
'.y. *v-/.
vj/ ü (

BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST

Nr, 131365=

D I ïï T & 5 H E I M

W E E X O V E R Z I C H T

llo, 15/19 53 c .

Verzonden aan;

Zie verzendlijst 113722,
Verzonden op; 23 April 1

G R O E P l COMIIUHIÜTISCHE PARTIJ van NEDERLAND,

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemoiing Sprekers
Zaalcap»

Bij zonderheden

Zutphen 20/3 35/7 rustig

Doe tin» 27/3
ö h em

Goor

20/100

27/3 10/300 rustig

Heeren- 28/3 28/570 rustig
veen

Velsen 28/3 30/7 geani-
meerd

Siddebu- 28/3 46/100 rustig
ren
G-ein. Slochtoren

Zwolle 28/3 120/280 geani-
meerd

A.D.Schoenen- Stalin-herden-
berg king

\Y, Jansz

H.Gortzak

V/. Jansz

Ta Jager

3talin-herden-
king

Ju Broekman- Pilmvoorstel--
Smit . '•• l ing

Stalin-herden-
king

T.ICruisman feesteli jke "bij-
' eenkomst

Stalin-herden-
king

Feestelijke bi j -
eenkomst
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^ Schoonoord 29/3
Gern, Sleen

Glanerbrug 30/3
Gem» Enschede

29/450

27/60

rustig AaD.Sctioonen-
berg

mat

Rotterdam 30/3 HO/?

Enschede 31/3 23/200 mat

T. Stuiven-
berg

J,Letterman

Hippoly- 1/4
rashoef
Gern,- Vieringen

30/150 mat

P,- Gtrlrrep

verm. C-, de
Vries

Stalin-herden-
king

Filmvoorstel-
ling ie v„nu
dé verkiezin-
gen

Filmvoorstel-
ling i. v o m-,
de verkiezin-
gen

Filmvoorstel-
ling i o vu m.»
de verkiezin-
gen

Stalin-herden-
king

Zeist 1/4 12/7 niet doorgegaan, daar de film-opera-
teur niet was verschenen,'

Groningen 2/4 150/1300 rustig

Sneek 3/4 0/60

H.J- v.Ommeren- Stalin-herden-
Averink king
H.Gortzak

V/* Jansa Stalin-herden-
king

Ge m» Rh e den
3/4 17/90 raa* A.T , Schoonen- Stalin-herden-

berg king

Xoog a,d, 5/4 200/?
21 aan

v/ormer- 6/4 250/330
veer

PoKaayk Feestelijke
bijeenkomst

Harkema- 4/4
Opeinde
Gerru Achtkarspelen

43/120 mat

G. G, Geelhoed Feestelijke
bijeenkomst

Filmvoorstel-
ling

Colleotief overzicht
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G OLL^C TIEF OVERZICHT

Aan de S.talin-herdenkingsbij eenkomsten werd door plaatse-
lijke muzlekgezelschappen medewerking verleend. In de zalen waren
portret ten van Stalin aangebracht» Aan verschillende van deze her-
denking savonden was tevens een filmvoorstelling verbonden,

He op deze vergaderingen en overige avonden vertoonde films
waren; !'De Schat'\ "De be lof te" , ;;De regenboog". ;!De bloeiende
Oekraïne'1 ', alsmede de sportfilm ; 'Spartakiade"„

De feesteli jke bijeenkomst te Velsen was een jaarlijkse
"kien-avond!Ss. Een mandoline gezelschap en een toneelclub b r a c h t e n ' 1
hier wat afwisseling.,

Te Zwolle was de feestavond het besluit van de abonné-werf-
campagne voor "De Waarheid", Na do plechtige uitreiking van ds
gouden en zilveren ''prestatie-insignes" werd een cabaret-programma
opgevoe-rdoDe vertoonde schedes bevatten geen politieke strekking,

De bijeenkomsten te i^oog aan de Zaan en te ïïormervêer waren
feestelijke openingsavonden in de reeks verkiezingsvergaderingen.

Het gezelschap "ïaeater Hollandia" gaf op de avond te Wor-
nierveer de premiere van-'-de nieuwe verkiezingsrevue» Bestaande po-
litieke en maatschappelijke verhoudingen werden in de schetsjes
op de bekende wij se gehekeld»

Op de vergaderingen te Rotterdam en te Koog a.d. Zaan werd
besloten een schrijven te richten aan de Minister President Dr,

Uree s, waarin met klem verzocht wordt het 'S. D. G„- verdrag niet te
ratificeren,,
leuzen;
'Muist na De Waarheid versterken"
"Lezers winnen, stemmen winnen"
"Alles vour eenheid"
''Handel met het Oosten is werk voor het Westen"
"Yrede, Vrijheid, Werk en Woningen"
''Handelt in de geest van Stalin wordt lid van de C v P . N , "

De belangstelling v/as in het- algemeen zeer gering, De spre-r
kar op de bijeenkomst te Siddeburen hekelde in scherpe bewoordin-
gen de slechte opkomst. Hoewel de avond als Stalin-herdenking was
aangekondigd, bevatte zijn betoog slechts politieke algemeenheden.
Met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen merkte hij op, dat
als de arbeiders daar ook zo weinig belangstelling voor hadden,
zij zich moesten schamen leden van de C»P .N . te zijnc

STALIN-HERDENIGING

Na in het kort het leven van de ove rieden Russische leider
beschreven te hebben werd de betekenis van deze persoon in de

_str i,j_
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s tri i d van de arbeidersklasse uitvoerig uiteengezet,
Gesproken werd over zijn onbaatzuchtig streven, waardoor

reeds in een derde van Ae wereld het socialisme was gevestigd;. Bo-
vendien had hij op we ten schappelijke .v/i j ze aangetoond, dat de
landen waar thans not kapitalisme en het imperialisme nog heerste.
gedoemd waren ten onder te gaan» F :rinnerd werd aan Stalin's aan-
sporing tot studie ter bereiking van het communistische doel rul 0

de communistische maatschappij, waarin ieder zal ontvangen naar
maximum behoefte en waarin een vijf-u.rige arbeidsdag zal zijnn

Voorts gaf I-LA» van Oï^fEREïf-AVERINK in haar rede op de bij-
eenkomst te Groningen nog een verslag van haar belevenissen tijdens
haar bezoek aan lïoskou ter bijwoning van de plechtige bijzett ing
van S tal in s,

mADS VERKIEZINGEN*

Als tegenhanger van de ''welvaartspolitiek" in Rusland, werd
een opsomming gegeven \an :lde sociale wantoestanden in ons land-

De bewapening werd de oorzaak genoemd van de toenemende
werkloosheid. De nog heersende woningnood achtte men eveneens
het gevolg van deze onzinnige oorlogspolitiek. Hierop aansluitend
werd het Ec De G, -verdrag in alle toonaarden fel becritiseerdo Dit
oorlogszuchtige verdrag, dat in strijd sou zijn met de grondwet,
leverde ons land uit aan de Hazi-Generaals, zo heette het» De so-
ciale voorzieningen voor de arbeiders zouden verder ingekrompen
worden, teneinde dcse E..DO&O te kunnen bekostigen^

Besloten werd met een aansporing om op de C.P=N. te stemmen,
om de vrede te waarborgen en te verhinderen, dat meerdere maatre-
gelen genomen zoudon worden; die de arbeidersklasse . zouden treffen.

G R O E P 3 - DIVERSEN.

Dordrecht 19/3 115/200 matig J,Hoogcarspel Filmavond
"Sportroem" en
"Ver van Moskou"

Deze avond werd gehouden onder auspiciën van de ;'Nieuwe
Nederlandse Filmliga"»

De film "Ver van Moskou" was volgens spreker eigenlijk -
alleen
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alleen voor de Sovjetbewoners bestemd. Toch wilde hij deze draaien
om te tonen hoe de werkwijze in de S»U» is* De kapitalisten bewe-
ren dat de Russen barbaren zijn* Indien echter werkelijk - zoals
wordt'beweerd - per jaar 3 millioen mensen in de concentratiekampen
stierven, zou er, aldus spreker,, nu geen mens meer in Rusland zijn.
Hij ontkende, dat de joden in Rusland vervolgd zouden worden en
legde er de nadruk op, dat ongeveer 20 zelfstandige republieken,
met. hun eigen scholen, wetten, kerken en dagbladen, vrijwillig
en loyaal met het landbestuur samenwerken» Daaruit bleek, dat de
mensen niet slecht behandeld werden» Hoogcarspel noemde de inten-
ties van het Kremlin vredelievend» Het Russische leger is echter
nodig om eventueel vreemde indringers er uit te trappen*

Teneinde de laster te weerleggen wil de vereniging :'Neder-
land-U*SoS.R9" films vertonen als ;'<ïer van Moskou", in de hoop de
toeschouwers er van te overtuigen, dat in de Sovjet Unie een sfeer
heerst, waarin alle vredelievende mensen kunnen wonen.

G- R O E P 2 - ARBEIDERSBOND VOOR CULTUUR.

Finsterwolde 4/4 100/— HoSchwertmann Feestavond
zangvereniging
t;De ster der
Toekomst"

Schwertmann merkte op, dat de hoop der .kapitalisten op
een strijd om de macht binnen het -Kremlin, na Stalin's dood, op
een teleurstelling was uitgelopen,, Er was een hechte band, tussen
de nieuwe leiders van de Sovjet Unie,,

Spreker somde het muzikale programma op en kondigde tevens
een toneelstuk aan: "De Nieuwe Meester",

Er werd een tombola gehouden.

G R O E P 4-A - EENHEID SV.iICCENTRALE

, Velsen 4/4 120/180 geanimeerd J.A. Sggerraond Feestavond "De
A»N.v.d.Broek Metaal"-EVCf

bedrijfsafd.
Hoogovens,

Albert
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:rt Nijsbert van den BROEK hield op deze vergadering een
red-a Daarin hij zeide. dat na 1946 geen Verbeteringen zouden zijn
aangebracht in de arbeidsvoorwaarden van de Metaal-arbeiders» De
eisen voor hogere lonen,, meer vacantie en afschaffing van de ge-
mee nteclassiii
zelfs nieuwe 'v
v/orden o v ei
treden,, wil

zijn nog steeds niet ingewilligd* ̂ Thans dreigen
'verslechteringen* Bij de besprekingen die gevoerd

de nieuwe C-.-A^Oo. die in Juli a«s* in werking moet
man z*g- op grond van de werkclassificatie niet meer

naar prestatie maar naar functie gaan betalen,, hetgeen voor vele
werkers zal neerkomen op een loonsverlaging. Teneinde deze ver-
olechterin^en te kunnen doorvoeren y worden door de werkgevers de

ondernemingsraden in het leven geroepen»

R O "D 4-G DIVERSEN,

Rotterdam 27/3 HO/— D.De G,J,Bontekoe Feestavond
Rotterdarns
werkloaen.co-
nité "Werk
en Brood"

Op deze vergadering deelde BONTEKOE mede, dat het comité
steeds iöaar staat de helpende hand te bieden ongeacht van v/elke
politieke of godsdienstige overtuiging betrokkene is0 Hij criti-
seerde de houding van de Wethouder' van Sociale Zaken te Rotterdam,
die geen aandacht zou hebben voor de noden van de werklozen in
ui j n gemeente, Hi,l wekte op tot eenheid van strijd voor verbete-
ringen,,

P E R S O N A L I A

Bontekce (b lz 0 6) l' MK-03 Den Helder
Datalel Dirk Gerhardus Jacobus,

Broek (b lz„5) '•
Albert ïTijsbert

-14 Utrecht

Rotterdam

Zuilen

BroGkman-Smit
_. n __


