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Wo. 49/1954 c

Verzonden aan: Verzonden op: 27 December 1954,
Zie verzendlijst 113722,

G R O E P l - COMMUNISTISCHE PARTIJ van NEDERLAND.

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers Bijzonderheden
Zaalcap.

Hoens- 7/11 9l/? rustig C. Borst Vergadering m.
broek filmvertoning

Utrecht 8/11 70/90 rustig y.Tj.Janss Herdenking Octo-
ber revolutie

Lemmer 21/11 31/150 — J. Haken Openbare verga-
Gem . Le ms t e r l and d e r ing

Vlissin- 30/11 '40/200 rustig .̂B.Jansz Filnivoorstel-
gen ling

Te Hoensbroek besprak BORST de ontwikkeling van het
communisme in China, waarbij hij in het bijzonder memoreerde,
dat de boeren hierbij een belangrijke rol nebben gespeeld.

De vergadering te Utrecht v/as belegd ter herdenking
van de Ootober revolutie, JAÏTSZ hield de bekende redevoering»
Te Vlissingon besprak hij grotendeels de herbewapening van

~ 2 - Duitsland



D I S T G E H I M

W,O, 49/1954, blz. 2*

Duitsland, waarna de film "De Tweede Strijd" werd vertoond,
J.HAKEN fulmineerde in hoofdzaak eveneens tegen de

Duitse herbewapening. Hij wees er o.nu op, dat het "rre'st-ï)uit-
se volk geen heil vindt bij de herbewapening. Jongemannen
met borden op de ruggen, met het opschrift; "Mijn grootvader
diende onder Hitler en sneuvelde^ geef mij burgerkleding" zijn
hiervan de getuigen. Spreker wekte op zich met hand en tand
tegen deze Duitse herbewapening te verzettenc

S O E P 2 ALGEMEI'H flSDERIAïïDS JEUGD VËEBOÏTO,

Leeuwar- 28/11 100/250 rumoerig G.A.van den
den Eekhout

Filmverto-
ning met de
film "De
Stomme ?3ar-
ricade"

Van den EEEHOUT, hoofdbestuurslid van het A.H o J.V.
wees er in zijn rede op, dat na de oorlog de jeugd eigenlijk
niet behoorlijk georganiseerd was» ïïa de oorlog was de Y'oreld-
federatie van de Democratische jeugd opgericht, waarvan 85
inillioen jeugdige personen lid zijn,. Deze organisatie- strijdt
voor de erkenning van do rechten van de jeugd. Op het ogen-
blik staat bij de jeugd de strijd voor de vrede op het eerste
plan. Eens, zo zei.de spreker aan het slot van zijn rede,
•zal er een tijd komen, dat er gocn dienstplicht meer nodig
zal zijn* Dan zal er geld genoeg zijn om do jeugd te geven,
wat haar rechtens toekomt»

S VHOÜ'.'Eïr BEWEGING =

Hilversum 25/11 60/100

Purme-
rond

2/12 80/100 rustig

M.E.Idps-
Odinot
P.v.,Stavo-
ren

Openbare'ver-
gadering

St »3Jicolaas
feest voor
de jeugd.

Te
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77.0. 49/1954, blz. 3.

ïo Hilversum hield Piet van STAVEREN, na gehuldigd
to zijn, oen redevoering over do toestanden in Indonesië,

Vervolgens gaf Rie LIPS de bekende uiteenzetting
over haar ervaringen opgedaan tijdens haar reis naar Indo-
nesië.

VERÏÏFIGING "EEDERIulKD-Ü.S.S.R."

Rotterdam 21/12 400/— rustig

Kromme- 26/11 90/300 rustig
nie

H,A.Deyl ^ilmvoorstel-
J.Hoogcarspel iing met de

film "Moua-
sorgsky"

P,Rond filmvoor-
stelling met
de film "De
Meidoorn"

Te Rotterdam gaf HOOGCARSPüiL de bekende uiteenzetting
over het doel van do Vereniging "Nederland-U «S. S. R t!l"

Vervolgens stond hij stil til j het bezoek dat in Augus-
tus jol. door een 7-tal Nederlandse geleerden aan de Sovjet
Unie werd gebracht. Dese mensen vyaren, aldus spreker, vol
lof over hetgeen daar gepresteerd wordt.

G R O E P 4-A - EEBHEIDSVAKC1MJRALE.

Glaner- 24/11
brug
Gem»Enschede

50/50 opgow.

Dnechede 25/11 28/100

T.Stiiivenberg Vergade-
ring El ir
filmverto-
ning

E.Mol idem

.Deze vergaderingen v/aren speciaal belegd voor.d
E.V.C./ATEE-jeugd. In beide bijeenkomsten v/era een f il:
toondo Gedraaid werd "Avontuur in Bochara"«

e
,m ver-
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'7.0. 49/1954, blz. 4.

De sprekers wezen op het belang van, oen sterke vakor-
ganisatie en op de belangrijke successen, die bij de laatste
stakingen waren behaald D

Ook de jeugd had hierbij een grote rol gespeeld en
bewezen een strijdbare jeugd to zijn*

Aan hot einde van hun' redevoering dedeade sprekers
een dringend beroep óp de jeugd actief te zijn bij de leden-
werfactie, oiaclat het verbondsbestuur zich tot taak had gesteld
om in April 1955? wanneer het 10-jarig bestaan van de D.V.C,
sou worden herdacht, 2000 nieuwe leden in to schrijven.

P E R S O N A L I A ,

,Dorst (blz.l)
^ornelis«

J)üyl (blz,3)
Ho rmanus Ar y.

/Eeckhout (blz.2)
'G-orardus Alphonsus van

Haken (blz.l)
Jan»

Hoogcarspel (blz.3)
Jan o

Jansa (blz,l)
'?.TilheImus Bernardus,

. I»ips-0dinot (blz.2)
Maria Elisabothe

Mol (blzc'3)
Eric,

Rond (bis,3)
Paulua.

Staveren (blz.,2)
Pietor van.
Stuivonborg (blz.3)
Teunis r
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Amsterdam

Amsterdam
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