributie der leden van de C.P.N.-Overheid, die tot op
heden f. 0.25 per week betalen, verhoogd moet worden tot
f. 0»35 per week.
Orgaan "Voor een duurzame Vrede enz.". Verder deelde spreker



mede, dat de verkoop van dit orgaan flink ter hand dient te
worden genomen, teneinde een verhoogde omzet te krijgen,
aangezien de verkoop met duizende terug gelopen zou zijn.
Opbrengst taak O.P.N.-Overheid verkiezingsfonds 1953.
De opbrengst van de gestelde taak voor deze groepering zou
volgens spreker 84# of f. 840.- hebben bedragen. Hij vergat
er echter volgens berichtgever bij te vertellen, dat de taak
eigenlijk niet f.1000.-, doch in verband met de later voorge-
schreven verhoging met 50$ in totaal f. 1500.- wq.s geweest.
Hiervan maakt derhalve het bedrag van f.840.- slechts 5£# uit
De afdeling S.R.-C.P.N,-Overheid is, politiek gezien, volgens
spreker waardeloos geworden. Sedert de leiding hier niet
meer in handen is van
zou het met de organisatie van deze afdeling helemaal mis
zijn gegaan.
(Volgens bericht heeft een der belangrijkste functionarissen
bij deze afdeling, . ,
het momenteel met zijn zenuwen te kwaad. Drie maanden gele-
den zou betrokkene hier ook al eens last van hebben gehad).
Spreker gaf opdracht, de activiteit tegen de tenuitvoerleg-
ging van de doodstraf der Rosenbergs zoveel mogelijk op te
voeren en door middel van de bekende lijsten handtekeningen
te verzamelen. Die lijsten met handtekeningen zullen dan wor-
den opgezonden aan de Amerikaanse autoriteiten.
Betreffende de vakbeweging gaf spreker nog als zijn mening
te kennen, dat deze de politiek van de "partij" niet voldoen-
de heeft ondersteund.
Discussie. Hierbij lieten zich speciaal , ,

, " en horen.
Hun critiek betrof o.a. vooral de inhoud van het dagblad
HDe Waarheid". De meeste vrouwen van de C.P.N,-leden zouden
dit blad niet meer willen lezen, omdat er veel te veel over
de politiek in wordt geschreven en het doel, nieuwsblad te
zijn, niet wordt bereikt.
Met betrekking tot de "Vblkshulpoomité1s" werd opgemerkt,
dat deze de mensen in verwarring hebben gebracht, als gevolg
waarvan eveneens een groot aantal stemmen voor de C.P.N, ver-
loren is gegaan.
Het woord "Pest-Generaal", gebruikt door Paul de GROOT, heeft
eveneens een minder gunstige uitwerkingvoor de partij gehad.
Ook de houding van Prits REUTER werd gehekeld.
De inhoud van "De Waarheid" zou gedurende de verkiezingsstrij
te weinig gericht zijn geweest op urgente problemen, zoals
"Woningnood", "Steun aan slachtoffers watersnoodramp".
Ook zouden er in "Be Waarheid" te veel lofliederen over Rus-
land worden gezongen.
In zijn beantwoording merkte spreker op, dat de hier gebracht
critiek over de uitlating van het woord "Pest-Generaal" door
Paul de GROOT en wat daarmede samenhangt een punt is, dat in
een groot deel van de partij wordt afgekeurd. Het zal een
der punten zijn, welke in eerderbedoelde conferentie aan de
orde worden gesteld.
Spreker had voorts hevige critiek op de slechte uitvoering
door of vanwege het District bij het uitzetten der verkie-
zingsborden; het gevolg hiervan is geweest, dat een zeer
groot aantal borden, welke bij Pelix Meritis lagen opgeslagen
niet eens beschilderd zijn. En dat, terwijl enige dagen
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tevoren, toen er om beschilderde borden werd gevraagd, ge-
antwoord was, dat er niet meer waren.
Ook de uitvoering der verkiezingsborden vertoonde volgens
spreker weinig smaakgevoel; zij waren veel te doods van
aanzien.
De op de inhoud van "De Waarheid" gebrachte critiek ten
aanzien van het ophemelen van alles, wat betrekking op Rus-
land heeft, vond bij spreker bijval.
De opdracht van spreker luidde, dat vooral in de bedrijven de
strijd moet worden gevoerd, waarbij de herclassificatie op
de voorgrond dient te staan. Er is volgens spreker thans
reed» deining bij de Tram in verband met de verlofregeling
en dat dit onderwerp bij de "tramjongens" leeft, blijkt wel,
wanneer men weet, dat op een vergadering over genoemd onder-
werp, deze week gehouden, 200 personeelsleden van de Tram
aanwezig waren.
De bedrijfskrant zal bij de strijd in de bedrijven een be-
langrijke rol dienen te spelen.
Het huisbezoek aan N.V.V.ers moet op normale wijze worden
voortgezet, want slechts door tezamen met de N.V.V.ers in de
oppositie te gaan, kan de strijd goed losbranden. Wij dienen
er vooral naar te blijven streven, comité's met N.V.V.ers te
vormen. Bij het G.E.B, zijn reeds vier N.V.V.ers, die in
nauw contact staan met de oppositie in het N.V.V. (Spreker
bedoelt vermoedelijk lieden als ,

, een C.P.N.er, die tevens lid is van de
A.B.V.A., aangesloten bij het N.V.V., in politiek opzicht
bekend).
De Overheidsmensen zullen nu ook eens eindelijk in strijd
moeten komen voor betere lonen, aangezien zij momenteel be-
horen tot die groepen, welke het laagst bezoldigd zijn.

KB, 17 Juni 1953.
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Met medewerking van de ID Amsterdam
werd het volgende vernomen.
Sedert eind Juli 1953 is het bestuur van de illegale afde-
ling GEB-OVERHEID-CPN voor het houden van besprekingen
en het plegen van overleg, niet meer, zoals gebruikelijk
in huiskamerverband, bijeen geweest.
Dit was, voorzover bekend, niet uitsluitend te wijten aan de
vacanties, doch meer een gevolg van de nalatigheid van de
zijde van het District Amsterdam der CPN, om, zoals voorheen
de gewoonte was, geen afgevaardigde naar de bijeenkomsten
te sturen. Bij vroegere vergaderingen in huiskamerverband,
welke door een vertegenwoordiger van het District-van de
afdeling Overheid der CPN-werden bijgewoond, werd steeds de
datum van een volgende bijeenkomst vastgesteld en

vernam dan meestal enige dagen tevoren van de zijde
van het District, of de te houden bijeenkomst kon doorgaan
en wie van het /District deze zou bezoeken.
Naar van werd vernomen, heeft hij wel enige
malen afspraken met het District gemaakt, om iemand te sturen
doch ar kwam steeds niemand. Zo ook op Vrijdagavond, 21 Aug.
1953 bij Wim REKERS thuis, waar ook en

aanwezig waren.
Sr is nu aan het District opgegeven, dat vorenbedoeld bestuur
op Vrijdagavond 28 Augustus 1955 bij thuis bij elkaar
wil komen, doch tot op heden is nog geen beri.cht van het
District binnengekomen.
Men wil deze kwestie nu met Gerrit BLOM gaan bespreken.
Vermoedelijk zal deze aaak bij G.BLOM te berde
brengen.

heeft Vrijdagavond 21-8- medegedeeld, dat hi
zijn politieke activiteiten moet staken en zijn functie van
politiek secretaris voor de illegale afdeling GEB-OVEHHEID-
CPN zal neerleggen. Hij moet het namelijk aan het hart hebben
en de dokter zou hem verboden hebben, zijn activiteiten
op dit terrein voort te zetten. De kwaal van
schijnt plotseling te voorschijn te zijn gekomen. Volgens
berichtgever lijkt het van geen middel, om zich
opzettelijk terug te willen trekken. Vorige week Vrijdag
bleek, dat een trap bijna niet kan oplopen, zonder
het hevig benauwd te krijgen.

4

KB, 8/9 '53
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Met medewerking van de I.D* te Amsterdam werd het volgende gemeld.
D« illegale afdeling (J.E.B.-OVERBEID-C.P.y. moet ten behoeve van de nieuwe
verkiezingen op 7»ll.f53 een "bedrag van f,100.— afgerekend hebben, ter/
wijl deze afdeling in totaal f. 225.— noet opbrengen.

EB, 29 September 1955-
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KAMERADEN. - . •

Tijdens het Waarheidszomerf eest op 30 Augustus j „l, is da verkiezingsacfcie
voor 1954 officieel ingezet,

Van de totaaltaak van ?l,V5000f- voor Amsterdam zal het Overheidspersoneel voor
de eervolle opdracht staan, 'FlfI400." bijeen te brengens
Daar in dit bedrag ook een gedeelte is begrepen» dat is bestemd ter t/orsrèerking van
onze krant: i:De Waarheid", n„l, voor het uitkomen van een Maandagochtendblad, is
het noodzakelijk alle sympathiserenden in de bedrij /an op te roepen} de verkiezings-
actie door middel van aandoli'-n en lijsten e*d„ tot een groot, succes t -3 maken.
De inschrijvingsformulieren sullen bij de bekends functionarissen on adressen te
krijgen zijn« .

Het ligt in de bedoeling dat op 7 November, op do dag van de Revolutie-herdenking
het Overheid3personeel in het kader van de verkia zingsactie zijn taak voor 40JÊ d„ie

FL,600„- zal hbc'iiben vervuld.

Dat dit mogelijk is heeft de verkiezingsactie van vorig jaar bewezen, Y/aarbij het
Overheidspersoneel in 4- .maanden tijdg de somma van F1»IOOG«- bijeen bracht.
Ondanks de moeilijko tijdsomstandigheden, hebben de arbeiders toen bewezen dat zij
dit offer wilden b

Kameraden, 'ook nu zullen vaj ê er een beroop doen op de offervaardigheid van U allen
en van die deler var. het CvorhoidspereOiieel dis mat ons &;:mpathisoran.
Reeds nu kunnen wij IJ irsedolou, dat de blikser.actie ter verkrijging van de eerste
afdracht, die door 'ds Partij was georganiseerd, een groot succes is geworden.

IN ÊSH WEEK TIJD HESDS 5 VAN ONZE TAAK VERVULD ZN KONDEN ¥IJ OP DE D.CG VAN
HET VTAARHEIDSZOiêERFESST JÜSN B1DHA.C- VAN Fl.77,05 AFDRAGEN;

GESPECIFICEERD-Ifc• 'DIT ALS VOLGT:

GROEPEN: IN G3LD:

PUBLIEKE TÜS

KLEINE Ĝ OEPEII, ,,.„,.,„,,•.:,

GEMEENTELIJK VERVOER B.B.OP.IJF,,

• L « - L o ^ ^ 2 U t l J t f t # f C C # O Y i ( f O ? « < l * ( C 9 9 *

GE1/1HNTELIJK ENERGIE BEDRIJF ,,

STADSREINIGING... ,f. <. ,t ta. e..,

TDTjAL.. , , . .

F1,33C25

Fle25c85

F1„II*25

Fl, 6 t7C

V-ROCÏÜNTUEEL]

10%

3*

Fl.77,05 CIROA
Z,O.S,



VERVOLG VERKIEZIN.3BULLETIN NO.I.

Hieruit blijkt, dat ondanks het niet starten van enkele bedrijfsgroepen die de
achterstand snel dienen in te lopen, de mogelijkheden voor het grijpen liggen
om onze taak te vervullen zo mogelijk te overschrijden.

Nog Tien weken scheiden ons van de 7de Novenber, In deze tien weken zullen
het v/eten te verstaan om. het minimum van 4̂  per week bijeen te brengen.

MET INGANG VAN DE VOLGENDE v/EEK ZULLEN DE WERKERS VAN DE OVERHEID MINSTENS I x per
14 DAGEN OP PAD GAAN VOOR DE VERKOOP VAN DE VERKIEZINGSAANDELEN„

Het verdient.hierbij aanbeveling om de kameraden, die \vegens financiële moeilijkhe-
den niet in staat zijneen aandeel to nemen, óén keor per maand op de lijsten te
laten intekenen. .

Kameraden, laat ons tonen dat evenals in Frankrijk het Nederlandse Overheids-
personeel vooraan wil en kan gaan in de strijd.

'EN AANGEZIEN WIJ' DAAR :VOLLEDIG VERTROUWEN IN STELLEN- GSLOVEN ?/IJ DE VRIJHEID TE
KUN:MEN NEMEN OM NAMENS DE KAMERADEN VAN DE OVERHEID, DE ANDERE AMSTERDAMSE
BEDRIJVEN UIT TE DAGEN, DE VERKIEZINGSTAR ALS EERSTE TE VOLBRENGEN I

WIJ'WACHTEN HET ANTWOORD AF;

WAAR "WIJ'ECHTER NIET OP WACHTEN, DAT IS DE CAMPAGNE TE ONTWIKKELEN. .

STEUNT DE VERKIEZINGSCAMPAGNE VAN DE COMMUNISTISCHE PARTIJ NEDERLAND I

BOUT.T -TEE AAN DE VERSTERKING VAN HET DAÖBLAD: "DE 'Sfĉ ,

•PLAATST- Dl

MET KAMERAASCHAPPSLIJKE GROETEN:

HET PROPOGANDASECRETARLhAT.

i£'!'!'.'-I;.'..hrf -, •;.;,.,•.,,,_ '.---•= _-,t.- .; ' -, _-... 'i. , ^ j -,-.«.
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OVER HET LiA.OIDAGQCHTEJ\TroLAD^.
Door het overheidspersoneel zijn-sinds het ingaan van de campagne
ter versterking van het dagblad "De. Waarheid" de financiële taken
herzien.\e "bedrijven wijzigden hun taak mede.in verband met de schade

die "De Waarheid" op het Zomerfeest moest dragen.
De door het overheidspersoneel gestelde taak werd daarom gebracht
van f. 1400.-- op f . 1840.—-, waarvan 40 $ (736 gld) per 7 Novem-
ber vervuld dient te worden indien het Maandagochtendblad ean feit
zal kunnen zijn.
De gestelde taken zijn als volgt;
Kleine groepen, t.w.

andere groepen*

Onderwijs
Ambtenaren
W.S.B.Z.
R.V.B.
H.ïï.I.
Ziekenhuizen

Stadsreiniging
Publieke Werken
G-em.Vervoer B e dr
?.T.T,
G.E.B.

Totaal

op 7
f. 40.-
f. 40«-
f. 30.-
f. 24.-
f. .28.-
f. 14.-

op 21 April
f.
f.
f .
f .
f .
f.

100.—
100.—
75.™
60.--
70.--
35 «

f .
L f.
.J? . f e

f .

f .

160.»-
140,-"

90 . —
90.—
80.—

f.
f.
f.
f .
f .

400.--
350.-
225.—
225.—
200.—

f. 736.— f. 1840.— .

Van de door de bedrijven gestelde taken tot 7 November werd tot he-
den vervuld:

geplaatste aandelen afgerekende aandelen en lijsten
S.R.
P.W.
Kleine groepen
P.T.T.
G.V.B.
G.E.B.

f. 180.30.

f.
f.
f.
f.
f.
f .

252.50 -
92.50 -
77.50 -
47.50 -
27.50 -
50.

157 $
66 fo
44 'f<>
53 $
34 %
62 #

f .
f .
f .
f .
f.
f .

68.50
46.75
35.85
18.20
14.—

c ^ .

- 43 $
- 32 $
- 20 %
- 20 7°
- 15 %
- 6 %

Wij willen hierbij vooral de kameraden ven de Stadsreiniging hulde
brengen voor de buitengewoon snelle wijze -„vaarop zij hun taak reeds
voor 157 % hebben vervuld.
Daar de kameraden van do S.R. de kameraden van, PS8. hebben uitgedaagd
om als eerste op 7 November en bij het eindigen van vio verkiezings-
campagne op 21 April 1954 haar taak te hebben afgerekend, is het
noodzakelijk, dat de kameraden bij P.W. er zo spoedig mogelijk nog
een schepje opgooien, indien zij niet willen verliezen.

Z « O . 3 *
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Ook de volgende bedrijven daagden elkaar uit;

Ambtenaren Onderwijs
•' ' • P.T.T. G'V.B.

- ' S. R.— P>.
R.V.B. W.S.B.Z,
H.H.I-. Ziekenh.ud.zen.

Al deze bedrijven namen eikaars uitdaging aan.

Verder kunnen wij nog mededelen dat voor de groep die per 7 November
het hoogste percentage van zijn taak heeft vervuld, alsook per 21
April, de afsluiting der verkiezingsactie, een prijs beschikbaar
wordt gesteld.
Ook worden nog enkele individuele prijzen beschikbaar gesteld voor
die kameraden die het grootste aantal aandelen weten te plaatsen
(en afgerekend) over de reeds genoemde perioden.

In ons volgend Bulletin zullen wij ü verslag uitbrengen over de
resultaten van de stormavond voor het plaatsen van aandelen en het
winnen van abonné's op "De Waarheid",

Wij willen er nog eens op wijzen, dat het Overheidspersoneel als
taak heeft om per mac,nd 20 abonné's op de krant te vannen.
Tot heden kregen wij nog geen nieuwe abonné's door. Het is dus
dringend gewenst dat ook deze taak zo ernstig mogelijk wordt vervuld,
want uitbreiding van het aantal Waarheidslezers betekent tevens ver-
sterking van de Communistische Partij Nederland.

Organiseert stormavonden voor het winnen van Waarheidslezers.

Plaatst de aandelen ter versterking van de krant.

Wacht niet tot morgen ..... maar doe het vandaag nog J t 11

met kameraadschappelijke groeten.

Het Propaganda-secretariaat.
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WIE DIENEN Z U 9
Het VRIJE VOLK heeft dezer dagen "bezwaren geopperd tegen onze voor-
lichting over de "begroting.
Op de argumentexi die het daarbij aanvoerde heb"ben wij reeds een ant-
woord gegeven, tóaar De Waarheid heeft van de eerste dag dat de begro-
ting bekend was, een punt naar voren gebracht, waarop noch Het Vrije
Volk noch enig sinder "blad is. ingegaan. De. t is het volgende;
Op de begrotingen van de afgelopen drie jaren heeft de regering een
post gezet van 1500.000.OGO gulden voor bewapening. Deze reuachtige
som moest voor het overgrote deel "verdiend" worden met een verlaging
van ,hèt levenspeil der geworie mensen.
Het bedrag was echter zo buitensporig hoog, dat men in geen van de
jaren '51» '52 en '53 kans' z&g het uit te geven. De cijfers die de
minister in zijn millioene-nnota heeft gegeven billijken de verwachting,
dat a'in het einde'van-dit, iJaar een milliard gulden, f. -1.COO.000.000;
dus n i e t .aai zijn besteed.
We zijn dus, om het eens Atlantisch te zeggens "in ons verdedigings-
program ten achter gebleven".
Wat is er nu gebeurd in deze jaren van onze "vertraagde defensieopboxiw"?
Is de lang en breed ritgemeten, voorspelde en zelfs uit de sterren
gelezen Sowjet-aanval gekomen ? Heeft de Sowj et-Unie haar legers sa.-
aengetrokken^vopr de aanval 'op ons land of op enige andere Europese
•natie, waar Eisenhowers wensen evenmin gerealiseerd zijn ?

Het tegendeel is het geval Er kwam geen "Russische overval", maar een reeks van
Russische vredesstappen en gelijksoortige initiatieven van de zijde der volksde-
mocratische landen.
Er is g e e n vergrote inspanning maar ontspanning gevolgd.
En nu ligt daar dus dat railliard onbeetede guldens dat wij hebben opgebracht. Hot is
in kas, volgens minister v.d. Kielt», Wat geat er au mse gebeuren ?
Zegt de regering: Ha, die hebben •we tenminste weten over te houden, die gaan we nu
voor nuttige dingen besteden;.we geven Ome Jan van Zutphen zijn uitbreiding voor
Zonnestraal cadeau en houden toch nog 999.750.0CO gulden over; we zetten een breed
plan op voor werkgelegenheid.) geven het hele rijkspersoneel 5 pet, loonsverhoging,
ontknikken de onderwijzerasalarissen'met een extra jaar terugwerkende kracht en tref-
fen een ziekenfonderegelin.g die de artsen bevredigt.?
Segt ze: Het blijkt zo ook te kannen^ laten \ve de volgende keer niet meer zo over-
drijven on enige honderden/millibenen mindar uit do mensen porsen ?
Niets van dat alles. Da regering kondigt aan dat ze dat railliard, waarvan nu ieder
kan zien dat het t e r e" c h t is ovorgeblevons in de koraende jaren tóch zal uit-
gever., boven de reede uitgetrokken 150C.CCO.OOO guldon per ja&r.

"Vervolg op volgende blz.onderaan)



Waarde Collega's,

Voor en tijdens het "bezoek van Prins Bernhard aa.n de Centrale
•rf-emweg op -Vrijdag 11 Sep-tember jl. , hebben zich .dingen afgespeeld,
die ni"B±."'. alleen een hoon waren aan de werklieden van dit bedri jf ,
.maar- waarbij de directie en superieuren der C-^B9 zich op z ' n zachtst
gezegd belachelijk hebben, gemaakt. •
Wat heeft er zich n.l. afgespeeld voor en tijdens dit bezoek?
Enige dagen ervoor moesten diverse arbeiders, zowel van het bedr i j f ,
als van particuliere firma's, alles tot- in d'e puntjes schoonmaken.;
hetgeen op zichzelf is aan te bevelen, indien dit altijd gebeurde-
laaar wat te 'zeggen, els er b. v. enige arbeiders het vuil tussen
de stenen vandaan moeten krabben en daarna net wit zand strooien.
en ook dat men de. rails gaat schoonmaken en oppoetsen met s taai-
borstels ? . .
Verder dat een particuliere firma pi. m. 3 dagen bezig is geweest
OEI enkele muren schoon te maken, die door'het z.g. ketelblazen
waren verontreinigt !

Wat voor ons echter het meest ergelijke was, is dat enige arbeiders
door deze schoonmaakwoede de dupe zijn geworden.
Er moest Donderdags overgewerkt worden om alles op tijd goed schoon
te hebben. Diverse arbeiders weigerde dit terecht, met het gevolg
dat één makker, in dienst van een particuliere firma, en een andere
in dienst der WSBZ v/e r d overgeplaatst.
•^at bovendien tijdens het bezoek het lagere personeel in de lood-
den moest blijven en diverse hoger geplaatste ambtenaren óp hun
buik gingen liggen om: fo to ' s te maken van de Prins, doet er minder
toe, maar mijns inziens was ^'rins Sernhard toch gekomen om een .
bedrijf in werking te zien en niet een. bedrijf dat van a tot z
opgepoetst is en waar de arbeiders zich schuil moesten houden.

.indien bovendien nog enige arbeiders het slachtoffer worden van
de waanzin der hoegere heren, dan ben ik van mening dat hier
een krachtig protest op z ' n plaats is. . '

: Een arbeider.

^ ̂ o j. p . _q_. o.. o Op •Pj»P.'P^%p,*,Q._.vT

VERVOLG; WIE DIENEM ZIJ ? . .

Een argument daarvoor?
Er is geen argument 5 op één n a j Je kunt die arme wapenfabrikanten toch niet hun
verdiensten onthouden ?
Maar dats het werkelijke .argument, stond noch in 's ministers begroting, noch in
Hot Vrije Volk. ' .
D-ar had men het zo druk met hot samenstellen- Van stukjes tegen De Waarheid, dat
men dat milliard guldens pardoes 'over het hoofd heeft gezien. .

(Dit artikel namen wij over uit -' v" • ' . ' 11.RCUS BAKKER. '
"De Waarheid" van Zaterdag 19 'September 1953.) ' '-. ' .



Onder deze titel wil ik jullie duidelijk maken ïioe vrouwen van
gemeente-arbeiders net salarisgroep 3e klas, (dat is met kinder-
toeslag fl. 5.1.49 schoon) met steeds weerkerende tekorten te kam-
pen hebben op hun huishoudelijk budget.
Mijn gezin bestaat uit man, vrouw en l kind,
Hieronder laat ik een staatje volgen van onze directe behoeften:

3 pond suiker f. 1.38
3 pakjes margarine 1.38
8 broden (bruin) 2.80
1/2 pond zout ' 0.06
l ons thee 0.80
1/2 pons koffie 2.10
8 liter melk 1.76
Br,oodbeleg 4.—
l pot Jam 0,90
l pak Lucifers- 0.26
l rol beschuit— 0.29
l fles Lodaline ' 0,45
l pak zeeppoeder 0.42
otijfsel 0.14
l fles Gloor 0,20
Huishoudzeep 0.29
l pak houvermout 0.40
l lichtpenning, 8 muntjes 2,83
l pond vlees 2.—
ïoiletzeep 0.30
-|- p. vet, l pakje margar. 0.91
Clc.-.etpapier 0.16

f ?*?~?n"-L * óC-J «J U .J

8 kilo aardappelen
Groente
Fruit
Ziekengeld
Begrafenisfonds
Brandverzekering
Afbetaling kolen
Hui shuur
Vakbonëlcontributie
Krant
Tijdschrift vrouw —
Versnaperingen kind
3 pakjes shag en vloe
Koffie cantine
rijwielstalling 2 x
Radiogids "~
was an s c V o. ene rem e
Radi odi s tributi e
Personele belasting
Schoenreparatie en
aankoop schoenen

f. 1.36
3. — -
l. 50
2.56
Q.72
0.15
2 « - •—
7° 50
0.60
0.42
0,30
0.50
2.82
0.84
0.75
0.21
0.25
0,85
0.33

J_ „ -- ~-

f. 27.66

Hierbij laat ik volgen de diverse dingen, die wij alzo tekort komen,
en zullen noemen verspreide uitgaven, zoals:
Vernieuwing aankleding, aanvalling linnenkast, vernieuwing van
huisraad, ontspanning voor man en vrouw, levertraan voor kind,
Ëapper voor man en vrouw, scheerzeep, scheemesjes, diverse medi-
hijnen welke niet door het ziekenfonds worden verstrekt.,
-^eestdagen, als Pasen, Pinksteren, Kerstmis, St. Ni colaas, verjaar-
d,agen enz. enz r
Daarbij verlangt men ook nog dat wij diverse collecten steunen,
zoals T.B.C., kankerbestrinding, overstromingen, kinderkolonie 's enz.
hetgeen in de eerste plaats een regeringstaak is.

5 1 dus uit voort, dat wij de dingen die wi j op het noment
dringend nodig hebben moeten bezuinigen op ons eten, waarmee ik
meteen wil aantonen dat het daardoor komt dat wijzelf , onze vrouwen
en kinderen ondervoe^ zijn en er dus een nog groter tekort komt aan
sanatoria en kinderkolonie 's . / n , . .(vervolg andere kant

onderaan)
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Het vraagstuk van r;erkkleding in het "bedrijf, speciaal wat de
buitendienst aangaat, is nog steeds een hopeloze situatie.

Wij vinden dat aan het eeuwige gepraat van Dienstcommssie,
Directie, ICledingcommissie én hoe al die commissie's ook mogen
lieten, een einde moet komen»

Het is vooral in de buitendienst een malle huishouding, ̂ aar
wordt toch immers onder vloeren, in vieze ruimten en in de
straat gewerkt, maar men acht het bepaald geen smerig werk,
zodat ook geen schoeisel en werkkleding wordt verstrekt.

-̂ e directie moet eens kijken, in welke omstandigheden er dik-
wijls gewerkt moet worden. Als 'er een nieuwe broek, jas of
schoenen aangeschaft moeten worden, dan is het vacantietoelage,
voorschot of ziekengeld wat hieraan besteedt moet worden, en
dan vragen wij nog niet eens wat onze vrouwen er van zeggen,
want dat is dikwijls lang niet mals directie t

ixet feest tergelegenheid van het 50-jarig bestaan van het GEB
is wel aardig, maar het zou voor ons een dubbel feest zijn, wan-
neer de directie met het besluit van B. en W. kwam, waarin be-
kend gemaakt werd dat het personeel van'het GEB werkkleding
kreeg toegewezen, wat dan meteen een mooie datum i& om het
50-jarig bestaan niet te vergeten.

Nu zal men zeggen daar is allemaal geen geld voor.

Och kom, hoeveel millioerien worden er niet aan oorlogswerktuig
besteed.
En waarom kan bij andere bedrijven wel kleding verstrekt worden ?

^en is bepaald van mening dat alles vanzelf komt, Maar kameraden
niets komt vanzelf. De heren geven ons niets cadeau, wij zullen
er voor moeten vechten in de vakbonden, bij de chefs en de
Directie.
Ban pas, als eenheid zuilen zij moeten zwichten voor onze eisen.

.0.0.0.0.0.0.0.0=0=
o.o.o.o.o-1, o.o.o

VERVOLG;

Daarom moeten wij gemeente-arbeiders een voorbeeld nemen aan '
onze Collega's in Frankrijk en de kwestie van de herclassificatie
aan de orde stellen, want onze tekorten zijn ontstellend groot.
Collega's, eensgezind moeten wij onze eisen voor 'n zo nood-
zakelijke loonsverhoging stellen en geen genoegen nemen met 96 e tc
maar eensgezind strijden voor verbetering van het loon.
Denk steeds aan dit ware gezegde: Zo Uw machtige arm het wil,
staat heel het raderwerk stil.

Een gemeente-arbeider.


