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Drachten 18/12 50/120 lauw J .AnCle ton Filmavond

Amster-
dam

13/12 230/70 rustig •G.-Blom Vergadering
Ond„: Prooes
Slansky

COLLECTIEF OVERZICHT

De filmvoorstellingen werden georganiseerd door de Waar-
heidsfilmdienst. Vertoond werden :'De Twee Strijders"1 en ;'De
Dorpsarts". De inleiders bij de laatste film gaven te kennen
dat de geneeskundige verzorging van de bevolking in Rusland
te prefereren is boven die in Nederland»

In Nieuwe Schans werd een voorstelling gegeven voor
kinderen van 3-14 jaar.

Op diverse bijeenkomsten, waar gratiÊ toegang was ver-
leend, hield men een collecte om de kosten te djekken;'.

In Apeldoorn en Amsterdam werden de volgende- leuzen
opgemerkt; •
"Als... één. man tegen de. werkloosheid51.
"Leest De Waarheid voor een juiste voorlichting"

De arbeiders in Nieuwe Pekela werden aangespoord om
sich, evenals hun collegae in Stadskanaal, Winschoten en Gro-
ningen, tot het Gemeentebestuur te wenden om verhoging van
hun uitkering,

Voorts werd hier beweerd, dat de toestand in de wereld
ernstig was. Eisenhower zou o„m. betoogd hebben, dat Amerika
de wapens nou leveren en dat "wij" voor het :?kanonnenvlees!l
moesten zorgdragen^ - '

In verschillende plaatsen werd besloten een protest
tegen de terechtstelling van het echtpaar Roöenberg aan de
Amerikaanse Ambassade te Den Haag te zenden.

De beschuldiging dat de communisten anti-semieten zou-
den zijn, werd fel bestreden* Volgens alle sprekers is bewe-
zen, dat de J<-:den in de communis tiso.he landen voorname posten
bekleden. "

. D e vergadering te Amsterdam had tot onderwerp; ''de
waarheid over het proces van Praag en de politieke achter-
gronden van de laster tegen de communisten,-

Gerrit BLOM betoogde, dat de kapitalistische pers
haat hetze-campagne tegen de communisten begon om de aan-
dacht af te leiden van de grote werkloosheid, het niet nako-
men door de P* v, d. A.'van de verkiezingsbeloften; het begena--
digen van de oorlogsmisdadigers en dergelijke, het misnoe-
gen van de bevolking-opwekkende omstandigheden.

Spreker beweerde, dat de communisten geenszins arrbi-
semitisch

_ 3 „
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anti-semitisoh zijn, maar wel tegen het zionisme, omdat dit niet
een zaak is van ï!de Joden1', maar van de kapitalisten onder hen.
Deze trachten door middel van spionnage en andere subversieve
acties in de Oost-lSuropese landen de f. 100«000.000 binnen te ha-
len, welke Amerika voor dat doel beschikbaar hee f t gesteld..

Verder richtte spreker de bekende beschuldigingen vnn on-
derworpenheid aan de Verenigde Staten aan het adres van de
P,v .d-A. , het N .V ,V . , het vrije Volk en Professor Romme,

R O E P 2 - ALGEMEEN NEDERLANDS JEUGD VERBOND

,.***•«*„ Jubbega 13/12 40/-- P.J,M»v.Staveren-
v., Demen

Feestavond

N^,dat de bijeenkomst geopend was door de voorzitter,
kreeg de moeder van Piet van STAVEREN het woord, die de jeugd op-
wekte te strijden voor de vrijheid van haar zoon.

Het gesprokene.werd afgewisseld met muziek en het'optre-
den van,een fakir, < . . .
: ,. In de zaal waren enkele spandoeken aangebracht, o.m, met
de ,leuae "Voor bijeenkomst der Grote Vijf",

Voor het toneel was een aanplakbiljet bevestigd met de
foto .van Mao Tse Toeng.

G R O l P 3 - VWWIGING "ITOERLMD - U, S.S.R,"

Zaandijk 12/12 250/250

Zaandam H/12 416/250

Assen-
delft:

Hoorn

13/12 70/30

Tllinkenberg Filmavond "De,
Ridder van de
Gouden Ster"

F.H. A,',7agener Filmochtend
"De Ridder
van de Gou-
den Ster"

J. J. v. Har r-
lingen

18/12 442/150 lauw W-Huls t

4-

Filmavond "De
Ridder van
de Gouden Ster"

Filmavond "De
Oeral; de naam
v,h.Ieven"
Wormerveer
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¥ormerveer 21/12 350/140 lauw J,- J, Vr.Harlingen Pilmochtend "De
Ridder van de
Gouden Ster"

W,HULST begeerde, dat de Vereniging "Nederland-U,S.S,R. "
geen politieke doelstellingen had? doch slechts vriendschap met
de Sovjet Unie voorstond:,

A.KIINÏLEI^BERG- beval het ruaanblad der vereniging in de be-
langstelling aan.. Dit moest veal meer gelezen «orden., zo dat' de
vrienden van.de Sovje t Unie meer over het enige socialistische
land ter wereld souden 'kunnen vertellen, indien zij onder an-
dersdenkenden vertoefden, J.J»van. HAP.LINGEN mernore.erde de ver-
jaardag van Stalin en wees er op, dat dit een aser bi jzondere
dag was» Dank zij .Stalin groeide het Russische volk, dat nog in
1917 aan prostitutie en dran.kan.cht wan overgegeven,' tot een der
machtigste volkeren der aarde.
Als vereniging moeten wij aan alle
tot een soortgelijke heilstaat als
spreker, "Wij moeten door de dikke mist van leugen en haat hesn-
breken> die -;ordt opgmvefct door de" ven ter se" mogendheden' in een
leugencampagne, zoals v/ij nog bijna nimmer hebben meegemaakt",

Yan Harlingen riet) op tot deelname aar.1 de ledenwerfcam-
pagne en zeide in.de opvoering van het ledental een weg te zien,
die tot de "wereldvrede zou kunnen leiden.

Een ieder, zo werd gezegd, die minstens 5 Isdon voor de
vereniging en 5 abc.nnnc : is voor het maandblad wint, dingt mede
naar een gratis reis naar de Sovjet Unie

aiea r'b e i d e r a de wo g wi j z en f

in Rusland kan'leiden, aldus

DITSRSM „

.Arnhem 10/12 —/200 opgewekt S t „Nico laas-

De feestel i jke bi jeenkomst te Amsterdam was belegd voor
'kinderen van de leden van de G,P-.Iï« en haar mantelorganisaties,

Br werd een. aantal, tekenfilmpjes vertoond zonder poli-
tieke inhoudc

De kinderen werden op de gebruikelijke wijze getracteerd
en kregen van do Sint een --^ J~~ ~cadeautje ?

- 5
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G R O E P 4 - EBNHBIDSVAECUNTRALS

Rotterdam 30/11 400/950

Voorst 6/12

„Drieborg- 13/12
'Nieuw Peerta

250/750 vrij
enth,

8 O/—

J.A,-Mantel Openbare feest-
V<% Hartog avond EVC af d.

Rotterdam

G-.v.d* Vegt • Propaganda feest-
W. Hartog avond WC af d,

Deventer

H, Sc h uur Feestvergadering
EVC afd, Drie-
borg-Nw,Beerta

J. A „MANTEL wijdde te Rqjbterdarii een kort ?/oord aan het
toentertijd .in December 1952"~€ë""Zaan3!am te houden UVC-congres,
terwijl Ws HARTOG- aandrong op het bevorderen van de eenheid on-
der alle arbeiders, het maken van meer propaganda voor de WC
en het uitzenden van een delegatie naar het inmiddels gehouden

Woïes-congree te Wenen,, W,-"TART O G bracht cok nog critiek uit op
de 7et op de Publiekrechterl i jke Bedrijfs-Organisatie, Hij
zeij dat de bedrijfskernen tegen elke aanval dienen te worden
verdedigd* Over het ambtenarenverbod sprekende,, merkte hij op
dat het verbod thans de WC tref b . maar in de toekomat wel-
licht ook het N , V . V . zal treffen,.

De feestavond te Voorst werd geopend door G,van der V5GT
die met de mededeling kwam "d'aï B^BIOKZIJL verhinderd was om
aanwezig te zijn. Hij gaf het woord aan -LHARïOG; d i e ' een beroep
deed op de arbeiders om met de E r V r C , Eamen te werken teneinde
het warklosenvraagstuk gezamenlijk ' to kunnen oplossen^ De avond
werd overigens gevuld met een varieteprogramma en besloten met
een familiebal,

vergadering te Dr ie b^o r g_-N i.eu_w_ JBejsr j;a behandelde
de hand van voorbeelden 'hèt woningprobleenir Fjn-

der de landarbeiders, zo vervolgde spreker, bevinden' zich nog
vele ongeorganiseerden, die zich bij een vakorganisatie dienen
aan te sluiten. Deze vakorganisatie hoef t geenszins de E, V « C »
te zijn, immers alle a.rboiders hebben - ongeacht hoe zij zijn
georganiseerd - slechts éón en hetzelfde doel voor ogen, name-
lijk de verbetering van. de toestand van de arbeidende klasse.

Op de
H.SCHUUR aan

GRO^P 6-
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JEHOVA'S

'Delft 12/14 1 15 O/—
Deo,

leerdam 15/12 19/40

rustig \7, Cc Heintjes Theocratische
zon e vergade r ing

A* de Groot Openbare bij-
eenkomst

Te Delft zeide Reintjes, dat alle ellende voortkwam
uit de goddeloosheid van de wereld.. Hij hekelde de Verenigde
Naties en Rusland en uitte tal van bezwaren tegen de andere
godsdiensten- "Het einde van de Wereld is in zicht en slechts
Jehova kan redding brengen1 '»

Op l3-12-!52 maakte een vi j f ta l personen uit Haarlem
en Heemstede propaganda,- Volgens deelnemers aan de Zone-ver-
gadering waren dit !:uitgest.oten broeders", die zich thans
mndlrendea als de ware Jehova's Getuigen» . . . .

In Leerdam hield de spreker een verward en onsamenhan-
gend betoog, waarin hij vrees op de verschrikkingen van de
oorlog en op de duizenden Jehova's Getuigen, die in concen-
tratiekampen waren omgekomen.

J Blom (blz. 2)
Gerrit,

/Cleton (blz, 2 )
Jan Albertus»

•-• Groot (b Is» 6)
A» de

y' Haken (blz.l)
Har in,

.y'Harlingen (blz ,
Jan Jacob

./Hartog (blz, 5)
'Yesselo

P E R S O N A L I A,

•09 Amsterdam

•13 Rotterdam

•19 Finsterwolde

!?4) 4Pfc-12 Krommenie

_ 7 ,_

Amsterdam

Apeldoorn

Gorinchem

Pinsterwolde

Krommenie

Koog a,d,Zaan

Hulst


