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G R O E P l - COMMÜKI3TISCE2 ÏARTIJ van

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming
Zaalcap.

Munten-^ 22/10 31
dam

Sprekers Bijzonderheden

'Tedde 24/10

Nieuwe- 27/10
schans

47

90

•Tonner 28/10 120/200

Zaandijk 29/10 150

Finster- 30/10
v/o 1de

80

Houtige- 3C/10 125/125 lauw
hage
Gen.Smallingerland

Hóogezand 2/11 80/115

H.Haken

H.leeuwe-
rik

P.Kuyper

K. Stek

G.BIom

Vergadering n,
filmvertoning

idem

Pilmvoorstel-
ling

Vergadering n,
filmvertoning

Filmvoorstel-
ling

Vergadering BI.
f i Imv e r t oning

7-Itfovember-
herdenking

H.Haken 7-Novenber-
herdenking
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Amsterdam 7/11 1000 •— GoT";'agenaar 7-November-
herdenking

Deventer 7/11 55/60 — 'T.B.Jansz , Vergadering
m,filmverto-
ning

COLLECTIEF OVKRZICÏÏ'

In bijna alle bijeenkomsten werd door de Taarheidfilia-
dienst een film vertoonde

Gedraaid werden o.a. :!De 'Taarheid kent geen grenzen",
"Op leven en dood" en "Het onvergetelijke jaar 1919"»

In enkele zalen waren spandoeken aangebraclit met leu-
zen als "Geen Amerikaanse bezetting", "Geen Duitse herbewa-
pening'̂  en "Voor directe onderhandelingen net de Sovjet-
unie",

Alle sprekers richtten zich, voor zover er op de film-
bijeenkomsten gesproken werd in felle bewoordingen tegen de
voorgenomen Duitse herbewapening en de legering van Amerikaanse
troepen in Nederland3

In de samenkomsten te Houtigehage, Hoogezand en Am-
sterdam v/er d de 37ste verjaardag van de Russische revolutie
gevierd«

Te Amsterdam was het podium versierd met twee grote
foto's, n.,1* van Lenin en stal in, terwijl in de zaal span-
doeken waren opgehangen mot leuzen als "Geen ïTazi-ïïehrmacht"
en "Leve de grote socialistische October-revolutie". Voorts
verleenden medewerking het zangkoor "Morgenrood" en "Het Am-
sterdams- Arbeiders symphonieorkest c

Gerben ÏÏAGÏÏNAAB., die hier het woord voerde, wees er-
op, dat het thans 57 jaar geleden was, dat zich in de Sovjet -
Unie de grote revolutie voltrok,,

Voordien waren er ook weieens revoluties uitgebroken,
doch deze betekenden .steeds een verschuiving van de ene ka-
pitalistische macht naar de andere 3

De grote October-revolutie daarentegen bracht een radi-
cale ommekeer-t we eg*.

Sr werd toen volledig met het kapitalistische stelsel
gebroken»

Deze daad, zo zeide hij, heeft bewerkstelligd, dat
thans 900 millioen mensen in volle vrijheid-kunnen leven.

Hij zette hierna xiitvoerig de vooruitgang op velerlei
gebied in de Sovjet-Unie uiteen*

- 3 ™ Groep 2 0
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R O E P 2 !'I.DERLAND -U.3.5.R."

3cvor?/ijk 21/10 553/553

Amors- 23/10 70/200
foort

Arnhem 27/10 65/150

Dordrecht 29/10 100/180

Rotterdam.29/10 240/244

utrecht 31/10 80/325

rustig

rus t i g A. Tli • T.T, d e
Heus

rustig C.A.v.d.
Schouw
Ih.U.de
Vries

rustig C.I1 .v.
Lieshout

rustig

rustig

Openbare film-
voorstelling m.
de fil-i "Het
G-rote Concert"

Openbare film-
voorstelling El.
de film ;'Ver van
Moskoxt"

Openbare verga-
dering

Openbare film-
voorstelling m.
de film "Het-lo-
ven tegemoet"

Openbare voor-
drachtsavond

Openbare fiIn-
voorstelling n.
de film ;1 Storm
over Azië"

Te Arnhem gaf van der SCHOUT een kort overzicht van het
doel van de Vereniging "Nederland-Uc3.S.R.", n.l. het verste-
vigen van de culturele betrekkingen tussen beide landen.

Theun de VRI2S gaf een gedetailleerd exposé over de tech-
nische en historische ontwikkeling der romankunst in de Sovjet
Unie en de invloed daarvan pp de vorming van de Russische be-
volking.

De behandelde stof was vrij zwaar, doch hij wist zijn
gehoor wel te boeien, daar hij door voorbeelden mede propa-
ganda maakte voor de indxistriê'le ontwikkeling» de gigantische
wederopbouw en het vredesstreven van de Sov j et-Unie. Te Dor-
drecht betoogde Van LIESHOUT, dat de Sovjet-unie zich een
.kampvechter voor do vrede had betoond, hetgeen ten volle bleek
uit het verloop van de conferentie te Berlijn en te G-eneve.

— 4 —
Versteviging
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Versteviging van de vriendschap net een land als Rusland
werpt zijn voordelen af» Nederland heeft de laatste jaren
voordelige handelsbetrekkingen met dit land kunnen aangaan,
aldus spfeker.

De aanwezigen .worden aangespoord sterke propaganda te
maken voor de Sovjet-ünio0

ALOiïEEN NEDERLANDS JEUGD VERBOND,

Sminer- 24/10 8C/200 rustig J.F.^olff
Compascuum

Cabaret-revue-
avond

I1 verklaarde, dat deze bij eenkomst was belegd door
de Amsterdamse jongeren, om hot de platteland^eugd mogelijk te
maken het to Teenen te houden congres van plattelandsjeugd
te bezoeken.»

Voorts memoreerde hij de achterstelling van de platte-
lands jeugd op cultureel gebied j ook de vakopleiding achtte hij
sterk ten achter bij die van de steden.

Spreker besloot zijn toespraak met een oproep aan alle
aanwezigen on eensgezind te strijden voor betere toestanden
voor de jeugd o

FILMLIGA.

'.Teesp 30/10 295/450 rustig Openbare film-
avond met de
film "Circus-
arena"

P E R S O N A L I A .

,3lon (bla.l)
G-errit 0

-09 Amsterdam Amsterdam
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