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No« 106288»

Nr.
m, *r «~..13/1951.
_r:i~_ £.__*«

de Kini s t er -President
"•;, ,.:;,:.- ^«?r zonder 7'ortei'eullle, Ministerie van Binnenl. Zaken

'1. E. de Minister v .Binnenland se Zaken.
2» E. de Minister v. Justitie»
2* E. de Minister v, Onderwij s, Kunsten

en V/e tenso happen, t, a. v. Mr» Sohölvink.
De Heer Hoofd G 2b v. d, Generale Staf. «*___„*-„ „«.
De Heer Hoofd M.I. D,, Marinestaf.
verzpnaen..^?..
Alle Politieverbindingen.

'
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COMMUNISTISCHE PARTIJ van
Gemeente Datum Aanwazig/ Stemming Sprekers
Zaalcap,
v

^.Termunten 10/3 46/—
Vaals

10/3 19/—

F.Meis

\7aarheId-PIlmtournee

¥.Hulat
L»P»JtBraat

Verslagbijeegk,
Moskou-delegatie

OVERZICHT.
Voor dé vertoning Van de Russische film "Partisanen van
de Spoorwegen" te ïermunten, .belichtte P.MEIS in "een uitvoerig
toog de Internationale politieke toestand en stelde tejostotte
vast, dat een oorlog voorkomen kan worden, indien de arbeiders
van alle richtingen in verzet komen tegen de herbewapening,
" De sprekers in Vaals vertelden hun ervaringen opgedaan tij
dens hun reis naar Rusland t e, r gelegenheid van de herdenking
van de Ootobèr-revolutie van het vo-rig"jaar.
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G R 0. E P II ,

ALGEMEEN NED'ERIiANDS JEUGD VERBOND.

Gemeente
*-"Soheemda
ê ,
\

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap,
'
3/3
,

—

—

JeZelly

•
Feestverg. mmv, de
A.N.J.Y.-toneel-

groep te Oude Pekela

Kelly hield een propaganda-speeqh, welke geen nieuwa
bracht*
Na afloop was er gelegenheid tot dansen»

G- R O E P

II o

NEDERLANDSE VROITTM
Gemaente

Datum Aanv\rezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap„

Vaals

7/3

^•Jubbega' 1 Schurega

8/3

onbekende
spreekster
50/-

rustig
« 3 «.

idem

mmv.zangkoor "Zingend Voorwaarts"
Appingedara
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Appingedam 10/3

Schagen

90/-

10/3 40/r- rustig

Hengelo (0)15/3

-/- . rustig

Krommeniè. '15/3 175/400 rustig
Leiden

''15/3' 600/600 rustig

onbekende mmv..hè t amateur
spreekster toneel- en cabaretgez» "De Schijnwerpers" te Groningen en de comm.
aangver, "Zingend
Voorwaarts" te
Appingedam
2 onbekende
spreeksters
G»Blokker- Vert, v.d.Russ,
de Groot
film *In naam van
het Leven"
Odinot .

mffiv. Gor Zwart (
declamatie) en de
Zingende Zwervers

Walvius

Vert. v.d, Poolse
verzetsfilm "Verboden Liederen"

De bijeenkomsten werden evenals die genoemd in het
vorige weekoverzicht belegd 'ter gelegenheid van de viering
van de Internationale Vröuwendag.
De kernpunten van de redevoeringen waren wederom de
"herbewapening "van 'dé. 'kapitalistische • l and-en onder-leiding van
.Ajnerika,, de vredelievendheid van' -Rusland en de sociaal- .eo.o;H«i3e.iaè , maatregelen in dat-land, de vrijlating van'oorlogsmisdadiger s en de .gevangenhouding van.ïiet; van Staveren o. s.
Te Hengelo merkte Geertje Blokker-dë Groot'o»mc op:
"Gelukt het nie't om een nieuwe oorlog te voorkomen dan ligt
dat aan ona« Wi'j moeten van onze ingeslagen weg terugkeren*
Vrouwen en moeders, beseffen wij dit!^Hoe komt het dat zo weinig moeders protesteren als de"Regering onze kinderen van 18 jaar
oproept om opgeleid te worden voor moordenaars,, Wij kunnen hen
niet zeggen: wje moet dienst -weigeren", want niet wij, maar
zij worden in de cel gestopt»'Mijn zoon, die reeds een "paar
maal uitstel had gehad van militaire dienst, werd in "Februari
opgeroepen voor de kaderopleiding der Marine. Hij moest worden
getest en een heer in burger vroeg hoe hij .over de militaire
dienst dacht* Hij had hierop geantwoord: "Onzin; onze jongens
in Indonesië moesten eerst vechten tegen de Indonesiërs en nu
' - 41§
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BJL1LO-3L&JLSJLÏJ?
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is de beate Nederlandse kruiser aan Indonesië gegeven". De tes
ter gaf hem in deze gelijk. Enige dagen later werd mijn zoon
medegedeeld, dat hij vrijgesteld was van militaire dienst
en als buitengewoon dienstplichtige werd aangemerkt. Dit is
maar een voorbeeld, hoe men zijn kinderen kan opvoeden. Als
onze jongens dienst weigeren, kunnen wij trots op hen zijn. Ilt
zeg U, dat v/ij kunnen protesteren en dat. er geen gevaar bij is
om te protesteren"*
Moties werden aangenomen, waarin werd geprotesteerd
tegen de vrijlating van Duitse oorlogsmisdadigers en de gevangenhouding van Piet van Staveren. Voorts werd uittreding "
uit het Atlantisch Pact geëist,
Te Vaals colporteerde men met de brochure "Ontwapening".
In enkele zalen waren spandoeken aangebracht met de
leuzen "Verniel de atoombom11, "Vrijlating Indonesië weigeraars",
"Vrede over de gehele ïïereld", "Eist stopzetting van de oorlogsvoorbereiding" en "Betere toekomst voor de kinderen".

G R O E P II .

VREDESACTIE.

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap.

Amsterdam 14/3 100/800

—

L.Boas
V/.Hartog

Baas betoogde o.m., dat de vredesbeweging door de
besluiten op het congres te ïïarschau een geheel nieuwe oriëntatie heeft gekregen. Een van de wezenlijke opgaven is, hoe
men het spoedigst kan komen tot een blijvende vrede voor alle
volkeren. De opdracht van het te Berlijn gehouden congres is
de wereld te laten zien, dat:
- 5-
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1. de U^NeO» te kort is geschoten
2. China geen aanvaller ig
3* middelen zijn te vinden, dat de bewapening
wordt verminderd
4. de oorlog s propaganda moet worden doorkruist.
De Ie. resolutie van het congres te Berlijn n,l» een
vredesverdrag tussen de "grote vijf" moet worden bewaarheid.
Dat is de taak, die de ïïereld Vredesraad zict> heeft gesteld.
De uitvoering van deze resolutie moet geöist voorden door de
gehele wereldbevoM.ng, aldus spreker,
Hartog noemde de té Amsterdam gehouden herdenking
van'de Februari-s taking een machtige "betoging tegen dé herbewapening en zeide, dat deze goed geslaagde betoging het werk
i s geweest v a n h e t -Vredesconiité,,
. . - " . '
Voor de aanvang van de vergadering werd gecolporteerd
met de bladen "Studie en Strijd» en "Vrede". '
~ •
Na afloop y;erd bij de uitgang één collecte gehouden.

G R O E P

III,

Gemeente

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
- Zaalcap,

Deventer

14/3

55/70

—

Dr.B.Rebling
V/.Hulst
' A. Gelofc-Wal^.
vius

Verslagbijeenk,
Moskou-delegatie

De toespraken brachten geen nieuws.
, ' In "de zaal waren een Nederlandse- en Sovjet-Russische
vlag aangebracht. Op enkele'tafei's lagen present-exemplaren van
het Russische weekblad !'Neue Zeit", waarop men zich bij ~de
- 6•
uitgever!!

W..0.' iyi931j..j.1z.«_.Ai
uitgeverij "Pegaaus" te Amsterdam kon abonneren,
Aan'de uitgang werd een collecte gehouden ter dekking van
de onkosten»

G R O E P
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EMH3IDS VAKC SN TRALE.

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Beets

f;

11/3

50/--

Th.de Wagt
P,Dijkstra_

Openb; Filmavond
B.V.C.

Vliasingen 14/3

120/120

rus.tig

Drachten

17/3

400/450

rustig

J,H,G. van
Renssen

Apeldoorn

18/3

300/300

rustig

P.Jongepier Openb.cab.avond
een onbekend'EVC mmv» "Gemenggebleven spr»de Berichten"

CvM,-Sohllle-

mans
N.Hillebrand

Idem

Openb,cab,avond
EVO mmv» "Gemengde Berichten"

BEE1S gehouden vergadering stond in het teken
van de strijd van de jeugd in de vakbeweging, Th,de WAGT zeide,
dat in de eerste plaats de jeugd vastberaden moest staan in de
strijd tegen de bezittende klasse. Door open en eerlijke strijd
zou de komende oorlog, die de kapitalisten momenteel aan het
voorbereiden zouden zijn, kunnen worden verhinderd. De jeugd werd
opgewekt zich te organiseren in een jeugdorganisat ie en zich
aan te sluiten bij de'E.V.G... De Jeugd moet zioh abonneren op het
dagblad "De Waarheid"a
OP
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Op de te Vlissingen gehouden vergadering hekelde N.Hillebrand de besluiten van het demissionnaire kabinet i,v»m, de
uitzending van dienstplichtigen ter oefening naar West-Duitsland.
tr.HsO», van Rens s en bracfatc ta Draohten de nieuwe E,V.C.eis naar voren nal,j een loonsverhoging van 10$ en een algemene
prijsstop. Hij betoogde, dat de arbeiders hier meer belang bij
hadden, dan bij het oorlogsdrijven der Regering.
Te Apeldoorn werden de vrouwen opgewekt niet langer een
passieve houding aan te nemen maar de mannen terzijde te staan
in de strijd voor een veilige en zekere toekomst.

P B R S O N A L IA.
i/Blokker~de Groot
Geertje. ''

'

i

(blz, 4)
Louis»
^

*

*

yBraat (blz.l)
Leendert Pieter Johan

VDijkstra (blz,6)
Pieter»
/Gelok-Ytelviua
/Hartog (blz. 4)
V/essel»
,/Hillebrand (blz.,6)
Nicolaaa.
,/Hulst (blz. l, 5)

Y/illem*

v'Jongepier (blz, 6)
Prederik.

