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No. 40-4-1/1953-

Verzonden aan:
Zie verzendlijst 113722.

Verzonden ops 30 October 1953

G R Ö D l? l - COMMUNISTISCHE PARTIJ van NM^RL

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers Bijzonderheden
Zaalcap,

Giethoorn 20/9 25/7

Twello 23/9 15/30
G-e m. Voorst

Olst 26/9 6 a 7

onbekend

T.H.Hendriks idem

Schoon- 1/10 23/200 rustig J.Stap
oord
Gem» Sleen

Filmvoorstel-
ling

idem

idem

Vertoond werden de films ;'De Matrozen van Kroonstafflt"
en ;'He afgevaardigde van de Baltisohe vloot'1. Sprekers laakten
het regeringsbeleid en spoorden in verband hiermede de aanwe-
zigen aan om de grote protest-demonstratie opllOctober te Am-
sterdam bij te wonen.

Als onderdeel van de huidige financiële campagne ten
bate van ;lDe 'Taarheid'1 v/e r d er gecollecteerd,,
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'7.0. 40-41/1953, blz. 2,

G R O S P 2

Purmerend 3/10

Ben Haag 10/10

NEDERLANDS JEUGD VERBOND.

75/100 rustig ICPijper Verslagvergadering
Gr. Ho l kamp Vfereldjeugdf esti-"
H, v» Langen val 1953=.

4 O/— rustig JoJ.iabree Contactavond
A.N, J, V.

lij dens de vergadering in Parmerend bewierookten twee f
tival-deelnemers, Klaas PIJPER en Grietje HOLZAMP in een onsamen-
hangend betoog hun verblijf in Boekarest, waarna de A,N,J,V,
hoofdbestuurder Hugo van LANGEN het woord verkreeg,. Deze roemde
de omstandigheden waaronder het Roemeense volk leeft en wees op
de toenemende vriendschap tussen de Nederlandse "vredesstrijders"
en hun Indonesische vrienden, wat ook tijdens het 4e Tereldjeugd-
festival weer zou zijn gebleken0

Hij beëindigde zijn toespraak met een oproep tot de jeugd
om eendrachtig te strijden totdat de eindoverwinning op het kapi-
talisme : sou zijn behaalde

..Velschillende omsici verleenden' medewerking aan hst pro-
gramma. 'Ter bestrijding van de onkosten werd tijdens de pauze
een verloting gehouden,

In de zaal- waren drie rode vlaggen aangebracht, resp» met
de opschriften "A.TS.J.W', :'Jonge Geuzen'1 en "Morgenrood",' De
avond werd besloten met bal»

De bijeenkomst te Den Haag stond geheel in het teken van
zang, muziek en dans, waarin' o, m, de plaatselijke A.N, J.V^-mu-
ziekgroep "Jonge Garde:' een werkzaam aandeel had?

Labree hield een propagandarede, waarin hij de .aandacht
vestigde op de van October 1953 tot Mei 1954 lopende ledenwerf-
campagne van het A,N.J,.V<... Hij besloot met de woorden: "er is
bij ons voor ieder plaats, die zich "een toekomst wil veroveren,
die voor.zijn recht als jongere wil opkomen en wil strijden
voor de'belangen van onze'jonge generatie". Ook deze avond werd
besloten met bal,,
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G R O 3 P 4-A - SENHEIDSViJCCENTRALE.

Amsterdam 29/9 150/125 rustig

Utrecht 3-4/10 300/325 rustig

Harkema- 16/10 30/160 rustig
Opeinde

J«,v,d.,\7ardt Openbare verga-
F * Me i s d e r ing A „ B » T , .

H, v c Lo veren Nachtf ilmvoor-
A,C.de Vries stelling • • •

As v*d .B i j Filmvoorstelling

Op de vergadering te Amsterdam, belegd door het Bedrijfabe-
stuur Brandstoffen van de ABT-WO voor alle brandstof f enwerker s
in Amsterdam met het doel tot actie te komen voor algehele loons-
verhoging, besprak J.v.d^YARDT de gewenste verbeteringen en oefende
critiek uit op de 'Uniebonden0

F.MEIS, secretaris van het "oofdbestuur van de A.B.Ta waar-
schuwde de aanwezigen niet uit te gaan boven de eisen van de Unie-
bonden«

Aan het eind van de vergadering werden de volgende eisen
gesteld: , ' .
1, 100^ uitkering van het loon in geval van z iekte^ " , .
2, f , 4*— waarderingstoeslag per week voor alle kolenwerkers5
3, Fa 2.50 per week kleding toeslag*

Te Utrecht opende H„van LOVEREN de voorstelling en deed een
beroep op de ongeorganiseerden zich bij de E»V.C. aan te sluiten.

In de aangekondigde korts pauze sprak ^.C.de VRIES geduren-
de een half uur, De a„s . loonsverhoging, die tenminste Q^/Zfo diende
te zijn en het loonverschil tussen jeugdige personen van jonger
dan 23 jaar en daarboven werden zwaar gecritiseerd» Ten aanzien

de N.VcV.-ers werd opgemerkt, dat deze geen vijanden zijn
de E o V . O o - e r s j hun gemeenschappelijke vijand is de ondernemer,
oproep tot deelname aan de 11 October-demonstratie te Amster-
en een verzoek to't gedenken van de collecte ter verlichting
de reiskosten van de uit verre streken komende.deelnemers
de demonstratie te Amsterdam vormde het slot-, . .

van
van
Een
dam
van
aan

De 300 aanwezigen offerden fc22,75*

Te Harkema-Opeinde sprak de voorzitter A.v.d«BEIJ, zijn'
misnoegen uit over het feit, dat er zo weinig E.V.G.-ers aanwezig
waren. Hij memoreerde, dat juist de maand October gekozen was als
maand van dankbaarheid jegens de Russische kameraden, die have en

goed
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goed in de steek laten om de wereldvrede te bevorderen*
Vertoond werd de film "Koeban~Kozakken".

l

G R O E P 6 - JEHOVA'S GETUIGM<

Beverwijk 14/8 50/50 rustig
\9 15/—- rus t ig

Gem* Renkum

Ooaterbeek5/lO 7/
Gem.Renkum

J.Visser

JoH.Luyerink

rustig G.Tijtmam

Bij eenkomst

Openbare le-
zing

Openbare le-
zing

Op de bijeenkomst te Beverwijk zeide spreker, dat de werke-
lijke vrijheid verdsr verwijderd schijnt te zijn dan ooit te vo-
ren.Ui t de Waarheden, zoals men die kan lezen in de H. Schrif t ,
blijkt hoe de vrijheid kan worden verkregen» V/at de roep naar
Wereldvrede betref t , zullen"de pogingen van de Staten falen, aldus
spreker. De vrede is niet de verkrijgen door politieke overeen-
stemming, doch daar. wordt positieve religieuze bemiddeling,, voor ,
vereis.t, '

Op de lezingen te Oosterbeek werden bi jbel teksten uitge-~
legd en bewogen de sprekers zich niet op politiek gebied*

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

Bij (blz.3)
X^Arme van der*

Hendriks (blz.l)
S Theodorus Henri.

x Holkamp (blz .2)
•''" Grietje.

labree (blz .2)
' Jacobus Joharie


