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D I E N S T G E H E I M

W E E K O V E R Z I C H T

Jloc 1/1955.

Verzonden.aan:
Zie verzendlijst 113722

Verzonden op: 14 Jantiari 1955,

G II O E P l COMMUNISTISCHE PARTIJ van NEDERLAND

Gemeente Datum Aanwezig Stemming Sprekers Bijzonderheden
Zaalcap.»

Almelo 28/11 125/650

Har l in
gen

Snee k

H.G,Bijkerk Vergadering
m= filmverto-
ning

25/125 D;. Hut te en a

Hilver- 13/12 200/400 rustig W.B.Jansz
sum • • • - • •• :

15/12 70/180

idem

' in en

filmvoorstel-
ling

's-Gra- 22/12 500/750 • rustig H, Gortzak . Vergadering
venhage

Utrecht 24/12 300/325 rustig A.C.de Vries Nachtfilmvoor-
stelling

Collectief
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COLLECTIEF OVERZICHT.

Vertoond werden de films "De Waarheid kent geen grenzen"
"Op leven en dood" en , te Utrecht, "Het onvergetelijke jaar
1919".

Door alle sprekers werd op heftige wijze gefulmineerd
tegen de Duitse ierbewapening. Tegenover de oorlogszucht van
het T.Testen wesd de vredesdrang van de Sovjet Unie en de volks-
democrati yelio landen gesteld.

Tegen de herbewapening hebben de communisten over de ge-
he^-e wereld zich verzet, maar het kapitalisme, met aan het
hoofd Amerika,wil Duitsland in een eventuele strijd tegen Rus-
land inschakelen. Nu moet men niet denken dat bijv. de P.v.d.A.
in weaen voor de herbewapening zijn, maar zij zitten zo vastge-
roest aan het kapitaal dat zij wel moeten dansen op de maat
van de Amerikaanse muziek, zo zeide BIJKERK.

Maar, zo besloten de sprekers, laten wij communisten nim-
mer versagen om te strijden tegen deze herbewapening en voor
het geheel van onze kinderen.

G R O E P 2 - M J .

Krommenie 26/12 240/200 rustig J.J.v.Harlin- filmvoorstel-
gen ling met

de film "De
vermiste pi-
loot"

Spreker verklaarde, dat 1954 voor de vereniging een goed
jaar was geweest. De in October begonnen ledenwerfcampagne had
reeds honderden nieuwe leden en lezers van het maandblad "Ne-
derland -U. S. S.R." opgeleverd.

In Krommenie zou binnenkort met een werfcampagne worden
begonnen» De adspirant leden, aldus spreker, moest " duidelijk
gemaakt worden, dat zij verstrikt waren in leugens omtrent de
werkelijke toestand in de Sovjet Unie. De samenwerking met dit
land moet juist nu verbeterd worden, nu tfan endere zijden ge-
tracht wordt samen te spannen tegen dat vredelievende land.

- 3 - U.V.B.
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NEDERLANDSE VROUTTEÏT BET7EGING0

f Arnhem 16/12 54- J.PoMolin- Vergadering
Gerritse
J.W, Mbs-
van Dongen

De spreeksters brachten verslag uit over hun reis naar
de Sovjet Unie, Ia een "beschrijving van de fabrieken en in-
stellingen welke door -de delegatie waren bezocht gingen de
spreeksters in op de sociale toestanden in do 3*11.. Hierbij
passeerden o=m. de woningtoestanden en de kinderversorging de
revue. Naar aanleiding van gestelde vragen merkteide spreek-
sters op, dat hen in Rusland op het hart was gedrukt eerlijk de
waarheid te vertellen? omdat leugens en overdrijving de zaak
van de S.U. alleen maar zouden schaden*

BOJJD VAN SOC. ZANG EN MÜZIEKVER, IN NEDERLAND.

Beerta 11/12 65/300 Feestavond
cornm» zangver c.
D.S.T.O»

G R O E P 4-A - EENHEIDSVAKCENIRALE.

Weddervoer 18/12 130
Gem.ïïedde

Jtibbega 18/12 100
G-em. He er enve en

LsSteinfelder Feestavond

J.de Boer Feestavond

Aan
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Aan "beide feestavonden werd'door toneelverenigingen me-
dewerking verleend. Opgevoerd werden o „a, de stukken "De rauwe
grond", "Oorlogsgeheimen" en "

Beide sprekers ?etten in een kort betoog uiteen, hoe
or door de kapitalistische landen gewerkt werd aan de voorbe-
reiding van eien derde wereldoorlog» Rusland daarentegen, zo
Beiden beide sprekers, tracht met alle macht een nieuwe wereld-
brand te voorkomen o

Boer (blz ,3).
"Jan de 0

Bijkerk (blz.l)
Hendrikus G-erhardus.

(blz.l)
Hendricus o •

Harlingen (blz ,2)
Jaoob Jan van»

Jansz (blz „ l)
Wilhelmus Bernardus „

Johanna Petronella.

Dongen (blz<,3l
Jacoba ¥/ilhelminaa

Rutkens (blz.l)
Dirk o

Steinfelder (blz ,3)
Luppo0

Vries (blz d)
Adrianus Christianus c

P E R S O N A L I A . -


