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lt ¥aarheid«Volksf eesu

Herdenking Rosenberga.

Het doel van het volksfeest was het maken van propaganda
voor het komende V/aar hè id» zomer f oento Spreker wekte op tot'dèelname aan het zomerfeest en hed het volste vertrouwen dat velen uit
Rotterdam souden gaan,-gezien da grote opkomst op deze feestavond.
Tevens memoreerde spreker de terechtstelling van "de ROSENBERG-'s en het gesol met de wateranoodelachtoff er s. Tijdens do
pauze werd gecollecteerd voor de uitzending van de "Stormbrigade"
naar het Yfereld-Jeugdfestival te Boekarest» Var-schillende artisten verleenden hun medewerking aan de bijeenkomst,,- Ook werden enige Russische doeurnentaire films vertoonde
Te Hilversum betoogde spreker dat de ROSENBERG's onschuldig waren» Hij wekte op niet stil te Kitten doch te ijveren "voor
een rehabilitatie van de Ke mensen, ook ai omdat een groot deel
van
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van het Mi er ik aan G e volk van de onschuld van de ROSENBERG's overtuigd was o Er werd bij de uitgang gecollecteerd om, zo werd medegedeeld, de kinderen van het echtpaar in staat te stellen de studie
waarop zij recht hebben te volbrengen.
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ALGEMEEN NEDERLANDS JEUGD VERBOND,

Rotterdam 19/6
Groningen 1/7
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Te Rotterdam wekte het hoofdbestuurslid van het A C N , J < . V „ 5
Hugo van LANGEN, de aanwezigen op tot deelname aan het 4e. Wereldjeugdfestival, dat van 2-16 Augustus a » s . tie Boekarest plaats vindt,
Ruim 400 personen zouden zich hiervoor reeds hebben gemeld»
De district-muziekgroep l!De Stormbrigade" verleende muzikale
medewerking aan het programma c
Na de pauze werden enkele delen van de film "Wereld;]eugdfestival-Berlijn" (1951) vertoond»
Het spreekgestoelte was bekleed met de nationale vlag en een
spandoek met de leuzeg "Vacantieplannen-Boekarest".
Ook de vergadering te Groningen stond in het teken van het
komende Wereldjeugdfestival. Van ZUNDERT schilderde in propagandistische bewoordingen de betekenis van dit festival. Hierna werd de
festivalfilm "Het lied der Jeugd"vertoond»
'
In de zaal hingen daarop betrekking hebbende a f f i c h e s » Na
afloop werd een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten
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H*de V08-KFUI gaf te Rotterdam haar in de Sovjet—Unie opgedane Indrukken uitvoerig weera "Zij maakte een vergelijking "tussen
de lonen van een Russische en een Nederlandse metaalarbeider en re-kende de aanwezigen voor, dat de Russische ar b e: i de r driemaal zoveel boter, vijfmaal zoveel "schoenen, tweemaal zoveel kleding,
vijftienmaal zoveel ijsjes en tienmaal aoveel sohouwburgkaartjes
kon kop on als zijn Hollandse collega,.
Het wan spreekster opgevallen dat de straten in Moskou ao
bijzonder schoon waren, (Pas op dat je je niet vuil maakt op straat'
zegt een Hollandse moeder 's Zondags tegen haar kinderen,. Een Russische moeder daarentegen zegts !iPas op, dat je de straat niet
kuil maak t;;, aldus Hr.de Vos-'Erul)
J*van GEM'ERl1 besprak op galijko wijze het leven In Rusland,
Hij interesseerde Kie h als ambtenaar van de volkshuisvesting in
het bijsonder voor de woningbouw. Spreker toonde zich zeer geïmponeerd door de omvang van de nieuwe universiteit;, die binnenkort
in Moskou in gebruik zal worden genomen» .Indien men in. elk vertrek
één dag zou willen doorbrenger^ sou men 106 jaar nodig hebben,
mlcLub spreker,.
In Leiden wees G'SKERT- op de bijzondere korte termijn, waarbinnen het v/olga-Don-kanaal was gereed gekomen (3V2 jaar)™ Hij vergoleek dit met de 11 jaar, die er voor het Suez-kanaal on de 34
jaar, die er voor het Panama»-kan e, al v/aren nodig geweest r."
Voorts gaf hij eon verklaring; van het fait. 'dat er in de 'Testerse
kranten nooit iets te lezen staat over vliegongelukken ii; de ,3ovjob üniles de Sovjet—regering hecht te zoer aan mensenlevens en de
piloten nemen geen enkel risicoc
Ook J 0 van SEGGELEB" bracht "nog eens naar voren dat de levensomstandigheden en sociale voorzieningen voor do arbeider in de"
Sovjet Ui; i e bijzonder gunstig zijr.,. Verder wees hij op het bloeiende' culturele Ieven,
Bij de beantwoording van uit de vergadering gestelde vragen
gaf van SEGG-EL'EF als sijn mening te kennen, dat correspondentie
'mssen Nederlandse en Russische arbeiders niet'wel mogelijk zou
zijn, "Oe U,S„S.R. moost bijzonder op haar hoede zijn, "temeer daar
de'' Amerikaanse regering §100«.000«000 heeft uitgetrokken voor Infiltratie en sabotage in de Sovjet Unie, aldus spreker,.
Beide Dijeenkomsten werden besloten met de vertoning van de film
"öovj e t-Armenië c
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'N,Luirink

Feestelijke bijeenkomst, belegd
door 'het Amsterdamse Vredesc oma

Spreker gaf zijn indrukken weer van de door hem bijgewoonde
zitting van de ïïereldvrodesraad welke van 15--20 Juni in Boedapest
plaats vondr Hij betoogde, dat meer dan 450 afgevaardigden uit 65
landen de bijeenkomst hadden bijgewoond* De aanwezigen "vertegenwoordigden alle politieke, economische en godsdienstige overtuiging en o Allen waren echter eensgezind in hun streven om het vredes
ideaal te verwezenlijken,. Het uitblijven van een wapenstilstand in
Korea was in feite niet veroorzaakt door Singman Rhee doch door
Foster Dulles, "reiziger in provocaties" , Laatstgenoemde was eveneens verantwoordelijk voor de opstand in Oost-Duitsland, Hiermede
moest het Russische voornemen om door middel van een aantal vreedzame maatregelen de eenheid van Duitsland te bewerkstelligen "worden gesaboteerde Het rustige optreden van de Russische troepen en
de kabite van de arbeiders deden de actie volkomen mislukken»
Een schaduw, werd over het congres te Boedapest geworpen door de
mededeling, dat het echtpaar Rosenberg ter dood was gebracht.
Als één man stonden alle afgevaardigden op en er ging esn huivering door de zaal»
Luirink deelde mede. dat in Nederland een massale campagne zou
worden begonnen niet het doel door onderhandeling tot een vreedaame oplossing van het Duitse vraagstuk te komen.
Tevens zou van ds Nederlandse regering worden geëist onmiddellijk de Nederlandse troepen uit Korea terug te trekken,
®e avond werd besloten met een cabaretprogramraa,
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DIVERSEN
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P «J «Endenburg
Ï.H.M,Baron v.
Rijckevorsel
O* Lange
Prof, Dr.M. G.J.
Minnaert,
IT . de Leeuwe
Rotterdam
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De b i,;.eenkomstan v;aren belegd door de plaatselijke comité's ter verdediging van de Rosenberg's ter herdenking van dit
op 19 Juni. j »lo geëxecuteerde echtpaar c
De sprekers noemden de terechtstelling een gerechtelijke
moord* Het tegen de veroordeelden .ingebrachte bewijsmateriaal
was absoluut onaanvaardbaar- Het proces had duidelijk gemaakt
hoe onmenselijk sommige lieden in Amerika zijn* In de dodenkarner
v/as een speciaal aangelegde telefoonlijn met Washington aanwezig,
voor het geval de Rosenbsrg's'op het laatste moment nog een bekentenis zouden willen afleggen» Zij waren, echter "als helden de
dood ingegaan» De beschuldiging van atootnspionnage was reeds onjuist omdat er in feite geen atoomgeheim bestond* Hoogstens "kon
men spreker1 van bij de atoonisplitsing gebruikte fabrieksgeheimen»
De Rosenberg's v/aren het slachtoffer geworden van anti-commünistische en anti-joodse stromingen., in Amerika ontstaan uit de
oorlcgshycterios Zeer veel mensen hadden gepoogd verandering van
het doodvonnis te verkrijgen» Onder hen bevond zich ook de Paus,
wiens woorden weloverwogen zijn3 lïa aanwezigen werden opgeroepen
eendrachtig te strijden voor eerherstel van de Rosenberg''s^
Te !s-Gravenhage werd gecollecteerd voor een op te richten
studiefonds ten behoeve van hun kinderen*
De vergaderingen werden opgeluisterd met muziek*
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Spreker achtte het communisme"de grootste macht die'zich op
het ogenblik in de were.ld ontwikkelto De "zogenaamde Christenen'"
verzetten zich tegen het"communisme via de Kerken door middel van
de Yfereldraad der Eerken0 Met het aanhalen van een aaniai bijbele s e n trachtte h j j aan te tonen, dab het samengaan van godstek
dienstari is verboden Hij beweerde foto's te hebben van do ondertekening van net concordaat tussen Hitler en. het Vaticaaru
Personalia,,

