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COLLECTIEF OVERZICHT,

In de bijeenkomsten met filmvertoning werden de bekende
films "Engeland-Hongarije", "De Vredestour(wielerwedstrijd
Warschau-Berlijn-Praag)" en de Hongaarse film "Sabotage"
gedraaid.

Te Rotterdam werd een drukbezochte "Kleine" Waarheid-
zomerfeestavond gehouden»

S«GROENENDIJK wees in zijn feestrede op de grote bete-
kenis van Se Waarheid, Dit blad, zo zeide hij, geeft de beste
politieke voorlichting, niet alleen t„a.v. de Nederlandse -
doch ook.t.a.Vc de wereldpolitiek*

Eön van de grootste verdiensten van de laatste tijd
van De Waarheid is wel de ontmaskering van de Rommeaanse po-
litiek,,

Deze politiek is in heel haar afgrijselijke naaktheid
in De Waarheid aan de arbeidersklasse van Nederland vertoond.

Ons blad heeft, zo zeido hij, de bewijzen op tafel ge!.~
legd, dat Romme de spreekbuis en Billy Graham de handelsreizi-
ger bij uitnemendheid van Poster Dulles zijn.

Aan deze avond werd door een cabaretgezelschap medewer-
king verleend, terwijl hij met een bal besloten werd„

Gecolporteerd werd met "Vrede" en "Sovjet-Union", ter-
wijl ter bestrijding van de onkosten een tombola werd gehou-
den o

Te Delft besprak Jan HAKEN het bisschoppelijk mandement
De bisschoppen, aldus Haken, verschuilen zich in het mandement
achter hun purperen mantels om politiek te bedrijven, waar-
voor zij geen verantwoording aan het Nederlandse volk verschul-
digd zijn5

In het mandement, zo zeide hij, spreekt niet de Roomse
Kerk? doch Rommec

In de vergadering te Utrecht sprak A.D. de VRIES over
de krotopruimingen en de huurverhoging, terwijl M.E.LIPS-ODINOT
de communistische zienswijze t,.a<>Y, .het bisschoppelijk mande-
ment naar voren bracht0 •

Groep 2,
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G P. O E P 2 - HEDERLAKDSE YÜOÜT^N BEÏÏEGING,

Assendelft 24/6 16/400 — M.E*Lips- Yerslagver-
Odinot gp.dering

Rie LIPS-ODIBOT bracht verslag uit van haar reis van
6 weken door Indonesië ter gelegenheid van het Gewani--congres,-.
Zij had geconstateerd-, dat er grote armoede heerste in Indone-
sië en weet dit aan de vooroorlogse koloniale uitbuiting door
de- Nederlanders e De prachtige wegen "b«v» die dedtijds door de
Europeanen waren aangelegd, hadden slechts gediend om de tal-
loze producten uit het land weg te voeren» Gelukkig, aldus
spreekster, waren de Indonesiërs na de oorlog tot ander inzicht
gekomen; zij wilden, net als wij, vrij^ijn,
' . . Na de pauze werd de kleurenfilm "De bloeiende Oekraine"
vertoond,,

DIVERSEN,

's-Graven- 4/7 150/875 rxistig P»J»Endenburg Herdenkings
hage L,Mok bijeenkomst

J.,de leeuwe belegd door
het Ned, Ro-
senberg-So-
bell comité"

EEDE1TBÜRG zette uiteen hoe het Nederlandse Comité ter ver-
dediging van de ROSE1CBERGS in 1953 heeft gestreden voor het be-
houd van de levens van Ethel en Juliuo ROSE1IBERG en hoe thans
wordt getracht licht te breingen in de zaak van dit echtpaar
en de tot 30 jaar gevangenisstraf veroordeelde Marton SOBELL»

Volgens spreker waren de ROSENBERGS gevallen als sl&oht-
offers van een koude oorlog„ Zij verdienden eerbied omdat zij

- 4 - hun



• D I E N S T G E H E I M .

ÏÏ.O. 28/1954, blz. 4c

hun leven hadden kunnen kopen door zogenaamd schuld te "beken-
nen doch dit hadden geweigerd,

MOK gaf een uitvoerig overzicht van het proces tegen de
ROSENBERGS en do hopeloze strijd van hun verdediger, Emanuel
BLOCH» Hij 'betoogde dat hot ROSENBBRG-proces in de gehele we-
reld een golf van verontwaardiging heeft teweeg gebracht. Mil-
lioenen arbeiders en tal van vooraanstaande figuren, geeste-
lijken, politici j kunstenaars en geleerden hadden er op aan-
gedrongen het doodvonnis niet te voltrekken„

De LEETJWE belichtte in het bijzonder de veroordeling
van de mede aangeklaagde Marton SOBEIL die thans in de gevange-
nis van Alcatraz zoxi verblijven en tegen de gebruiken in ge-
heel verstoken zou blijven van contact met zijn vrouw en kin-
deren, Ter vergadering werd besloten de directeur der gevange-
nissen in de VoS^ een brief te sturen met het verzoek SOBELL
naar een andere gevangenis te doen overbrengen en hom nu en
dan in de gelegenheid te stellen bezoek van zijn naaste ver-
wanten te ontvangene Tevens zal het comité* ée aandacht van de
juridische commissie van de Senaat op de zaak ROSENBERG-SO-
BELL Y-cstigen en aandringrn op een onderzoek naar de hande-
lingen van het Ministerie van Justitie»

De bijeenkomst, werd opgeluisterd niet muziek, zang en de-
clamatie c

G R O E P 4-A ~ EEÏJHEIESVAKCENTRALE.

IJinuiden 5/7 54/120 aandr. A. H «van den Openbare ver-
Broek gadering De Me-

taal-EVC afde-
ling Hoogovens

Op de hem geëigende wijze begon de landelijk voorzitter
van De Metaal-EVC, A.I\0 van den BROEK eon historisch overzicht
te geven van de sedert 1945 in Nederland gevoerde loonpolitiek»
Hierbij betrok hij een loonkwestie bij de Hoogovens, die in
nauw verband heet te staan niet de hoogte der lonen in de overige
Nederlandse metaalbedrijven„

ïfa erop te hebben gewezen in het bezit te zijn van een
geheim verslag van een op 13 April jol« te Utrecht gehouden

""" 5 ~



D.IE ÏT 3 T ü E H E I 'M

ïï.O. 23/1954, bis. 5o .

vergadering van werkgevers, schetste hij de taak van de vak-
beweging "bij de Hoogovens f

Met nadruk wees spreker op de noodzaak van eenheid
onder alle arbeiders OEI hun gerechtvaardigde eisen ingewil-
ligd te krijgen? Tot besluit van deae openbare vergadering
werd het volgende actieprogram opgesteld:
l» De verzending van een schrijven van het hoofdbestuur van

De Metaal-EVC aan de directie van de Hoogovens, waarin
uitbetaling zal worden geëist van een voorschot van f=30.—
aan die arbeiders5 die niet in premie werken; bovendien
zal oi: de invoering van een mininum tarief preiaie van 25 /o
voor-alle arbeiders worden aangedrongen o

2, De verzending van een soortgelijk schrijven als onder 1.
genoemd aan de Uniebonden, waarin zij tevens zullen worden
verzocht gemeenschappelijk de strijd te voeren voor ver-
werkelijking van de arbeidersbelangena

3* ernaar streven alle arbeiders van de noodzakelijkheid van
eenheid van actie- te doordringen door het verspreiden van
pamfletten, het voeren van discussies en het geven van
goede voorlichting en

4= het vormen van arbeidersdelegaties, die aan de verschil-
lende afdeiings-leldirigen van het bedrijf- hun eisen kenbaar
zullen naken»
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