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Aanwezig/ Stemming
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Groningen 13/1

30/200

Groningen 14/1

7/50

Drachten 17/1
120/120
Gem.Smallingerland
Amsterdam 21/1

rustig

enthu

1000/1100 rustig

Sprekers

Bijzonderheden

M.E,LipsOdinot

Vergadering

C,Smi•

Debatvergade-

H,Gortzak

Vergadering mot
dansen na

C.Geugjes

Lenin-herdenking

COLLECTIEF OVERZICHT

De debatvergadering te Groningen op 14 Januari betrof het proces-Slansky. De intellegentsia van de stad Groningen, die hiervoor door oa. 200 convocaties werd uitgenodigd, was door een zevental personen vertegenwoordigd. De geplaatste opmerkingen werden door de spreker in zijn algemeen politiek tegenbetoog vrijwel niet beantwoord,
De
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De herdenking te Amsterdam van de sterfdag van Lenin vorid
plaats in een pompeus aangeklede zaal,, Op de achtergrond van
het podium stond een groot b e e l d van Leni n. aan beide zijden geflankeerd door tien rode vlaggen voorzien van het "hamer en
sikkel."-eoibleem. Rode vlaggen b e d e k t e n de b e s t u u r s t a f e l en h e t
spreekgestoelte, Aan weerszijden van hst podium hingen schilden
met de opschriften 'Teren, leren, leren -- *•?»I„Lening en ''Zonder
revolutie-theorie kan een revolutionnaire beweging niet bestaan v /.I.Ienin l! . Als een omlijsting van h o t ge heel waren nog na tl. on aIe vlaggen aangebracht-.
Aangenomen moties b e t r o f f e n een eis tot invri.T h e i d s t e l ™
ling van het echtpaar Rosenberg en een protest tegen de ondertekening van het "S, D „ Gr -verdrag,
Leusens ; 'Meer werkgelegenheid' 1
"Voor de vrede' 1
:: Voor arbeid 1 '
«Yfcg met de E, L, G» : '
De redevoeringen hielden een verweer in tegen de aan hè o
adres van het communisme geuite beschuldiging van anti-semi tisme. Betoogd werd, dat het Praagse proces de personen b e t r o f en
niet het ras* De Zionistische organisaties v/aren verlengstukken
van de Amerikaanse spionnage-diensten-.
Het S.D.G«-verdrag werd door de sprekers verworpen» Dit
t'1' stelde het nationale leger onder commando van
Duitse "Nazi-Generaals'U De Regering KOU door toetreden in
strijd handelen m a t de Grondwet en de souvereinitiet van ons
land aan de oorlogsbelangen van Amerika opoffere.ru
Betreffende de ontvluchting van de oorlogsmisdadigers te
Breda, merkte M* E. I/LPS-ODINOT op, dat deze ontsnapping met de
goedkeuring van Minister Donker was geschied-. Toen de heren —
aldus spreekster - over deze zaak geïnterpelleerd werden, wisten
zij allen,van niets 0 Nummer één had gezegd, dat de telefoon n i e t
op het n a c h t k a s t j e stond on nummer twee was op visite gewees.t;r agressie-pao

De rede van C.GEUGtTES te Amsterdam bevatte de bekende
lofrede op de Sovjet Unie en haar leider- Stalin, Spreker b e l i c h t te de ''ideale verhoudingen" in dit land tegen "de donkere achtergrond" van het "fest-Europese levenspeil»
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Heventer

ALGEïlEEN WED^RL.'J\T33 J1UGD VERBOND

22/1

18/100

gedrukt .

<J„Jansen

Openbare filmavond

De voorzitter van de plaatselijke A.N,. J„V,-af deling J.
JANSW, sprak in zijn openingswoord zijn teleurstelling uit over
de geringe belangstelling voor deze vergadering, die bedoeld was
als middel voor ledenwerving r
Aan de oproep, welke betrokkene tot de aanwezigen r i c h t t e om donateur van het .«N.J,V. te worden, werd door niemand gevolg gegeven»
De bijeenkomst was toegankelijk voor personen boven de 18 jaar,
tegen betaling van f e O « 5 0 entree» De '-'ïïaarheidfilmdienst : ' vertoonde de Russische film : 'Alexander Matrosö.v".
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VERENIGING "N3D EILAND - U. S.S.R. :'
t

Arnhem

H/^

250/450

opgewekt

onbekend
hoof dbestuurder .

Prop. bij eenkomst met
filmver t, "Het
leven van Prof.
Pawlow11

Aan deze bijeenkomst werd medewerking verleend door de
dansgroep '-'Krasnaja Zwesda" uit Amsterdam, De spreker,
een ö.nbekend gebleven hoofdbestuurslid der vereniging, apoorde
de aanwezigen aan het ledental hoger op te voeren. In de. laatste
vijf maanden van 1952 zouden 1300 nieuwe leden en abonné's op
het maandblad gewonnen zijn»Me t verschillende voorbeelden trachtte hij de vredelievendheid van do S*U. aan te tonen en verklaarde
o.m., dat een'geweldig werk als het Wolga-Don-kanaal, waaraan
tienduizenden in vrijheid hebben gearbeid, in 3 jaar gereed gekomen was. "Het is niet mogelijk, dat een dergelijk gigantisch
werk door slaven en dwangarbeiders werd gepresenteerd, zoals men
dat in hst ÏÏesten graag suggereert 11 , aldus spreker.
De bijeenkomst was voorbereid door een groot aantal personen o.a. gemeentepsrsoneel en personeel van grote bedrijven
u
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uitnodigingen te genden t
Een aantal b e z o e k e r s behoorde dan ook niet tot de : I vaste groep'**
Er werd een collecte gehouden om de kosten der vergadering te
dekken. Ver si e ring of. ; : ropaganda-leuzen waren niet aangebracht*.
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HarkemaOpeinde

14/1

45/120

.Smallingerland

20/1

20/120

Hoogeveen 21/1

rustig

Sohuiling
\7. Hoeks tra

P o Hui l m. an

Openb. vergade^
ring ELZ-'SVC af d»
Harkema-Opeinde

O p e nb ,. v e r g ad e-r
ring BLZ-WC af d,
Smal l ing er land

35/150

ordelijk

J, ï1, Reuter

Openb,, vergadering EVC af d»
Koogeveen

De vergaderingen te H arje em. a-p p e jnd e en Smal linker land
stonden in het teken van de'lTïTaking ïïij "HÜe ümmeTand~efrT'lieï
flat de leiding van de staking heef
werd verweten te
weinig ruchtbaarheid aan de staking te geveru De eerlijke ÜTVYers moesten er daarom van vrorde.n overtuigd, dat gezamenlijke actie met de E- 7, C, de enige uitweg zal zijn om de strijd tot een
overwinning te brengen,, In dit verband releveerde P.EUILMAN de
strijd in de veengebieden van Drente, die tot een volledig succes had geleid^ omdat er volledige samenwerking tussen de arbeid er s bestond.» ^lü d^ "S*"Vr. C« sich toen zou hebben geïsoleerd, zou
er 2 lrur-.'gf.'b.u beter 31 CAO zijn gekomen,
TG" Hoogeveen. behandelde J „ I1 » REUTKR de strijd van de EVG
tegen de w e rlc lo b s h e i d c Hij maakte er melding van, dat ds Regering
de arbeiders eerst naar de DUW stuurt om - als daar teveel toeloop komt -- hun met een schamel werklozensteuntje naar huis te
sturen. Verder werd gsrwag gemaakt van het feit, dat de WC haar
beleid niet laat bepalen door üPN of FVV» Over de op de voormalige voorzitter der BV' G geleverde oritiek zei hij, dat deze
reeds lang aanwezxg was en de bestaande meningsverschillen' zouden reeds eerder aan de leden zijn voorgelegd, indien Blokzijl
dit niet zelf zou hebben te gengehouden,, Blokaijl ging door met
evol waarvan de leden op het. derde
het maken van fouten, als
de
knoop
doorhakten,,
"Deze bestuurswisseling heeft
--Congres
E.V.C
niets te maken met hst onlangs gehouden C.P-lT.-oongres, aldus
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vervolgde spreker. Boor het colleotiviteitsgeveel van andere
bestuursleden, werd het optiaüen van Blokzijl aangetast, De react j. onn ai':: en dab h ten. dat vele E o V. C-,-er s - nu Blokzijl als
voorzitter was afgetreden - als lid zouden bedanken en dat er
een scheuring in de organisatie zou koeien* Dit is evenwel nis t
gebeurd^
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Amsterdam

DIVERSEN

20/1

150/180

G>:7agenaar

öpenba vergadering voor
werklozen en
D W- ar b e i d e r s

M j de ingang van het; g Eb o uw Krasnapolsky te
_
waar op 20 Januari 1.953 een vergadering voor werklozen en DtJWarbeiders werd gehouden,, werden door twee mannen pamfletten uitgedeeld, waarin werd opgewekt op l ï'ebruari 1953 naar Den Haag
te trekken teneinde de landelijke demonstratie van werklozen en
DU?-arbeiders kracht bij te zetten. De voorzitter van de SPN
G,VAG-Ei^i..Jl hield een redevoering, die ongeveer l uur duurde»
Drie onderwerpen werden door spreker behandeld, te weten;
l» het geval Slanaky
2 o het IL D* G*-verdrag
3« de oorzaak van de werkloosheid.,
Bij de bespreking van het geval- Slansky werd .óaerika ervan beschuldigd veel geld te besteden aan personen, die in Rusland of een der wolksdemocratieën voor .Amerika werken- Slansky
nu v/as een van die personen, wiens misdadig streven tijdig werd
ontdekt, zodat hij werd gearresteerd, waarna e,en proces volgde c
Van deze gelegenheid probeerde de reactie de "misdadige leugen"'
in de wereld te brengen, dat de communisten begonnen waren met
Joden-vervolging, mede omdat bij het proces ook enige Joden betrokken waren. Het toeval wilde, dat ook bij de arrestatie van
9 artsen te Moskou enige Joden van de partij waren, waaruit door
de reactie de conclusie werd getrokken, dat hun beschuldiging
geheel op waarheid berustte- "Jagenaar evenwel weerlegde deze
beschuldiging door op ds grondwetten van Rusland en de volksdemocratieëh te wijzen. In al deze grondwetten staat een artikel
opgenamen, dat .jodenhaat en jodenvervolging niet alleen verboden is, .maar zelfs strafbaar is gesteld. Door aanhaling van
voorbeelden uit de bezettingstijd, werd de stelling verdedigd,
dat anti-semitisme onder de communisten niet voorkwam.
Immers
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Immers in. de bezettingstijd werden de Joden door de partij in
bescherming genomen,, Vagen.aar vervolgde niet erop te wijzen^
dat hiel; de Joden, maar de Zionisten 'verraders van de communisten zijn. Onder leiding van prof» Cohen hebben de Zionisten destijds duizenden Joden aan de Duitsers overgeleverd. Door .te "betogen, dat thans de Joden worden geweerd voor hoge Regerings-en Legerfuncties, terwijl 1-iazi's werden herbewapend, belandde
hij op het probleem der "5cD., G-„,. In de toekomst zal hst Lejer
worden geleid door vreemde officieren- De Nederlandse uilitairen
/.uilen voor vergrijpen terecht kunnen staan voor rechters uit
het laad. waar het vergrijp is gepleegd-, Er wordt dus inbreuk
gehaakt op een van onze grondrechten, namelijk dat geen Nederlander vari de rechter mag worden afgetrokken, 'Vanneer de 'Tet
op de Burgerlijke Uitzonderingdtoestand van kracht wordt; zal een
ander recht met voeten worden getreden,* Immers bij deze wet
wordt elke provincie afzonderlijk toestemming verleend zelf ,
maatregelen te nemen-, Door hoofden van politie kan iedere willekeurige Nederlander in hechtenis v/orden genomen zonder dat
bewezen hoeft te worden, dat de betrokken persoon schuld:^ is.
De Nederlandse Militaire uitgaven zijn geheel in handen van de
;ï pestgr=aeraal" Rifg\ay, Binnenkort is de komst te verwachten sran
de .Amerikaan Duiles en reeds nu valt te voorzien., dat Nederland
nog grotere bedragen voor de defensie zal moeten uittrekken,
Millioenen guldens v/orden uitgegeven voor oorlogsdoeleinden, maar
voor de werklozen wordt niets gedaan. Hiermee was de voorzit ter
van de G..P .-N. gekomen aan het laatste onderwerp van behandeling»
TI 9. Minister-President Droos werd het v er v/i j t gemaakt zijn verkiezingsbeloften niet na te komen0 De werkloosheid wordt niet bestreden er. mee.r; huizen worden er ook niet gebouwd,,- In Nederland
behoeft geen werkloosheid te bestaan, vervolgde spreker, wanneer de Regering de handel met Rusland, de volksdemocratieën en
China toestaat»
Aan iedere bezoeker werd op de vergadering een folder uitgereikt, die tot opschrift had :!Ik strijd roee voor vrece, democratie, nationale zelf staadigheid",- De voorzijde van deze folder v/as voorzien ,van de rood-wit-blauwe vlag met een hamer en
r; ikke l, terwijl da achterzijde dienst moest doen als aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap der C-P.N*
De vergadering werd besloten met de vertoning van een
film over de ontwikkeling van de industries treek van Karaganda»

