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In aansluiting op mijn rapport no. 179636, dd.
16-4-1953 heb ik de eer uwe Excellentie te berichten,
dat de C.P.H, het om tactische redenen beter oordeelde het initiatief tot het houden van de demonstratie
op 5 Mei te doen uitgaan van de vredesbeweging.
ïijdens de op 19 April j. l, te Amsterdam gehouden conferentie tegen het herlevende Duitse militairisme (vide mijn schrijven nr. 180560 dd. 18-4-1953)
werd derhalve besloten de bevolking van Amsterdam en
omgeving op te roepen op 5 Mei a. s. des middags niet
te werken en deel te nemen aan een nationaal bevrijdingsdéf ilé* . De oproep daartoe werd een dag eerder gepubliceerd in "De Waarheid" dan de resolutie der conferentie tegen de bekrachtiging van de E. D. G,, wel
een bewijs hoezeer de communisten verlangen de bevrijdingsdag aan hun eigen belangen dienstbaar te maken,
Dezerzijds wordt niet verwacht, dat de initiatiefnemers
er bij deze gelegenheid beter dan tot dusver in zullen
slagen niet-communisten voor hun zienswijze te winnen.
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Begin April 1953 heeft de landelijk-secre taris
van de Vereniging "Nederland -USSR" verschillende grote
gemeenten bezocht, waaronder Enschede en Groningen» teneinde met de plaatselijke- of s treekfunctionarissen de
zomer-actie te bespreken. Onmiddellijk na de op 15 Maart
j.l. afgesloten leden- en abonné* werf campagne heeft het
hoofdbestuur een nieuwe werf actie uitgeschreven, welke
van April tot en met Augustus 1953 zal lopen. In tegensta
ling tot de vorige maal werd nu geen minimum taak voor
de afdelir^nvastgesteld. Slechts werd bepaald, dat wie
een lid won of een abonné voor het maandblad "H e der land-USSE" zou meeloten naar een gratis reis van drie
weken in de 3 ow j et-Unie.
Wim MJLST verklaarde bij één van zijn bezoeken, dat de
vereniging te Amsterdam 11.000 leden telt. Hij toonde zü
niet ZQ.QX tevreden over de thans ontwikkelde activiteit
der meeste functionarissen. Elders deelde hij mede, dat
gedurende de afgelopen leden- en abonnéVerfcampagne
6000 nieuwe leden en 2500oa%onné''s waren ingeschreven.
Momenteel wordt de vereniging enigszins in haar ijver
geremd, omdat ten gevolge van de verkiezingscampagne
der C.P.N, verschillende filmprojectie-apparaten niet
beschikbaar zijn.
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Het A.I.J.V, wordt in zijn activiteit nog immer
geremd door interne moeilijkheden. Het grootste probleem vormt nog steeds de slechte toestand der financiën.De communistische drukkerij Heiermann & Co, die
het A.ïï,J.V ,-drukwerk vergorgt , Oordeelde haar zelfs
dermate zwak, dat zij weigerde nog langer op orediet
aan het jeugdverbond te leveren. Teneinde deze toestand enigermate te verbeteren heeft het hoofdbestuur
in Februari j.l. een donatieplan opgesteld, volgens het
welk vödr 1 Juli a,s. 2400 donateurs geworven dienen
ta worden. Indien de verwachtingen van het Hoofdbestuur worden vervuld, zullen deze gezamenlijk een bedrag
van ƒ 600,- in de verbondskas doen vloeien,
levens hoopt men door vergroting van de oplage van het
blad "Jeugd" de financiële bezwaren te ondervangen,waardoor "Jeugd^ nog steeds-niet weer als weekblad kan verschijnen.
De nieuwe abonne-werf campagne, gestart per 4-4-1953 is
"Lente-olympiade" gedoopt.
Het verbond voert momenteel tevens actie voor de
financiering van de Hederlandse deelname aan het "Wereldfestival van jeugd en studenten voor vrede en vriendschap", dat van 2-16 Augustus te Boekarest zal plaats
vinden. De kosten hiervan bedragen ƒ 150»- per persoon»
welke vddr 1 Juli a,s, aan het hoofdbestuur voldaan
dienen te worden. De A.N,J,V,-afdelingen werken hiertoe
met steunlijsten en -zegels. Het Voor deelname aan het
festival opgerlchtte landelijke initiatiefcomité besloot in principe tot het afvaardigen van 1000 jongeren.
Allereerst worden de deelnemers van het vorige festival
(Berlijn,1951) aangezocht (± 350). Be A.H.J.V.-afdelingen Amsterdam en Rotterdam willen zo mogelijk resp. 400
en 200 afgevaardigden zenden. Ondanks de betrekkelijk
hoge kosten zouden zich reeds ±150 deelnemers bij het
landelijk initiatiefcomité hebben gemeld, MDe Roemeense
Jeugd" heeft aangeboden 20 jongeren uit het watersnoodgebied op haar kosten het festival te doen bijwonen.
Men zal uiteraard geen middel ongebruikt laten om
een zo groot mogelijk aantal personen naar Boekarest te
zenden, aangezien dit festival bij uitstek past in de algemene tactiek van "vreedzame internationale samenwerking'
ongeacht politieke of godsdienstige overtuiging.
Eön doordruk van dit schrijven werd ter kennisneming gezonden aan de Minister-President*
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