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Geneen te Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Ze.alcap.,

Bij zonderheden

dain
9/3 26/7

Utrecht 11/3 400/450 rustig

HaD.fwsg 11/3 17/250 rustig
Ge m, H aar l c, mme r l i e d e en
Bpaarnawouds

leiden 1,3/3 125/300 rustig

ITleuwe
pelcela

3.3/3 21/7

ïJmuiden 13/3
G-3m« Vel s en

30/158 rustig

onbekend Filmvertoning

G,Wagenaar Stalin-herden-
king

l.LE,Lips~ Stali.n-herden-
Odinot kirig

ABI). Schoonen-Stalin-herden-
berg king

Pilmvears telling

C-G-eugjes Staljja-hesden-
king

Zaandam 13/3 300/450 rustig J tHaken Stalin-herd en-
king

Ho^ogezand
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Hoogeland 1.4/3 25fcind- ;/
115

Hoogeland 14/3 22/115 lauw

Winficho- 14/3 250/250
ten

Deventer 15/3 50/100 aandc

ïïoordsche-19/3
schut
Ge rn.- Ho o g e v e en

70/30 rustig

H, Gortzak

T,Jager

G. v. Bok

rilmvoo.r 3 tel-
ling voo_- kin-
deren

Filmvoorstel-
ling

Stalin-herden-
king

Filmvoorstel-
ling

Filmvoorstel-
ling

COLLECTIEF OVERZICHT

Op de filmavonden werden respo de film "De Schat" en de
kleurenprent 'cDe bloeiende Oekraïne" vertoond.

In de vergaderzalen, waar de S talin- herdenkingen werden
gehouden, waren - omfloerst door rouwlinten e»d« en geflankeerd
door rode vlaggen - verschillende portretten van Stciin aangebracht,
3r werd gecolporteerd met de zo juist verschenen brochure "Korte
levensbeschrijving van J <,¥« Stalin" en condoleance-lijsten werden
ter ondertekening aangeboden»
Zangkoren en muziekgezelsc happen verleenden aan deze o vonden
hun mede werking o A
Leuzen: "Redt de Rose.ibergs" ™

"Voor economische samenwerking reet de Oost-Europese landenl?
"Tegen overheersing van ons land, De Waarheid - Vredea-
krant!'
"Versterkt de 'Partij, t.rreedt toe als lid"
"Versterkt de Partij van Leniu en Stalin"
"Onder leiding van de partij van Lenin en Stalin voor
vrede, nationale onafhankelijkheid en democratie"
"Eenheid is onze kracht"
''Eeuwige roem en eer aan de nagedachtenis van Stalin"
"De geest van Stalin werft nieuwe leden",

Vrijwel alle bijeenkomsten waren gevrijd aan de herdenking
van het overlijden van de Russische maarschalk*.

Na in korte trekken het leven' van deze Russische leider
beschreven te hebben, lichtten de sprekers in grootse 'bewoordingen
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de rol, van deze figuur in de strijd voor de wereldvrede en de
arbeidersklasse toe»

Stalin, zo drukte een der sprekers zich uit» was de man,
die reeds ver voor es revolutie vocht voor de belangen der ver-
drukten? de man, die de revolutie richting gaf en haar v/i s t te
censolidere.nc Aan zijn militair genie, gepaard aan de leiding
van L en in, was het te danken, dat de interventie-legers der "Hh-
geise en Amerikaa.nse reactie en oorlogswinstoiakers werden versla-
ger,,,

Nadat Gn WAGEN AAR het zijne had bijgedragen aan deze "b e wie--
roking van S tal in ? vervolgde hij niet? "Men moet toch wel een erge
dwerg aijnf om nu door alle volkeren in de wereld blijken van
medeleven aan de Russische Regering worden gezonden ~ zoals Drees?
geen condoleance-bericht te zeneen" Jjsze dwerg, aldus spreker,
zond geca blijk van medeleven bij het overlijden van de reus onder
de allergrootsten; Stalin <.

Wagenaar opperde de mogelijkheid, dat men het niet moest
zoeken in de nietigheid van onze regeerders, maar dat het goed
mogelijk was, dat het '-stelletje lafaards" in Ben Haag van Ameri-
ka nog geen opdracht had gekregen om de Russische Regering met
dit grote verlies te condoleren<,

'•̂ p do gebruikelijke manier werd tob besluit van deze her.--
denkings-avonden propaganda gemaakt voor "De Waarheid" en voor
de komende gemeenteraadsverkiezingen,

Medegedeeld werd, dat reeds velen,, onder de indruk van de
dood van Stalin, zich als lid van de C.PsNo opgaven.-

G R O E P 2 - VRED USB WEGING

Jubbega 10/3 22/—

Noordwol- 11/3 24/80
de

Bussum. 11/3 22/150

Hilver- 12/3 20/150
s urn

rustig

rustig

rustig

rustig

I,v.ï7ildsohut-
Hoekendijk

L* v.Wildschut-
Hoekendijk

Pc G, Sibbelee-
v^Bronkhorst
M*v.d«Bers

Verslag vredes-
congres Wenen

idem

idem

i d e ra
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Collectief overzicht

hè-
De sprekers brachten verslag uit over hun ervaringen tijdens
December 1952 te Wenen gehouden '''Vredescongres der Volkeren"*in

Zij bei-oogden o,,mt., dat'alle afgevaardigden vrijelijk hun mening
kenbaar mochten maken <. Op Rusland was b ev* critlek uitgeoefend i„v;,mB

het proces Slansky,. Ook was gesproken over de rassen discriminatie
in Amerika, hetzelfde Amerika, dat bewaerde op de bres te staan
voor de verdediging van de persoonlijke vrijheid»

Ï0aava de ICuropese Defensie Gemeenschap werd opgemerkt,, dat
de ratificatie van. het betreffende verdrag de grondslag legt voor
een n i o uwe Duitse overheersing;-

Momenteel werden 60«000-voormalige SoS.-ers en 10̂ 000 gewe-
zen II aai-of f icieren in Amerika opgeleid.. Deze zouden d3 kern van M
het nieuwe Duitse leger vormen,, De aanwezigen werden opgewekt alles
in het werk te stellen om de bekrachtiging van het Eo D r. G* -verdrag
re voorkomen,, In het kader van deao actie moesten alle parlements-
leden worden bezocht om h/-m te bewegen hun stem aan het betreffende
we t-n voor s te l ontnouaeri i

VROUWEN BEWEGING,

Assondelft 6/3 30/7-0

Vaal E

T 11-i- t-1.
-! 'l--l

9/3 3 O/-

Ie iden 18/3 50/200

"BcDe Smit-Kruyt Viering In-
terne Vrouwen-
dag m,, film-
vertoning

IL E, lips-Odino t Intern,Vrou-
we n dag m o
filmver t, "

E,de Smit-Kruyt Intern*Vrou-
we ndaga

De internationale vrouwendag ia de dag? waarop de vrouwen
opkomen voor haar v/ettelijke en sociale rechten; voor haar gezin
en al hetgeen haar kinderen nodig hebben om lichamelijk en geeste-
lijk gezonde mensen te worden, zo zeide E* de Smit-ICruyt te Assen-
delft. Hieraan ontbreek G in ons land nog zeer veel, Waar zo over-
duidelijk blijkt, dat de herbewapening boven het dagelijks nodige,
boven levensvreugde en cultuur wordt gesteld, komen de vrouwen op

de_ze_ p i~
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deze dag cp voor de vreds» In Internationaal verband, zo verklaarde
dezelfde spreekster te Leiden, loopt het werk van de' vrouwenbewe-
ging nogal uiteen, daar het geheel wordt bepaald door economische
en politieke omstandigheden. Zo zullen de vrouwen j .n koloniale
landen moeten- strijden tegen verkapte slavernij; uithongering? uit-
buiting e r do De vrouwen in West-Europa begeven zd.ch noodgedwongen
np politiek terrein door de onzinnige bewapeningswedloop, do rati-
ficering van de EsD.G, enz,

In verband met de watersnood werd de verwaarlosing van de
Zeeuwse- en Zuid-Hollandse dijken gehekeld, alsmede het feit, dat;
de regering de tussenkomst der volkscomité's had geweigerd.,

De E«Dr. G„ dreigt echter als een nog oneindig grotere ramp-
De bepalingen van het verdrag leveren ons land in feite uit aan de
vijanden van 194-0-1945, zo werd gestelde De Hollandse jongens nul-
len onder commando van de beruchte Nazi-generaals gesteld worden
en bij een eventueel vergrijp in Duitsland zelfs door die gahato
moordenaars kunnen" worden veroordeelde Wij sullen meegesleurd kun--
tien worden in een oorlog. De toehoorders werden opgeroepen mede tu
werken aan de vredelievende activiteit van de vrouwenbeweging*

Te Assendelft werd door Dros te'a reclamefilmdlenst een twee-
'tal films vertoond over de o-acao-plamtages in India en de bereiding
van cacao i

ïwee telegrammen werden ter
bestemd voor president Eisenhower

G R O E P 3 - VERENIGING "NEDEE.LARD-U, 3,3 = R „ t ?

Kromfiienie 15/3 200/300 rustig P, Rond Pilmoohtend,
vertoning van
"Stacha" en
"Sportroera"

Rotterdam 16/3 70/120 — K„ v hebber en Filmavond, '• A-
lexandor Matro-
sovi! met voor-
progr anima „

I*«ROND verklaarde,. , dat het ledental der vereniging steeds to,
neemt en het aantal abonns's op het maandblad sinds kort met
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v/as vermeerderd. Spreker noemde twee leden, die als dank voor hun
inspanning tijdene de werfaampagne met een gratis reis naar de
Sovjet Unie souden worden beloonde

Rond schetste voorts Stalin als een man met een onbuigzame
wil en een vast karakter. De jakhalzen van de kapitalistische lan-
den vergisten zich, toen zij dachten dat na Stalin's overlijden
in de UoSoïL-. wanorde zou ontstaan. Juist nu sloot het volk zich
aaneen en koos Malenkow als nieuwe leider, die Stalin's werk zal
voortzetten tot de algehele overwinning van de socialisten....

•G- H O E P 4-A - EMHEIDST.'iïCGMTPaVLEI

Wieringen 1-1/3 80/1.50 — T=, v.d.l-aan Feestavond
ETC, af d. Wie-
ring on

Enschede 15/3 600/850 enttu J.Pi, Reuter Feestavond
EVC, afd,En-
schede

De feestavond te WJ^£ingen werd verzorgd door de toneelver-
eniging "Onder Ons" uit Den Helder. De schetsjes "Genadebrood",
i!"Ridder zonder vrees" en "De dag zal komen" werden opgevoerd. De
avond werd geopend door Te van der LAAN, die de aanwezigen opwekte
lid te worden van de S^VaC»

J.F^RETJïESt, voorzitter van de Sc V» C», hield te Ensojiede
een re$e; waarin hij op de gebruikelijke wijze critiek"Teverde op
het beleid van de Regering ten aanzien van de lonen en prijzen,,
de watersnoodramp en de huurverhoging» Voor de textielarbeiders,
zo g^ng spreker verder, moet de strijd vooral gericht zijn op
verovering en verbindend verklaring van de 2% gratifioatie» Verder
dient strijd te worden gevoerd tegen rationalisatie en invoering van
het zogenaamde tarlevenstelsel in de bedrijven» De verdere avond
werd gevuld met -een cabarètprogrammaa
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