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Eert verslag Tan 4e openbare vergamerlaf Taa do I

aan 4ea Briak 7
Aanwezig eirea 100 persenoa.
Ü nE@gife.tle*' (?) epeat H 20 uor 4e rerf adering «t kondigt

4e opriotïiü«-aaua Ttm eea afdeeling Rotterdam-Limker-MaaoeoTer ran
de I.S.B. Éf** aeeat 4e*e bowsglag eea teaml» i*er ken, O» nog
aiet preeiee weten waar *1£ politiek taaie koeren.

giet. 'ffit»,' verdere peroonali* niet bekend, a egt te zullen
spreken «ver de moodzaak ran oenkei d «Mep 4» sooialiatea van dL la
soiiakeering. 3pr. aokt ««m r»»ele üesoHouwinfi «Ter de •ooaomiacke
«a. ̂dlltiekö .aitaatiö möötig v«oi* ̂ et rvrlcel jg»a vsa e*a Ï»A«§» f*«» •
het socialisme «m stalt in dit rerband twta Tragen, a.l. 1«»
"Hoe is op dit «ogenblik d» ecoaorciacké positie Tan ket Eapitall»me? "
ea 2e t "Hoe l» t kan B 49 politieke positie van d* arbeidersklasse?"

- Spr. geeft een «oksts ran 4* rerleggin£ Tan het kapitalis-
tische awaartepoat en de productie capaciteit maar de ü.S.A. m con-
stateert (tengerolge Tan de rerwoestingen «edureade den laat» t en
eorlag) een groote veradndöring Tam 4e productie-capaciteit in Europa
•a eaa telcort aan gabriiiksgoederen «m grondstoffen. De U. S, A. a&llea
trachten ge-rri j waard t« zifa tegen Europeeackie ooacorrentie. Spr.
reoraiet Ia de teekoraot nieuwe oriaes d»or »TerproduetiQ.

Door den ontredderde» toestand, waarin Sorepa tkana Taxeert,
ontbreken de wezenlijke maciitaaiddelen TOor eeoialiatiscken opbouw.
Spr. .maait la dit rerbani een citaat aaa Tan Rosa Luxemburg, waarin
doae a«gt, dat er §««a «r «o t er geTaar beetaat Teor ket socialisiae
dan het aanTaarden Tan bet bewind ia tijdea Tan neergang.

' Het kapitaliMie aoakt 4e opleesing in onBOoi»le maatre-
gelen eTenals ïdtler, die 6.000.000 Duit «oké «rHei4é»s te werk a telde
ia debarapeaingainduetrie. Spr. Dd. jut ia Terlwad met dit loatato ̂ foi ;
op 4e «oodicelooTigkeid vaa 4e arbeiders in kot al ge ao en, A», alleoa
maar ket blooto feit Tan 4e maataokappelijko •okî aTerboteringen ciea
en niet 4e oomaak ea Het doel. . .

3pra, die teagoTolgo daarran eea absolute nodeflaag Tan kot
»eei»liem« ooaatateert, «lel t kan a aeg faooiotiaoko tea4ea§ea in
Suropa, noemt 4e situatie *eor 4e arbdidera xoor somber ea «L j at op
4e aanweaigkeid Tan soer froote wolbowapemde Isgermaokten, die elke
poâ Lng te t reTolutie oaaiddellijk zoadon «tuiten .

De andare oorssaak Teor 4e nederlaag Tan ket »ooiali«a» ie
aet ©atbreken Tan eea breede eaeiü, waarop sou aeetea weMea feboawd.
'Spr. kokelde daarom 4e kibbelarijen tuasoken 4e sooialietiaoke
partijen ia ket Torleden, raadt 4e bezoekers aaa aick aet politieke
togenatanders te Terstaan ea door Tru.oktbtre f e4a«kteawieeoling tet
eeakei4 te komen.

Spr* 4ie aejt lid Tan 4e redactie Tan het weekblad *D e L̂am"
te zijat deelt mede, dat dit blad reeds eea oplaag heeft ran 35.000
exemplaren. Eend dit blad keef t «lek reeds eea groot o groep Tan eo-
cialiatiachQ arbeiders Tan diTeree sckakeering gasckaard. Eet ligt in
4e bedoeling ea door ket werk Tan 4e 1.3. B, moer eenheid onder do
socialisten te brengen.

Spr. i die beweert dat 4e 1.3. B. geen politieke partij ie, doch
alleen eea basis wil zî n Toor samenwerking, wijst ia 3tb Terband «p
aet aanbieden Taa eea petloanemeaat ia Terband met de Indonosiaoko
kwestie, door peraonaa Taa diToree politieke richting ep Zaterdag ap
20 October 1945 aaa iea Minister-President ea roemt tet slot teveas
ket p eijn inaaiens, Truchtbare werk Taa 4e S.Y.G., in welke organiaa-
tie aea «Teaeeae Tereenigd, zonder onderscheid yan politieke ef gods-
dienstige oTsrtuigin.;, optrekt.

Hierna ontwikkelt zich eea ef koog feil staande ge daoktem wis-
seling ever marxistische loeratollingoa.

«luit te 22.45 mar 4e Tergadoring aet 4e opwek-.
king tet do aanwoaisoa, 114 te wer4ea ra» 4e l.S.B*- waaapaaa eea aestal
personea feTeltf geeft - waaraa 4e eljeeakomet rastis atteea «aat.


