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DOSSIER No.
OD 1359

MINUTENBLAD
NAAM: S3PERANTO.....ALS COMMUHldTiaCH OBJECT

1. Aangelegd op verzoek van B-IIIg.
24.2.49, CD-4b.

Vfoor zover van Aegeagendeerde stukkeu (in dit OD geborgen) het schutblad
aanwezig was dit bijgevoegd. f^Vi
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Bijlage: l

A.A.SÏOHCXBÏ te Geleen. ^ \y>-"' .. Y K ft I H O ff W E I I J K

IIIg/6»

In antwoord op ü* schrijven no.7530f af d*

O

O

van 10-4-195 2, /jaoge ik uwer Excellentie als volgt beriö&tiia

Op 6-»10*»1950 kwam M er de melding binnen dat
.Antoniius Adam STORCKEB, geb„ 14-6-1916 te Galeen» 0nderwl£~
9*r, wonende Spoor straat 22 a te Geleen, geabonneerd wae
op het in de sogelae taal gestelde maandblad "Clieoho-SlOTa-
kia Life*», waaria op geraffineerde wij se propaganda voor
het oommualsffie zou worden gemaakt.

Do gemeentepolitie to Gel een, doeerjöiMs o» io-
lielitiageQ over SfOSCKSK gevraagd, berichtte dat betro kiene
nitt geabonneerd was op vorengenoemd maandblad, dooh dat
hij dit ongövraagd Jcr««£ toöge»oacien. STOHCSEH wae lid y«m
aan tereaiglng vas Espsraatisten e» blijkene de ad ree sering
van de h ©m toeeaeonden nuaaaers van nat maandblad ia si ja
adres zeer waarschijnlijk overgenomen van de ledenlijst
van die vereniging «

Voorts bsrriontte genosfflée politie» dat SKffiCISlT
belijdend Hoorns-Katholiek en politiek rechts georiënteerd
is j dat politieke activiteit van nam niet te verwachten ia
on Mat hij derhalve van geen belang ie te achten",

Van deze zijde bestaat dan ook thans voor meer*-
geaosade STOHCKSH in geen enkel opssicht belangstelling.

|. te HOOF3D TAM

/,•5'(f
ttr.H*¥.

Aan 2.E. de ?ioe Minister-President,
Sinister «onder Portefeuille,
Jünisterie van Binnenlandse Zaken,
'te
\_a~Q. g. A 7 £ I H A. 0. B



' M I N I S T E R I E VA

BERICHT OP SCHRIJVEN VAN

BETREFFENDE

A.A, Storcken te
Geleen.

JS[ B l N N E. JSLL

'17 Aftl 1952
A N D S E Z A K E N

NR753G AFD. Kabinet,

•avelihaa

Bijlage: 1.

MEN GELIEVE BIJ HET ANTWOORD NA
HET ONDERWERP, DE DAGTEKENIN
NUMMER VAN DIT SCHRIJVEN TE

AfD

-il 1952.

JTROIT'ÖLIJÏC.

Cnder aanbieding van het schrijven

van A.A. Storcken te Geleen van 6 April

jl, verzoek ik U mij terzake nader in te

lichten.

[NI3T3ÏN5CNDER PORTEFEUILLE,
Voor oëxMinister,

Ss-GENERAAL,

AAK:
de Heer Hoofd van de B.V.D.

9344 - 51

.•> '
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ACI//J/JO/

Rapport
Van: KA.RA
Aan: H.C. (CVÏÏ III)
No. : S 47
Onderwerp: Esperantisten-activiteit van uit Finland...

->4?

1. In antwoord op de aantekening van/CVN III d. d.
7-5-1951 op het schutblad van CO 98478,
deelt Midinette ons mede, dat op het door
U opgegeven adres woont de Finse onderdaan

Jsetaia, Vilho Suonio, geboren 4-4-1892,
academicus.

2. Er is niets ten nadele van betrokkene
bekend. Midinette acht zijn activiteiten
geheel 'legaal.

C

14-2-1952, H.
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OP KAART

PAR:

i.KLn\.ui & ̂  i ?-

RAPPORT
Van: KA-R.A.
Aan: Hoofd B
No. F 274.
OHDERISRP: R.S.ERMULT.

EXPRESSE meldt ons in antwoord op Uw nota No. '96260 dd. -13-11-1950:

ERNJJLT, Robert Stephan, is op 1.8,1921 te l'Isle Adam (S. et Oise)
geboren als zoon van een onbekende vader en Suzanne ERMJLT. Hij
is van Franse nationaliteit en is van beroep gespecialiseerd me-
taalarbeider bij de Firma MAYETO, 45 Rue de Paris te Bagnolet.
Hij is daar sedert 21-12-1950. Hij is ongehuwfi en woont bij zijn
moeder, thans Madame BOISSIN, 18 Rue du Poulet te Parijs(8e arr.)
ERNULT, Robert heeft achtereenvolgens gewoond:
te l'Isle-Adam (S, et 0.); te Enghien-les-Bains(S.etO.); te Pont-
Audemer(Eure); te Evreux(Eure) en te Parijs, allereerst 6 Passage
d'Enfer en na December 1941 op het adres,waar hij nog haden woont.
Hij heeft de L.S'.(die hij overigens niet geheel doorlopen heeft)
bezocht, deels te Enghien-les-Bains, deels te Evreux.
Verder was hij op de ambachtschool te Evreux. Hij heeft achtereen-
volgens gewerkt:

1. bij de Société Parisienne P .M.U., 60 Avenue des Champs-Elysê'es
van 1-7-1938 tot 6-3-1942.

2. bij de Soc. Anonyme de Freins Hydrauliques LOCKHEED, 27 Rue
Jules Verne te Saint-Ouen van 25-3-1942 tot 21t7-1947. Geduren-
de deze periode heeft hij in Duitsland en Polen voor de Arbeits-
einsatz van eind October 1942 tot Juni 1945 gewerkt.

3. bij de P.T.T. te Parijs als hulparbeider van eind October 1947
tot midden November 1947» Hij werkte toen terzelfder t ijd als
handelsagent voor de Firma "LA DIFFUSION MODERNE", 3 Rue Jules
Cê*sar, Parijs(12e arr.).

4. bij de Citro'ënfabriek, Quai de Javel, Parijs van 20-1-1948 tot
•S •'̂ •töfV6:'.April 1948

5. bij de Metro van Parijs als hulpconducteur van 8-4-1948 tot
4 Juli 1948.

6. bij de mechanische constructiewerkplaatsen 5 Villa Brune te
Parijs(14e) van 14 September 1948 tot 29-4-1949=

7. wederom bij de Citro'ënfabriek van 11-5-1949 tot 29-6-1949

8. bij de Compagnie Industrielle des Procédés Raoul PICTET,
6 Passage Courbet te Parijs(19e) van 11 Aug. 1949 tot 27 Aug.'49

9. bij de Nationale Renault Autofabrieken te Billancourt van
7-11-1949 tot 27-10-50.

10. vanaf 21-12-1950 bij zijn huidige werkgever.
tr~'

Wat zijn militaire dienst betreft: ERNÜLT nam op. 21-7-1947 dienst,
maar werd op 25-10-1947 weder uit de dienst ontslagen als zijnde
ongeschikt, Overigens zijn niet alle inlichtingen omtrent ERNÜLT
van ongunstige aard, hoewel allen het erover eens zijn, dat hij
een lui en traag werker is. Gedurende de bezetting is hij lid van de
g.N,P, geweest(een Nationaal-Soc. Vereniging), reden,waarom hij op
13 Oct. 1945 van de beide kiesrechten vervallen is verkle,ard. Later
is dit vonnis weer door amnestie nietig verklaard. Op crimineel
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gebied is er niets omtrent hem bekend."

ERNULT

ERNULT heeft WESTBRDIJK leren kennen, doordat hij als over-
tuigd Esperantist met iemand in Nederland wilde corresponderen
en een naam en adres verkreeg van zijn Esperantisten-club
VjiA SQCIETE A NATIONALISME MQNDIAL", 6? Av. Gambetta, Parijs.
it was de naam van Tini WIJNSTRA, 22 Hondecoeterstraat, Leeuwar-

'den. Deze jongedame had al te veel correspondenten, maar gaf
ERNULT de naam van een ander op, mal. het echtpaar WESTERDIJK, dat
graag met Frankrijk wilde corresponderen. De WESTERDIJKS waren
in Frankrijk geweest ter gelegenheid van een Esperantistencongrps,
dat daar is gehouden van 29-7-1949 tot 5-8-1949. Het echtpaar
heeft toen ERNULT uitgenodigd zijn vacantie in Nederland te
komen doorbrengen in 1950,
ERNULT heeft verklaard het echtpaar nooit te hebben geherbergd.
Zij hebben gelogeerd in een tot slaapzaal verbouwde school.
ERNULT, die paspoort 46.107 (Frans) bezit, afgegeven op 12-6-50
door de Parij se Politieprefectuur, heeft twee maal in Holland
verbleven bij de familie WESTERDIJK:

l/x»II.
1. van 4-8-1950 tot 19-8-1950 en
2. van 31-10-1950 tot 17-11-1950.

V/v
Hij heeft hier kennis gemaakt met ene Jetty VISSCHER-f 27 Vee-
straat te Leeuwarden, met wie hij thans eveneens correspondeert,

ERNULT kan als overtuigd anti-comraunist worden gezien.
WESTERDIJK zou als treinconducteur bij de Nederlandse Spoor-
wegen werken. ERNULT zegt, dat hij een militant communist is,
maar hem, ERNULT, nooit lastig is gevallen met enigerlei vorm
van propaganda.

C

23-2-51, L.



U I T V O L K S C E I W A

JLe Ja'argang TTri 6.
~ October 1950 £=

Speciaal nummer
voor het Ie Nationale
feest van de republiek.

nationale Hymne va.n de Chinese Volksrepubliek.

Op voor de vrijwillige strijd, niet als slavenj
Geeft Uw bloed voor de schepping van een nieuwe Chinese Mrar. ,;
China doorstaat nu een belangrijke crisis. J
Allen moeten tenslotte roepen en zweren om wraak. -|
Op ten strijde, op ten strijde. -f
Met duizenden marcheren we eendrachtig trots alle vijandelijke kogels. t
Voorwaarts!! Voorwaarts!! ! !! ! ,\e parade van-een nationale_ dag»

l Oct. 1950.
Grootse parade van meer dan 4-00.000 militairen en burgers.
Cm 11 «00 uur saluutschoten ten O. van de Poort TIEN' AJST. In paradepas
marcheren op; Luchtmacht, zeemacht, landmacht, tanks, berggeschui, lucht-
afweer en gemotoriseerde eenheden. ;-,
Allen zijn trots op het bezit van zo'n sterk leger en geloven vast in een;
gelukkige toekomst. '•
President MA.O en GENERAAL TSJÓE nemen de parade af.
Men dacht na over de moeilijke jaren toen de troepen van MAO en T3JOE
elkander ontmoetten en zich verenigden op de Tsjinkang berg. Toen was :
het rode leger slechts een aantal guerilla troepen van 6.000 man.

Uit de Oostpoort kwam een arbeidsleger van ongeveer 200.000 man. Zij droCf
gen afbeeldingen van president MAO, MAARSCHALK STALIN en volksleiders ;\
van de verschillende landen. "~~" " ' T
Resultaten van hun werk op grote schilden. Efficiency van de• spoorwegen ;
50$ hoger dan vorig jaar. 21.742 km spoorweg in bedrijf. .J
Arbeiders uit het electrisch bedrijf droegen op de schouders een maquette
van de dynamo Nr.6y die het stroomverbruik en d e stroomvoorziening garan-
deert van de hoofdstad.
De producttie van de mijnen was dit jaar 3755 hoger dan vorig jaar. '•:.
Het meevoeren van dikke rijst- en tarwe aren en sneeuwwitte katoen symbo-
liseerde de overvloedige oogst.
Dit jaar 10 milliard kg meer graan en 26o millioen kg meer katoen dan
in 1949.

Andere troepen bestaande uit werklieden, allerlei functionarissen, onder-
wijzers, landarbeiders, studenten, leerlingen, ambtenaren en andere bur- .
gers*

Een optocht van vertegenwoordigers van d e minderheden toonde de vriend-
schappelijke vereniging van de Fieuw-Chinese naties.

; j 4.000 mahcünedanen, afgevaardigden van 36 naties, kozakken en tartaren,
tibetanen, mongolen in nationale kledij speelden en dansten hun volks-
melodieen en volksdansen.'
Na jarenlange onderdrukking roof en verachting genieten zij nu het res-
pect van de bewoners van de hoofdstad.

Het



Het Chinese Volk bereikte in liet afgelopen, jaar zo fn succes als het in
de -voorbije eeuwen nooit heeft befceikt.

Vandaag op het plein voor de TIEN AF POORT toonde de georganiseerde
massa -van meer dan 40O. 000 man uit alle volkslagen en verenigde naties
duidelijk aan President MA.O de wil van 475 millioen Chinezen. ;
Zij zullen onder zijn leiding strijden om te bouwen en te beschermen hun
gelukkig leven.

WELKOM AAN DE AFGEVAARDIGDEN VAN -DE JEUGD .

Verenigt U jongeren en op voor de eeuwigevrede !!!!!!

Grote bijeenkomst te PEKIH3 op 24 Sept. 1950. 50.000 jongeren op het reus
achtige plein van het vroegere keizerlijk paleis. 42 j eugdvertegenwoordi-
gers uit Se landen. -- --- -"

FEM3 VSN FIN secretaris van de Nieuw Democratische Chinese Jeugdbond spra
als volgt: ; '
» Wij waarderen ten zeerste uw komst en zullen onze krachten aanwenden om
de vredeseampagne te steunen. Het goede voorbeeld van de Sovjet jeugd zul
len we volgen en hand in hand voorwaarts gaan onder de standaard van de
Wereld Federatie van Democratische Jeugd.

Toen een Frans afgevaardigde zijn rede eindigde na de stafchef van een
Vietnamees Regiment en vrijheidsheld in de strijd tegen de Franse kolonis
ten manifesteerde zich op overduidelijke wijze de eenheid van de volken '
in hun strijd tegen de oorlogsophitsers.
De franse afgevaardigde overhandigde aan Vü? secr. van het Democratisch
jeugdverbond? een standaard, die de Fï*anse jeugs cadeau gaf aan de
Vietnameese jeugd. Deze Vu bracht een groet aan de Franse Communistische
Partij en r iep j " LEVE THOEEZ ft! "

CONGRESSEN VAN OORLOGSEELDEN EÏT MODELAHBEIDEES •

.Op 25 Sept, in PEKING/
Ooj&rlogshelden met nieuwe uniformen met een massa medailles.
Arbeiders in eenvoudige katoenen kleren en boeren met witte zweetdoeken
om hun hoofden.

Minutenlange ovaties in staande houding toen MA.O TSE TUUG over het plat-
form schreed.. Vele geschenken. Theekoppen, ingelijste schilderijen,
model van een fabriek, die werd opgebouwd, zelfs enige flessen jus. Een
boer bracht een proef zakje met veredeld tarwezaad mee.

NIBDWUC3HINESE INDUSTRIE HET EERSTE JAAR.

Heden, een jaar na het uitroepen van de Centrale Volksregering hebben de
Chinese Arbeiders reeds de eerste mijlpaal bereikt op de weg naar de on-
afhankelijke industrie die het volk dient.

Erg frappant i s ode snelheid, waarmee de verwoeste industrieën zich ont-
wikkelen en worden hersteld.
Kolenproductie 87% van de hoogste opbrengst in 1944 met 50% minder effi-
ciency.
Ijzer- en staalindustrie 1.600.000 ton ruw ijzer en staal.

Karakteristiek .



Karakteristiek in de nieuwe ontwikkeling is de verandering in de katoen-
industrie.
Minder invoer van ruwe katoen uit het "buitenland voor de fabrieken, ge-
concentreerd in SJAHGHAI en bij de zeekust ver van de binnenlandse katoen-
productie en de eventuele afname van vervaardigde waren.
Be productie van ruwe katoen heeft een peil bereikt, waarop men aan een
eventueel productieovërschot voor export kan gaan denken.

Spoorwegen op l Jan, 1950 kwam de laatste langere hoofdlijn van 2300 km
gereed. Deze verbindt PEKING met KANTON. Voor de eerste maal in 13 jaar
zijn alle hoofdlijnen in gebruik en passagiers en vracht kunnen worden
vervoerd rechtstreeks van Mandsjoerije bij de grens van Siberië tot de
meest zuidelijke grens ̂ an China.

NIET IK,MAAR EERST DE TREIN. '

Bij een trein geladen met gasoline door wegspattende vonken een vat in
brand. Ook een arbeider die bij dit vat aan werk is.
Terwijl zijn kleren in brand staan rolt hij het brandend vat buiten het -
bereik van de trein, zodat de vlammen niet over kunnen slaan naar de
trein.
Zijn kameraden willen hem te hulp snellen.
« Ï3TET MU HELPEN, EERST HET VOOR DOVEN BU DE TREIN."
HET IS BEF QAJSOLIHETREIN VAN HET TOLK! Il

Zo redde hij 16 wagons met gasoline.

Toen hij naar het ziekenhuis'; was vervoerd, deed men alle mogelijke
moeite zijn leven te redden.

Zijn eerste vraag toen hij bijkwam was* " IS HET VUUR GEDOOFD?"
"Het ie niét erg dat ik moet sterven. Denk alleen maar om de trein.

Toonbeeld van trouw aan de partij« aan zijn werk en het volk.
Posthuum bevorderd tot model partijlid,

BOEREN BT NIEUW CHINA.

De verklaring van MAO TSE T0Ü3 luidde;de dood in van het pachtstelsel,
dat meer dan 2.000 jaar de ontwikkeling van de grote latente bronnen van
rijkdom in China heeft tegengehouden,
Nu hebben 145 millioen boeren het juk volledig afgeworpen.
De grote oppervlakte waar de agrarische hervorming reeds werkelijkheid
werd bedraagt 3.198.000 km*-of 5% maal de oppervlakte van Frankrijk.

In de winter van 1950 volgt er een andere oppervlakte met 100 millioen
boeren in nieuw bevrijd Centraal-zuid - en Oost-China en delen van
Noord China en N.O. China.
Dan zal 60% van de boeren vrij zijn.
Bij de resterende 164 millioen zal de vrijheid na de herfstoogst van
1951 een feit worden.
In drie jaar zal zich de agrarische hervorming van China voltrekken.

Op 15 Mei van dit jaar schreven de dorpsbewoners van Sikotsjoen, een afge-
legen dorpje in de Chansi provincie.
Voor de agrarische hervorming hadden slechts twee van de 20 gezinnen in
ons dorp genoeg te eten. NU bezitten we allen grand en het hele dorp heeft
6500 kg extra voedsel.

OESE



Onze huidige oogst is 50 - 100% hoger dan voor de oorlog. '
Het aantal trekdieren in het dorp werd opgevoerd van 18 tot 39 en het
aantal schapen van 50 tot 120.
Door toepassing van betere werktuigen, zaadselectie, betere verdeling
van werkkrachten tracht men dit te bereiken é

Werktuigen en machines worden geleverd door de genationaliseerde fabrie-
ken op afbetaling.

Betere resultaten:" bij de-oogst zijn de beloning voor de arbeid van de
boeren. ,

/ t

De hele tarwecultuur in de zomeroogst van 1950 wordt geschat.op onge veer!
20 milliown ton of 3.300.000 ton meer dan vorig jaar.

RECOKDBBSK3R SJIA-TSOEW-VBM".

Op een dag 28 msaarde afgegraven. Alle vroegere arbeidsrecords gebroken. ;
De omstanders riepen luid hoera en klapten in hun handen. j
Zijn naam werd beroemd. Bereik zijn resultaat werd een bekende slogan. ';
Velen verhoogden hun daggemiddelde dat op 10 kubieke meter stond.

Kaü-Fa-Tsjing behaalde een ander record. Hij vervoerde per dag 14,2 kubie'
ke meter aarde» Velen geloofden het niet.
•fiwee broers Vang-Cuan-Sin en Vang Cuan Tsjia bereikten een hoger record
van 18 kubieke meter* Fu sloeg Sjia Tsjoen Ven alle bestaande arbeids-
prestaties met 10 kubieke meter en bereikte 28 kubieke meter.

Vroeger aldus Sia Tsjoen Ven had ik geen lust om te werken omdat wij arm
waren en als varkens en honden leefden. Nooit hadden w e genoeg te eten
en nog minder te verwachten. Twee tot drie meter was toen genoeg.

mi uit vrees voor overstroming van mijn eigen akkers wil ik zo veel mo-
gelijk graven om dit te beletten. Bovendien heeft men mij geleerd, d£t
ieder mens zijn aandeel in het werk moet leveren wil het in ons land voor-
spoedig gaan.



HET EERSTE VROUWEN TRACTOR GHAUFEUSS.fi CORPS.

3 Juni 1950 opgericht.
Vijf bestuursters, vijf helpsters en een leidster. Zij besturen drie
tractoren.
In Mei 1948 heeft een van hen detechniek geleerd en anderen enthousi-
ast gemgQkt. De een na de ander de techniek onder de knie gekregen en
examen gedaan.

Hadat ze examen hadden gedaan werd de groep opgericht.

HET EINDE VAN EEN 200 jarig conflict.

Sedert de aanleg van het 150 km lange Huang kanaal in de droge provincie
Kansoe voor 200 jaar ontvangen de boeren, die in de buurt van het kanaal
wonen een beperkte watervoorraad om hun graanvelden te bevloeien.
Jaarlijks zetten de landbezitters en rijke boeren aaa het boveneinde van
het kanaal alle sluizen en w& t ertoe voet? open en laten zoveel water binnen!
stromen als zij kunnen.
Dit tot groot verdriet van hen die aan het beneden einde wonen.
Het communisme bracht een oplossing.
Zonder aanwezigheid van de grootgrondbezitters naa men een besluit om de
toevoerwegen afwisselend open te stellen voor het boven en beneden deel
van het kanaal totdat het water op is.

LU SIN altijd in onze gedachtenis.
Geboren 3 Augustus 1804. Eerst techniek bestudeerd, later dokter, nog
later letterkunde.
Onderwwes chemie en physiologie in het seminarie van Hangtsjoe.
Bij het uitroepen van de republiek werkte hij in het ministerie van Onder
wijs in NANKING en later in PEKING,
Hij wijdde zich later geheel aan de letterkunde en stierf in 1936 in
Sjanghai.
Voorstander van progressieve ideeën en wilde zelf steeds vooruit.
Groot denker, groot revolutionnair.

KUNG JI Gi novelle van LU SIN
onbetekende inhoud zonder speciale propaganda.
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llHlSfBEIE VAS 's-Sravenhage, 16 Auga«tu« 1951

BIKSE8LARDSE 2A£EN Javastraat 63

Ho. s 101.921

Betr.ï S. POSf
pJÜGÊBOÊKT]

Zn vouwe dezes gelieve U aan te treffen een vertaling
van een «aperantistenblad, afkomstig uit CM na.

Dit blad werd vanuit Peking gezonden aan de bekend*
Dick POSÏ, geboren te Aesterdan, l? Juni 1919, en wonende
te üwent» Ortelliusatraat 255/HI.

WIT HOOPD VAH D£ DIEFSÏ
de «se,

Mr K. -E. BRESLAU
lam de Heer HoofdcomniBsaris van Politie
*«
AE STERDAK

Q
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Rapport van KB

aan B
Ho« 1355
etr.ï Dick POST

Ĵ - 1951 ,

1x1

l €# **.•• •

^^A& j

Bijgaand stuk» geadresseerd aan Dick POST, wonende
Qrteliusstraat 253 III Amsterdam, is door onjuiste adressering
et bij de geadresseerde terecht gekomen.

Het betreft hier een krantje in Esperanto, toegezon-
uit Peking.

KB, 24 Januari 1951
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El POPOLA C1M10
Monata Informa Bulteno Eldonata de Fremdllngv» Eldonejo VOL. l N-RO . e
Redakcio kaj Admtoiitraelo: 26 Kuo Hui Chieh, Peking, ólnlo OKT, 19SO

SPECIALA NUMERO

por
la unua nacia festo de

Cina Popola Respubliko

) DE êlNA POPOLA RESFUEUIKO

DE Ö1NA POPOLA REStffJÖUKO
(U Marêo de la Vdontuloj)

Rimarkoj pri la Nacia Himno-

i) La nnua rico de la teksto «tu l*
tfnft origlaalo} la dua Tloo, pronoiico ,
de la origiaalo latt IntLniga listemo.
Elparolo de tiea llteroj plejparte si-
mllas al Esperanto, sed trovigai kolkaj
malllmllaj. NI llin klariga» jeno-

T—aimllaa al "fl" en[intemada fone.
tlka sifnaro:

A—limllw al "J" en Eip-o s

ï;—limUas al "hH én Eflp-o:

•h—flimllaa al "ds" en internacla
f onetika iltnaro:

•h—ilmllaa al "fl" en E«p-o kaj
poTaa prononel memBtare»

S) Eapeiaota tektto en |a tria vloo
eatas .neofidala traduko faxe de k-do
Honfsii. »

Mbrf» rivm

rL |— —
{Trvtnjrctiol»)

*Ffï

^*&
Ki-

n j* Al

«h, , 1 Jl

j ..rj - =|a»J- ' '

— — f)-— ft—

Tekno de Tien H»n
• Melodio de Nier

, l f>3 .'••,! i 1 ' . • « • . a , !-,

^JMS7+ 1 •

t" i"w— r — —

== 'f ' J ' -l .
*—H ' ' J J J ^

-- v. nrr=»=
J. j Jl J ƒ j' j'. ••:.<! ^ ' ^ • <l , .T1, -
*. f ffi ft « * (Ui A ni * * n • «
lal» bu yan xo nu- H dl rhen-menl Ba wo. meo- di

takt', ni «- uj ne- -ikliT- n- lajl »e- di- tn 1'

fr--[L .̂  Lr r--^ ' f ' | F - -1--- f '.X'i"- —

" . : ( B * «. fl ' * $ K
Ehn-ehenr wo- men lin- di Gaani-

ft .L por 1» kre' de no- ra Grand-

lij f \g — K — p — r
ffi-r*r-j- «P - J . - 1

K, * M A *
xon, liet- •- KO rte» bei

jl hflT'- 01- ui fi- ne

^ *, * n K *
lail Wo- men wan-ihtmg

. lukt'! Ml. loj »l kon-

11* t V v-g-v
9? ' •* \> k-t

, • * «t A (K)
M«o- the dl- rhei- dl
. SPl- te 1' mal- a- nik

4*& *
oo- «ho
dt- rai

- .*..
i- ila»

kor- d«

«fi
pao-
ka-

htt-~J-^-P — i

— r — f —P—
* «.

170- rhou
•aa- gon
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«1 •' * tt *i ï"! ï ^ A: S* ftiJ R*

Oatongl Zhung-xua min- EU dao lïao xui wei- xlau- di «h- •
mur'1 Non 6i- ui- o TO< ofti al tra- ra ktiz.-,
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* ia *
fa" chu tut*
krL. i latt-
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elan- ilnl Clan- tin! dan- ital «tot
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-EL POPOUA ÊINIO-

GRANDA PARADO
DE NACIA TAGO

La unna de oktobro, 1950, eataa gojiga se la TFaona imperiiato attdaaus ekiuvadl ( Öluj *i graadaj aukeeioj
granda tage por la Tut-Oinïa kaj tut- nian sanktan patrolaudon, ft nepre en, indufttrio ka j agriknlturo
mondaj popoloj. En tiu tago, en la apertoi pil teruran fiaikon ol Man «ta>. fnate kiel la repre-
Wna popola Ccfurbo okaziii grandioia ipertla la bandlta kliko de daag Kaj-tefc jentantoj de la tutlandaj
paiado de pli ol 400,000 mllitistoi kaj kaj ia japana imperliato. labormodeloj dirll, "la re-
cMluloj. -Hu M parad<! pet vivecaj 4„-„„. .-„„.(„ , . „ , „ , t 4 -«ultato de la prudenta

de P'ral4anto
Oiam aekvadu Prezidanton Mafi, kai ni

,U- .*- PU' „andan ^on.

La 11-an atm, aubite ektondiegi. »a-
lutai pafgoj orimte dé la Pordego
Ttón-Ai. LapatadodelafortajpopolaS

'

Tra,ap,aooant.tt,aPo,
dego Tleu-An, tajde fl«E-

4» portretoj de Prerid.ito Ma», Qenwa- koniUtanta el laboiiatoj,
««""d.loj, in,trt,i,toi, ter-
kmitiirl«toj, .tudentoj, lern-»j liadoj. lla alte

brila Popola Plaeo parade marSafltaj
estia la aera, mara, kaj landa armeoj,
tankoj, hatibiioj, montaj kanonoj, kon.
traÖaeiplanaj kanonoj, kavalerioj kaj
motortrupoj. Ölo 81 esta» la rezultato de
23-jara brava batalado de la Oina popoio.
6lu senta* fieion pri la posedo de tiel
fortaarmw, kaj firmekreda? al la feliöa
estontwio. Dum Presidanto Matt kaj
Öefkomandanto Ou revuii tiur la Por-
dego Tien-Au, la propramane elkul-
tnritajn grandajn popolajn armeojn,
ili manavingis w- kaj re-foje por rw-
pondiaHa «alutoj. La repTezentantoj
de la 36 enlandaj trataj nacioi Tldante
aeroplanojn kaj tankojn ekealtia de
gojo. Sur la teraio por iavititoj, la
diveralandaj ambaaadoroj kaj delegitoj
de la Mouda Federacio de. Dgmokrata
Junularo f o je kaj refoje aWattdadw
kaj gojkTiadia. Fiksrigardante la bra>
van manieron de Mu el la paradantaj
trupoj» oni rememoria la inalfaeïlajn
jarojn. Kiam la trupoj de Prezidanto
MaS kaj tiuj de 6ef komandanto Ou ren-
UontltaB kaj unulfU sur Ölnkang Monto,
la Kuga Armeo de la öinaj kampularo
kaj labo ris taro estis nür gerilo de malpli
ol 6,000 anoj. 8ed sub' la gnsta gvidado
de Prezidanto Mafi, gi ne uur venkis
la enlandan reakciuUroD, liberigia la
tutan patrolandon esceptö de Tajvffn
kaj Tibeto, aed ankatt ain ekipta per
armiloj prenitaj de la malamikoj. La
histoiro de la disvohHgo de Oma Popola
Liberiga Armeo btlle pravia la guatecon
de la -militft strategie» de Prezidanto
Maft. Samtempe la historio de la dis-
rolvigo de Oina Popola Liberiga Armeo
garantias al la tutlanda popoio kaj
deMaraa &l la minacantoj de mondpaco:

retultatoj de Ula labo ra do. En tiu ei
jaro, la eftkeco de la ferrojn trafiko
pllftltiflü je 50 prooentoj ol tiu de la
pflsinta jaro. En la tut a lande aun
estas 81,742 kilometroj da fervojo en
funkclado, IA laboriatoj de SihtónglaTi
Elektiejo, ftultre portante la akemon de
la dinamo n-ro 6, alrigatdadla al Pre-
zLdantü Matt kun ftojo kaj ekicitifto, Bar

provizadon al la lojaataro de la Cef urbo.
La karbominiBtoj, aame kiel Ia fervoj-
istojt en la krealaborado en la konitm-
ado de la patrolando, plenumia ad*
mirlndaii taakon; la tnta produkto-
kvanto de Ia ttataj karbominejoj pli-

flliaj clvitanoj. L» hom-
flueijo ' kattzii ilcaautan
aoneson dum la movijado
tra la Orienta Fordotrio al
la Pordego Tien-An. Cent
miloj kriegadi: "Viru Pre-
zldauto Mafil" La feHAaj
g*knaboi de 1& Juaaj PionW ,
roj ekridiate Prezidanton
Matt, «altante eljetls alten
frelajn Clorojn el siaj maaoj kaj alten la tuta lando kune donacia honoran
levla la kartonajn kolombojn kaj torCo- itandardon al Prezldanto Matt, sur kin.
deBögnaJojn al la Ölelo. Trupo da hejme akribi,ta»: "Nl Mam 7Ïn sekvos.» ^uj
laborantaJTÏiinr.imanatttekaimalpaöi. ^ Vortoj tm&9 konkludi8 u 6Inaja

intord^andadU, ̂  «^ „^^ ppettojïl kaj klare montrl,

la TOJOH por la dattia antaüenmarlo

PREZIOANTO MAÜ ZE-TUNG RESPON D AS LA
SALUTOJN Dg LA ÖOJËOA PO POLO

DUM LA NACIA FESTO

Foit la agraTik. F«iörrno, la kampfijK}^
cn la Krkatta]ö de la oefnrbo la umSm
fojon surpoTtis bon 01 da ja veatojn. IU
speciale daakas Preiidanton Matt. Kiam
la paradantoj almart.9 antattla estrado
ili longdattre mansvingadia kaj fojkri-
adU. Vidante, ke Prezidanto Matt «tas
en bona aanstato, ili diria ripete; '[Nun
ui trankvlliÈas." La atudentoj de agro-
nomia kolegio alte tenia dlkajn rit-kaj
trltikapikojn kaj negblankan kotonon,
kiuj simbolaa la abundan rikolton de la
pa trio. Öljare, sub la gvidado de
Prezidanto Matt kaj la Centra Popola
Kegiataro, ui venkis diversajü pUgojn
kaj rikoltis rifiajn rikoltojn de ambatt
somero kaj atttnno; la produktokvanto
de greno kaj kotouo anpcria la ciferojn
en la produktoplano, Bikolti^ia .10,000,-
000,000 kilogratnojs pli da greno kaj
360,000,000 kilogramojn pli da kotono
ol paaintjare.

dego Ti«n-An, 8ar la turo de la Pordftco
Tisn-An, Pveddaato M»tt BTlngadi* mUn
dekstran manon por aaluti • al la
gojkriftntaj nomamaaoj. MalgraK la
ur^gado de U kamaradoj-BYidantoj de
la paradaj vlcoj, la parada procesio
movigadls «nkoratt malrapide. Ia mal*
junulino el la TTana Kvartalo grumblla
al la kamarado-gvidanto, bonmotivite:
"Janulo T! eatafl, «ed mi jam eataa tiel
maljuna; se mi ne nun bone rlgardua
Pföddanton Matt, poate kiam mi
pOT«»1" lu maljunulo de pli ol 70-jaroj
kuris el la vlcoj por proksimifti al la
eattado, kaj svingante sian Capon 11
tojkrlifl: "Yivu Prezidanto MaQ!" Sur
la teraio por tnvitltoj, la xepreiontantoj
de la minoritatoj elditia la aekvantajn
kortulajn vortojn: "La popoio tiel
a mes w sian gridanton, kaj la gridanto
tiel respektu la popolon: jen la vera
popola gvidantot"

Sur la rigardaj teraaoj
Oe ambatt flankoj de
la PordeffO Tlen-An aidi's
la komitatanoj de la
Tutlanda Komitato de la
Politik» Konailiga Kofe-
renco de Oina Popoio,
representantoj de diver-
•aj demokrataj partioj
kaj frataj nadoj kaj
delegitoj de la tutlandaj
batalherooj kaj labor-
tnodeloj. Jen estu la

i-fc pmoealo t

laamika unuifo de la Nov-ÓLnïaj nadoj.
Preterpasia 4,000 mahometanoj sub In
verda luno-stela atandardo; la delegitoj
de36nacio.j(ui£uroj,kazaGojkaj tataroj
Qllanordo k&j audo do Tiengan Montaro.
tibetanoj kaj mahometanoj el Kan au kaj
OlngharAltlandoj^mongoloj el Sujjaan-
pro vin co, Miatt, J&Q, LI, J l, MoAe el la
audoiienta limtegioao de la pa trio kaj
aliaj nacioi), en »^j featotag«j veutoj,
ludante aiajn nticiajo. inelodto jn kan t ante
kaj daneante tratvebii la placon kvazatt
koloïltaj nuboji, Öiuj ili auferia dum
multaj jaro}• la ekspluatadon, prirab-
adon kaj maleatimon de la reakoïularo,
nun Ui Juas la bonvenigon kaj reapekton
de la logantaro en la ftefurbo; ili vld&B,
ke Prezïdanto Matt am'e mansvingadag
al ili; ili aontaa la feli&on T!TI en la
harraonia familiego de fiina naoio.
Ablea, delegito delanacio ulfura ditlm
"La malaamaj aituacioj de la paainteco
kaj Ia nun tempo konlgia al mi, ke la
Itato sub la gvido de Prezidanto Mfttt,
OBtaa la komuna Itato de ftiuj enlandaj
nacioj, kaj Prezidanto' Matt estas ilia
komuna gvidanto."

La 6ïna popol« atingia en la pasinta
jaro tian stikceaon, klan fi aenUnt

Nl FESTAS NIAN NACIAN FESTON 0*» •'««•

Preiidanto Ma8 nin foje
kaj refoje inatrnadla;
Sè nur ni peralatadaa en
popoldemokratta dikta-
toreoo kaj unulfo kun
intemaolaj amikoj, nl
certe êiam T.enkadoa.
Eodlafl, klam la popoio
revnii litjn fortojn, la
4emokr»t»j partloj de

ta pU-ol-k»aroentmila organlrita popol-
»'nMO el MuJ klM0i •*! u«ui(intai
naoioj plie montris anta» Preildanto
Matt la TOlon ie «5,000,000 Mnoj: Itt
bataladoa aub la gridado de Prezidanto
^att por konstrui kaj protekti itao.-
f ellftan vivonl

Lattlum



-EL POFQLA élNIO-

BONVEN IGO AL JUNULA DELEGITARO
Imponaj Tut-Öinia Federaeio de Demokrataj Eble la plej brila el Huj mnltkoloraj yortojn! "La heroa luKto de «inaj

•cenojdeyar- Junuloj, prezenti. la delegitojn unn poat programeroj en la mateno eitl. la latt- jnnuloj insptrat jnnnlojn en Üia bata-
?» i?*" la aBa> kiui 1™»lwenita Blain manojn yfca prezentado de donaoój de «u de- lo.", kaj allaj memornjoj de amikeco
kaj soBdar° lupel la **?°i >a ionis aliajn salutes- legito al la «Inaj junuloj. Klam la kaj unceco.
eco por pacö PrlmoJ11 de solidareoo kun la yarmkora delegtto palts antanen, 11 all li trans-
kontraH la ^"P8 aBBkultantaro. Elegante yeititaj denil .ian donacon, la prezidanto anon- Klam la delegltoj eliris tra la den»
imperüataj
mlHtproTok-

Jnnaj Ploniroj prezentia florojn al la eis jjn kaj priskribis gto .aper la mi- »mMO- ligardantoj premis ain
delegitoj. krofono, kaj tiam la du gyidantoj de antatten por tull ilia kaj premi iliajn

la grandan • kttnyenon
la 24-an de aeptembro, klam 50,
000 jnnuloj en la majesta plaeo de Ia
antatta Imperia, Palaeo de Oinió a-

19, kantis kaj hurala solenan bon-

"""VS?. ,^£ >a^J~itde ü. t£,.g^:«koie
»y ^ _ ,

, , Ze4ul* f,, Ka°"":
fan™ l
ta™

Üam "Vu talutS
ïranoan Komunlatan Parüon kaj

trii«i "ViVu Thoreil"
' LA STUDENTOJ EN l-A PARAÓO DE NACIA FESTO

okazls parado de
,„ donacoj kiu faris'brayan apektnklon ^ sentis ke tl tie naskitas noya
klam 111 röndiri. antaB la rigardantoj ^ ̂ ^ fle Ja tntmm4mj

poit diverskoloraj aükaj flagoj alte ̂  j , a, .,
tenataj: kaptita paraluto el Viet-Nam, ' ' ^ progrwo nmbntt m

delikiot%a1"f1llkaBr«adBo'°rO°reH°" Sinio kaj en ffiaj propraj landoj, kiam
drakon en Öinio," aldonls Boecara, ''kaj ™, n °'t .j*1™,?,»8 a. T^^*.^ *i n«i' Ia junnl-reprUzentantoj reiro..

La Pekinanrbe.tro.NIeh .tung.den nun.la popoio j de la mondo farad °^v ïrodïïo e°l Hi.^n ™rtanta la Espanff Jam
(SKS) P" mallonga parolado donis Inuron por llgi la drakon de millto oiounju tu .jiiap o y
al la junaj delegitoj dignan «iritanan kaj subpremo."
bonyehigon al la Mna Defnrbo, kaj
manpremla kun «iu e) ili. LigB Seng- La Tortoj de Semitchastny, Sekret-
«ih (»*5S), prezidanto de la Tut-8inia ario d« U Oentra Komitato de la
Tederaeio de Demokrataj Junuloj, mal- Tg'unla Lenina Junkomuniata Ligo,
fermia .la knnrenon, kaj sekyante lin "0i"J noTaJ «ukoeaoj de la «ina popoio
paroli» Pèng Ven-pin («S*), tekretarlo Pllmiïa. la sovetian popolffn kaj aoye-
de la Oentra Komitato de "a Noydemo- Ü*in junulojn per granda Jojo," kaBz-
kratta Jnnnto Ligo de Öinio. Iliaj yortoj " «railda11 ™»n «e oinj «eestantoj,
kaBzi.ya.tane£oninterlaaBskultantoj. Oni donia «pedalan oyaoion al la

"Karaj kamaradoj kaj amikoj," diris korea.delegito, kies parolado, plena de
Feng Ven-pin, "ni esprimaa nian al- konfido al la venko de korea popoio,
tan takson pri yla yizito per obllgo de Mtis ofte Interrompita de aplaBdoj.
nia penadb por subteni la pao- kampan- Klam Boger Quibflrt, franca delegi-
jon. Sekyante Ia bonan ekzemplon de to, fini» sian paroladon, post Vu
.oyetlaj junuloj, ni manon ea mano Xuan-yinh, Ia stabestro" de iu Vlet-
maign antafien aub la standardo de la Nama regimento kaj batala horoo en
Mouda Federaeio de Demokrata Junul- la millto kontraB la francaj koloniid-
aro. " toj, okazja frapa acseno de la unuigo

"3tnaj juunloj, kiuj aklrü sian ysn- d? la popoloj kontraB la mUitagontoji
kon post longa batalsdo, plej boue gjm la ïranea?'
Jcomp««»< l» gr»yeoott de panov-OT ' viet-Nam*j "ïifntt
yola. P&COU, aed ne pacon je la ajn
prezo. Nek ni aidaa atendi paeon. Ni
bataloa por 0i kaj döfendos 9in. 8e,
la Uaonaj imperiiBtoj kuragas ioioiatl
agresan militon al ni, ni, kune knn Ia
ftina popoio, mb da gyidado de Prezid-
anto UaB Ze-tung, forbatos kaj yen-
kos ilin. Ni estas certaj pri tio.

"Öi tie ni garantiaa al yi, al la de-
mokrataj junuloj tra la tuta mondo,
ke Qinaj junuloj öiam restos yiaj arm-'
Uaj kamaradoj kaj flrmaj aubtenantoj
de la mondpaoo kaj demokrata fronto,

kaj ke Olnaj junuloj gparos nenian ofe- {^„^ lo S5.an ie asptembro en ado. Estaa'signïfoplena,li diris, keïa du KaeincöirfabrlkoJ kaj'kompar'aua'j'
ron por Ia eterna paco.kaj popola peklno. Okazia en la grnnda «alono de grandaj kongreaoj okaiis te la unua. organizoj.
demokratio." antaHaj imperüstoj de Ölnio la unua ko- jara datreyeno de la fondigo de la T . . , . *• ,• •,,.-„ 4 t ,

Tondradi. longdoHraj.aplaBdoj kiam muna kunyeno, en kiu kunyenis armeaj Beapubliko en 1. okt., kiam «ina eko- . "ï". ïranai0"' «ükaj _flagoj bele
VuHan (Jftli),fenerala»ekretariodela berooj knn amasoj da medoloj bri. nomia aituado raplde plibonifas 'ned Oroiuta5 estaa muite da simpla] do-

lantaj sur lliaj elegantaj kiam la ngonaj imperligtoj provas
noyaj uniformoj, laboristoj grandigi la areon de .ia agreio. La
en simplaj kotonaj yestoj, paetendaro Jam farjglj pil forta. Nun,
kaj kamparanoj portantaj »ge gaat estaa pliigl la produktadon. drlgltllj pmtrajoj, modelo de fabriko,
blankajn Syittukojn alrkaï ^ Sefkomandanto Ou Teh emfazis ke kiu wti» rekonitruita, kaj e» kelkaj
»iflj kapoj. La kongreioj Qinlo ankoraB itara. antatt graya boteloj da saBoo, kaj unu kamparano
bonyenlgis kiel honorajn tasko liberigl Tajyanon kaj Tibeton. alporös apecimensakon da plibonigita
l^'^nda8 péSlo3 de "OT dcT»' Mtl «^ïardemaj kontr.H »™trltiko.
Demokrata Junularo. la riak^ d« topwüsmaj rabiaj hundoj Parolant, prf la taternaci. junula

kaj deyos eati ciam pretaj defendi delegacio, ïlnrico Boecara, gyidanto de
Meisgo de ü Centra «i»" terltorion kaj .uyerenecon," 11 >a delegado, dlris: "VI ne nur .erva»

Komitato dB Cina Komu- 4iris. "Nur per la kon.truo de poteni 'a «»« popolon, .ed ankaï la tntan
nista Partio.kiun Prezi- ca j popolaj armltaj fortoj kaj firm. ^«^"««^T',.̂ *!̂ ""
danto MaB Ze-tung legii, anima opoziclo al la enlanda kaj ekster,
kaj la pnroloj de gyidantoj la"aa kontraBrerolnei» millto, la 11-

i popolaj bereco de la naclo kaj la paco k»j
centiske ^e^^° de ^ popolo^paya. e.tl Bekurt*

la herooj reprezenta. la J1*»' ?*al .u taslt<> Sata5 Bl "j"*
milojn da modelaj labor- koB""" potenoan kaj modernan de-
iatoj en diver.aj .feroj ka-j fwdarmeon kiu kapabla. Tenki iun
plio miUonojn kinj nun ' aï'«<ailton." Delegttoj de la batalantoj, laboriatoj
konwie klopodas lert la Hum longaj mlnutoj kiam Prezidanto kaj kamparanoj garantiis ke ili Iparos
prodnktajn normojn en la MaB Ze-tung iris sur la eitradon, la nenian -penon por leyt la normojn de
tuta lando kaj ïlenumi la 'delegitoj rifuiis sidiji. Ili starfs kaj la armitaj fortoj, indn.tiio kaj agri-
modernigon de la nrmeo. apladdiB kaj hurais la arkitekton dd kulturo al pli alta niy«lo kaj kondukol

1 Noya Öinio, la homo, kiu konduki» noyajn milionojn aktiye en la taskojn
Vicmtnistro 6en Jun, (»i( üln al imya yivo dB flero kaj felito. d^ defendo kaj rekonatruodo de 13

Jt) prezidanto flè ia Kom. Kiam la Prezidnitto finia paroli, re- patrolondo.
__. Itato de Hnanoaj kaj Ekjin- prezontantoj de diyersaj delegitaroj ^ ïungsen

Kongresoj de Batal-herooj
kaj Labor-modeloj

La du grandaj Kc.ngroaoj de Batalaj omiaj Af eroj, substrekii la karakteron iris al la estrado por prezenti al li f lagojn
Serooj kaj Modelaj -Laboristoj mal- de Ia kongresoj en sia malferma paröl- kaj donaeojn de la kampaj armeoj,

FONDlèOS CINA
ËSPERANTÖ-LIGO

Port longtempa preparado nia tuilanda- arg<tniu>
èina Esfuranto-Ligo fondifcos la 7-an dt FtbntarQ
19 f i en Peking. Esti£os nova fortn en In
demokrata porpaca Eaptrontomovado, Tutmondaj
getsptt-Gntütoj estas pttataj stndi gratulltterojn grand"
nombre al: Cina Esperante-Ligö^ P.O. KeSto 77, Peking,
Cinio

Saintempt Kun la Fandigft Kongrtso dl dina
Esperanio-Ligo estos arangattt grandiota—

ESPERANTA EKSPOZICIO
en In Jwintnco de Ftbruaro 1951. èï montros
al la ncetperantista pubïiko pri la praktiht ütïUco
de nia iingi'Q. Karaj geSamidtanoj, helpu nin, kaj tuj

iendu al ni muite da-materialoj Esperantaj kaj pritt-
perantaj: Ubfoj, gtnetoj, foto], bildoj, Etperantaj
mtmorigaj poïtinarkoj, bontnhavaj afitoj, prospektoj,
kaj aliaj Esperantajoj. Al £iu _ sendinto ni rtfcómptnco.1
per mattrinloj iamvaloraj kaj de li dtzirataj,

êlna Esperanto-Liyo
P.O. Ke»to 77,
Peking Èlnïo

kin Öinio okupaa ^eravan lokon. Via
eso fortlffoa Öinion ekönomle kaj

muite." ED, tondra aplaödado li kon-
klüdlfl: "Venko apartenos al ui, una-
Uitajf NI konatruos pacan, Hberan kaj
féliéan novan mondon/'
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INDlISTmO— LA UNUA JARO
§tataj Indnatrioj, grayega aektoro én kamlMmparenemultnombraj, tamen ili repiraentantoj kaj komitatojïd» «abrik»

la ekonoinio, (aria palon, kin enpumpla jam malayate donia ttujn aiajn aper- adminiatrado- Jam utarigia on pil ol
- . „ . . . , t ,,. nóvan ylyön éo «iujn allajn Induatriojn tojn aknmulitajn • dttm 30 jaroi dB 1,000 el la pligrandaj fabrlkoj kaj
•Hodlao, nnu jaron post la fondigo . j^j komercojn. La mendój fare de la SoctaHimo.. Krome, Sovetunio proyiria nrfnejoj tra la tuta lando. Laborlito]

de la Centra Popola Regiataro, la Mnaj reglataro por nóvaj mallnoj, ekiemple, oentojn da kilometroj 'da reloj kaj partoprenM nun adminiatradon en la
'labonatoj jam Jrakoeae itangia la attagli 70 .procratojn de la tuta pro- divenaj grayaj maainaj ekipajoj. ttataj fïbriio: kaj laborilt-kapltaliatan
unuan mejloStonon «ut la y,ojo al duktokvanto de la landa masmfabrika Bed la plej granda parto de la luldo konslligadon en la prlvataj Induatrioj.
aendependa mduatrio aeryanta la . po- . induatrlo. * deva» eafl al la laborantaj atrfaaoj de La nova Lego de Laboilita Slndlkato
ï°lon- En la luta Wldo, ferroja ripsiado Öinio, kaj precipe al la laborijtaro, akoeptlta en jullo .nrmetU la ofloiato

'Öiam iekvante la malpioksto-vidan kaj disTolvado okupa» apesialari lokon. lila gTidilo e»tia lUa intenaa patriotinmo Jigelon "« l» aktualan po^ion 4e la .
Komnnan Programon kiu akeeptiBs je ï^ la paBlntaj 12 monatoj, Ji jam kaj politika koniclo k»n la Komuniita laboriata kla«o de Oinlo.
la Topoi» Fotttika Konsiliga Konferentio faris grandegan elSkoa al industria Partlo plenumanta sian rolon de Man- Komnleta aaeknra uroiekto eataa jam
m .eptembro 18», ill jam iri. kon- reylrigo. , gaido kaj grtdanto. En «**"««>» *• elektSlgata en la Noidoriento ekde
aidetlndan Tpjon en la refunkoügo de La unuan de januari., 1980, la lasta la parinta jaro, komenoljia la fama iuu0 4é'la pgrfnta jaio kaj jam duoü-
peza Indmtrio, kaj reatarlgo de tekia plilónga fenroj-Dellinlo de 2,300 kl- novrekorda mOTado, «tarigita de Cao m^mo da laborintoj kaj unu kaj dnona
kaj aliaj malpezaj industrloj.-kaj jam iometfoj Interliganta Pekinon ka} Kuo-ju. Ba la 11-monata periodo fin- mllioiloi 4a familianoj de laboriitoj
fari» la unuajn pagojn al baia pil- Kantonon, eatia denoye tunkcilglta. ijlnta en «eptembro, 21,740 novaj re- ptoflüa el la «anprotekto donlta kaj l*
longpeiloda piano. La uiuan «ojon en 13 jaroj, la tut- kordoj eltli (aritaj en Induatiio de Jm,i0j por eksijintoj.

Precipe okuldapa esta» la lapldeco, landaj Befllnloj e»tis en funkclo kaj 84,000 laborlatoj kolektlyekailndivldue.
je kin la'graTe dama«taj Industrioj la pasagetoj kaj largo j poïlj véturi Je la flno de la periode la tel a em- La laboriatoj eataa intenalgantaj
en la gravega Nordorieato teataritia reltt8 4? MonSiirlo 6e la landllmo de fam tianilgii de novaj indlviduaj jiajn penojn por leapondl al la uaonu
kïj diavoMgis, Karboproduktado-— Siberio gi« la plej 'uuda landlimo de rekordoj al novaj. kolekttvaj, rekordoj, imperii«toj; L» impresa rekoido de
bazo de la tuta restarlga programo-H Öinio. de plügo delaboralnten.eoo alplibonlgo ^nlo en Uu 61 unua jaro de kompleta
jam atingii i 87 prooentojn de la plej, NB nui rekonstruado, .ed anka« kon.- de 'laborilojl k"J "J1™*1- , f . -.j, liberlgo de la Beftero monttaa, ke UI-

„ova Induetrio de fnnaj
, » , ankafi pro la entrepreioj mal£ermJ»on-

TJnu el >a malpU etataiaj tamen taj antloipe de la disvolTigonta komero-
(undamtota] triumfoj de «i jaro eatai ado ^Wt la nova lerrojo alporto».
la konatanta alffuattgado de la indua- , , ; . • , , ^ a -. . . .
trio ne al la. revo ptl fremdaj merkatoj, , "N": l* k;° la «konatruo de Induitrlo
aed al la g.inntio de la. konatanté *e« dependas, ,eatw tamen la pllaltigo
kreskantaj anlandaj beüonoj. La oina de la «Tmvelo de la vaataj amaaoj de
industrie «ete eaüs konstruita de im- la kamparanoj de Oinlo. Kaj la mua
periistaj potenooj kaj kompiadornj polo en tio eatas agrara reformo. La
kapitaliatoj por umi- ne la cinan po- plibonigantaj tlykondiooj de, la kam-
polon aed iliajn proprajn Intereaojn. P»™ lognntaro obllgos krsakintajn
ükspluatado por privata proflto gin diavBndójn de la fabrlkltaj varoj. Tial
kondukis al malekviUbra disTolviBo. la disvendo de Itoïo en Mantarto
La fclna induatrio haria 8iujn dis- tijare atingoa nan milionojn da ruloj—
tingajojn 4e kolönla au aflbn-gölóniï ̂ rtobll!,**r*' krm-to d«_l». paiinto .ja«
lando, kaj dekunuoble de tm de 1W7-.kaj

Kaïakteriiajo de la nova diavolvigo AU" -ïra'a laktpro por klarigi la
en la paaintn joro eai;as la laiigifi en P»8eKoJn fantajn Cijaie eataa la helpo

"~"~ A' " --- ';" "'•-"•'-' r ---la koton-induatrio- Kruda. kotSno
plu bexonaa esll importata grandahalo
el eksterlando por la fabrikoj. kiuj,
tipe, eatls koncentrigitaj de 'la iniperl-
iatoj en 3anhajo kaj Oe la marbordo,
fot de ambaü la enlanda koto.npro-
duktudo kaj la eventuala «nlanda

donita de Sóyetiaj tekniklstoj. PEKINAJ LABORISTOJ EN LA PARADO DE LA NACIA FESTO

•UNE MIN, SED UNUE LA VAQONARON!"-
' _ . . . . . .. . l 1 1 ! \f _ .

Pro memoro de la brave sin-oferinla, modela-kompartiano k-do Liang Kuo-éu,

UEE

antftii Êiaa lokomotlvon oni t*d li diris:
apeoiale atenti, kaj ne plu eatu «en-
lorgemaj, 6ai tlo eatai tre dangeia."

nokto M tiu cmtnenta
k-do Liang Kno-ou, brul-

l» tranaSargo 111 komenoJj-purlgi la
P°

ipidis : .—,—
l» sveno li ankoratt bpiaktis krik la patrolandonila.popolon, la laboradon,

la «cieneon kaj la publlkan havajon.Bur la fundament» de politika pot- *lTe aavu ^ min, savu la goaoleno

kaj aubakribla.konttaktojn de k-do liang Kuo-Ou kaj la gaaoleno maltrankyittgaj hoioj lom konaeagla „rtjj,
-• • •- e,, la bareiJ. £1 la barèlo elialti» k-dó Liang Kuo-ou, Pro tto «uj gojia. v

flarno 5-6 metrojn alta. Se gl ektulu» Ba la yeapero la laboiistoj «Jvenia lln

.
ili por fikai longperiodaja men- Trad, Zeknn
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KAMPARANOJ EN | REKORDO-ROMPANto
' NOVA ClNIO ! SIA CUN-VEN

Tetv Kao „ . • _ : "
langoj poit la agrara reformo, eataa

D - Hikoeün (BStW)' *or» yJl'geto en
Kenverttta Sanai-Proyinco (l&BS^t)* ^en kl°n l*

La deklaraeio de yilagano'j akribla al Preaidanto Man
Preiddanto Ma9 Ze- Ze-tung en 16. maio, eljare:

» « jt , A ' img i**!3i.'*ita "AntaO la agral» r'eformo, nnr du el«taftlo delaClnaP-opolaBeipubliko la-. la audek tmiliai „, nia ^#0 hayia
itan oktobron aonorigia \ft morton de „„«(,„ „„, m»n«. Nnn nl, (lui hayaa

A 'Klam krepuako ekregis 'aüpet la
'l regiono apud Flaya-Blyero (WW) en

potaget Tiam multaj auapektia 'la '
_ . .. kredebleoon de la raporto.Laatan jaron '

l'Ping-jtaan.Proyinco (-TWÏ). digkona- tamen -.Vang Otian-lin (ïflKffl)
> frua labori«to 8> Oun-ten (Jf»*,) de. Vang Ö-, Juan-Bia (5E»J)a du fratoj eL

pil yigle enfoaia la griuidon, Apud li • Plngjuan-Proyineo, atlttgia (* pli allau
- atarii amaso da kamparanoj kaj homo rekordon de 18 kubmetroj. Nun Sia
r en kadra uniformo, kin tenla en unu Cun-yen faria 28, kaj liarekord
' roano horlogon kaj en la alia notka- oficiale konfirmita de Inapekto
' jerori. - . . . .
< Sia iam elpenaii kolkajn pllbonigojn
' • Sia, fortikulo MrkaB 40-jara, firme *ur »l»j inatrnmentoj, kaj enkondnkia

Nun Sia
xirdo eati» f
fctoraro. {

^ n]müiio. La (inaj kamparanoj, ïune • üo antaa mmto. U nombro de t .ufioe da t
.la «inaj laborlatoj, jam starijl» «r v,.t„« m ta ^yuta p]M»la de 18 Ka / B rapide lor
Wi malprokiimen dnm. la nnna ™ k.r]a ™ brtd? lafoi nlliMa de 60 ,» «in al digo,

*

Jmn
kaj
yenka jaro de la Inna revolueió. .111
rieeyia aian pecon da tero aB malpUlgon
A* lupago kaj intereEO antati la
efektiyigo de la diatribuo de tero.
Sekve, ili- taontraa grandan entuiiaamon
en pllaïtlgó de agrikultura produkto,
klu eataa la bazo por la .iriduatriigo de
la lando. nudiaj trunketoj.

La nombro de popoio kaj la grandeco fcoton-litkoyrilon
de la areo iinplikataj en la agrara kon p0r ja ffatro. Nl konatrni»
reformo atgnifaa, ke gi eataa aooia novaj,, aambrojn al nia domo.
leyigo en la kamparaj regionoj aen- B8niam forgesoa Prezidanton Matt.'
precedenea en la Mstorio 'Se Oinio kaj ^ mtulia,m() a„
1& mondo. Nun, 145 milionoj .da kam- PfóSpero

iju da' ekatrai nutra)oj,-Nl» ) fortokoniraBlaenfÖBaJo. JeMu trapo
/ pecegoj da malmola tero d&falla. Bliam
t aufide da terpeeegoj eatii detaligitaj

TeUa iün en Oaron, f orpuüa
i, SlrksH 70 metrojn for, kaj

( malplenigia gin de la largo. Tiam li
.« ,. , ' _i • a t rapida revenu «l lakavatb kaj denoyeankatt olta» la yortojn de ,. efcj(,la4ij *

kampsranq. Vang Se-ie (Ï19M): "Mia S
famiiio'tiam yiyis de bi
kaj veatigia en
fainilio U!

ie brano Xaj legómoj / Je la 7ayeapere, la uniformulo petia
tifouoj. La tuta > tfnoeallabori. Sumigante figurojn en
>lan litkovrilon dum f alanotkajero, lianoncia: ."aia Oun-yen

BWio pil el barllo el J noiompaaftujn antafiajn rekordojn". por ma;
ij. Nnn, «u el ni bayaa < La „„,„,„ ekaplodi» en hnraoj kaj Klal do
l kaj kbton-yatttan ja- ' aplattdoj. Sia rldetia nalve, vilante la Tiam l

t Oun-v
i» nlu»i.u. «un, «o mmonoj ua iam- rrospero tamparaBoj ait!faa 41e. > la rel
paranoj jam komplete aboh. la jugon per Laboro Ifi popülarigaa la aio. } alogai
de fettdlamo. La yaata areo, kie - .._.„.i,„ „„, i.h„rn" Val t en keU»j I„-UYUIUUJ, **», •.»,«« yv. - „ , ,, . . >
._.„. -„< j— _._,.u_,«i. —._,„ ganon proipsro per laooro KB] k<mi„i ^ mavan BiTeron. ïuapiiite deteni de penema foaado. Cetere mi /

J de Sla, mnltajplialtigiaaian olutagan lernla de la kadroj en mia yilago.ke *
t kyoton auperla fikalta «ormo de 10 por fari nian landon >^L^-V }

agrara reformo jam éfektiylgla ample.
kaal preekaB 3,198,000 kyadratajn
kilometrojn, aK kyin kaj duonan oblojn
dft.Ja grandeeo de Fran^lo,.- ,En la

iornto, en alia areo amplekaarita 100
milionojn da kamparanoj en nove

ganon "proipSro per
'konatante aplikaa noyajn rimedojn por
plügi produkton. "Interhelpaj teanvoj1',
ludaa

IritoD aur sia aun-brunigita yizago per
ambaB manikoj.

La nomo de rekordo-rompanto Sla
.n-ven rapide diafamigia. "Atingu
rekordon de Sla" farigia populara

?gano Inter dekmiloj da kamparanoj
t en kelkaj proyinoojLkluj labOril por

eatlr tre krudaj haj Ua tekniko eatia
apenaB malpll poatlaaita. Tio kio
ankoealgia lin komprenelile eatta lia ,'
entuziaamo—apirito tlel reprezentiya t
de ftinaj emfincipitaj kamparanoj ho* f
dtaBaj. ' •>

*"Mia atlngo ne'eataa miraklo", poate }
klarigia Sla Oe amaakunyeno, kie oni /
premiia la elatarantajn konsf ruiuto jn f
"£n la paainteoo malriCuloj kiel mi, >
yiyia • kiel porkoj kaj hundoj. . Ou }
iAUndo, Cu ne, ml neniam havia auflOe >
por mangl kaj dea nialpli por eaperi. ƒ
~" ' 't mi min genua labori diligente!

laborante aur digo mi nur de. '
noyia nnutage du aB tri kubmetrojn."

"Bed nun ml havaa iea muojn da
agro. Kiam ajn, mi pensaa pri la
belajn yerdajn kreakajojn en miaj c

pïopraj' kampoj, mi èktimaa ke inuudo
ilin détruoa. Mi ja ne poyaa min

u^de nompovo
*aj Pm

k.j
de labore .milionojn da kamparanoj en noye *« per pianita mwau u= """""'." ' . m oyi 'en unn taigoi aed

Uberlgitaj Oentra-8uda kaj Orienta laborefikeeo de- la kamparanoj pliigaa /, taiwr()I1tllriarao de U eli

l kubmetroj» : ' proauera, Clu homo
> deyaa bbne farl atan-
* Pil Sia Oun-yen, pli rimarklnda ne parton en la lab'oro.

^,. ,. , L. a. .... u™ u „„^. ^ opiniaa ke per pli
diliegnta foaado M

,
J eatia la kvanto de. tero kiun li povi»

' i »ed la mirinda
-

Oinio kaj partoj de Notda Ölnio kaj
Mordoriénta ölnio kie revoluda ordo

kïaione a» duone. Plejpaito de la
tero eata. «arkata tri aB kyar fojojn.

^^

lmontrita. tle kaj pli bona
xikolto bejme mi an-
kaH lom kontribttaa.En IC

f ï(K#hï1
legKio, kreia noïan rekordon, trana- djlnigita de Naah

1,1 o Vi.1mia*-*n4vi Aa torn viuiiiiBiv-.

tero kaj kie auftoe da kapablaj kafcoj

kin .
öekiang .(SiJI). kaj ïuMen (mm l

Itatfunkolatajn aemiom-

la junnloj.
Lakonntanta alMJo de poEÜka konsdo

de la Mnaj kamparanoj eatas vldebla

- „j, , i - 'w ^ «« /portante 14.2 kubiaetiojn da tero »«-*.-«-™- - - - j
fekundiölo ol iam ajn. Eksemple, p n / F . .^. ._^^J^J.Ja_-.»_*J*_-^*_-^-,*^,*.-.
unu ol la vilojoj flii

i (jTï(6) la Tilfl£aiio j ui
>kamp»ranoj ain liberigintaj de fëttda kyanton de aterko po
ekipluatado fta 245 milionoj, aB K% iam uzlta.

.de la tuta kampara logantaro en Sinio. "Interhelpaj teamoj" ankaB yatte yidtaa 'la _. .. • . a« i» <u""J »•*—*«'—"•* ——
'En la pl> granda parto de la areo uiaa modernigitajn farminatrumentojn panlojn kaj interlanga» sitjn ordinarajn ra ja 81am ^„kmtn nombro de kam.

logata de la reatantaj 164 milionoj da kiel «.eyaltlrataj plugiloj, erpUoj,.rlkol. aemojn por pli bonkyalitaj aemog nn paranai asocioj atarigataj tra la lando,
:kamparanoj, agrara reformo efekttyigoa tüoj, dekyleaj aemUoj kaj aliaj farm- aklraa bonajn aemojn kredite. La membraro de (l Üuj aaocioj en la'
poat la atttuni rikolto de 1961. En tri maKnoj. Ili akira» « tiujn ilojn je _ rikoltoi rekompenoaa la regionoj de Orienta Oinio kaj'Osntra.
jaroj agrara reformo kompletigos tra modera prezo el la lt.atfnnkoiataJ iuf*".•> u vamoarasol Ekzemple, Suda Slnio eataa. jam anper 80.milionoj.
.tuta Ölnio. fabrikoj kie ili pagaa amortlM. ^friJUo Sihotun (ffiW*), Sordorlenta En aliaj regionoj. la nombro ttutage,

Agrara jeformo liberigaa la longe Sémaelekto eataa ankaB unu «l la g. . - m JM7 ^ tnta rik0Ho de la kreakaa. & tiuj kampataj aaoeloj ludi»
Jimigitan latentan produktiyon de la grayaj faktoroj de ri6a rikolto, Multaj ^jjö eati» 45'tun'oj. Laatjare gl eatia kaj luda» grayan.rolon en efekbvigo
kamparaj regionoj. Tipa el la vïlagoj, kamparanoj en la pioyincoj de Oahar ,35 tunoj. 6ij,re oni aupozaa ke gi de la agfara rcformo ko] altigo ne
Üuj jam montra» aignojn de eaenoaj (»»&*), Sujjuan (a*). Hopej (M*), atlnBOi 225 tunojn. produkto.

La tuta tritikprodukto tra la lando „ , Defendi Sian ̂ ^^
» la .omerrikoltodel950e.ta. taka.ta F^^Lijfandnacon ^™?f
je MrkaB

LA KAMPAR»NINOJ.40JE Aê«T

müiouoj da tunoj a« Landonkaj Xfo
3 300,000 tunójn pli bl la tritikprodukto kiuj akiria liberon aab popol» regutaro,
.' ..L. i.T. • nnn uiaa alaa tutan forton en diayolyo
aeiaatajaro. . , ^ .̂  naUMll akirltai ,lüktoj„ de

Produkto de aenaemigita kotono eotaa Tenl!0i m Mtaj konaoia. prl ala rolo
takaata je 736,000 tunoj. Tio estaa M ]a Krm^0. ,kaj konatrut. de nova
infita por kontenttgi la bezonon de cina . giBj()i m eata, pietaj por detendi
tckaa induatrio en la venonta jaro, 8jan patrolandon kaj mondpacon. Öie,

,. . . • • , ,.„.„,.„ j. atnjn erandaj nombroj da kamparanoj sub-
La citero, por^la kvanta de Stof o « stokiolman paealvokon. "In

vendita en Nordorient. öinio klartgM, „b.kriboj ni kolektaa, dei pli
HelpH-bonaj kondiooj de la kampar- Jm ara.taj Mto„ la f ruktoj de nia
«noj kreaa Mam vaatigantan merkoton a4()„ ̂  ,ari«, xomuna diro Inter
por inaurtrio. La kamparanoj atetas ]a iampliranoj. IU aoiaa kiel kon-
pli da indnatjrlajn yarojn dum pagaa tTlbul ,iall parton al la defendo de
Blalpll da grenimpoato al la regiataro. „„„^aoo. Antatia malrlta kamparano
La yendo de Itofo Dljare, oni takaa», gso g^j,, (jg^us), de öuticun (*«W),
atlngpa 9,000,000 rnlojn, dum en 1948 „Hafeto en •Plngjuan.Provinco, eaprimia
liaöO.OOÓ rnlojn kaj en 1949 8,200,000 ]a (irman yolon de la tuta Mna kam-
ralojn. Antafl d^jaroj'la kamparanoj parallaro klam li airla, "Ni defenda»
konalderia »ih feMaj akiri maldelikatan monapaMil per nlaj plugllojl"
blankan ttofon por li»j aomèraj yeatoj.
Nun ilt poatn&a: pil deükatan kaj Tradoiia Venlo Fon.
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LIANG KJUN SUR SIA TRAKTORÖ ÉN STATA FARMO DÉ NORD-ORIENTA CINIO

La Unua Virina Traktorista
Trupo en Cinio

Cang Cen-ji (« « *)
ili aidia inter avelarbedoj kaj attakuïtadts
laklaiigon de Liang &jun prila principe
de la maSino. Traktaroj tondraa tage'
kaj nokte, kaj ankaÖiH lernadaa atreOe
tage kaj nokte.

Kiam la 6ina Popola Bespubliko
fondlgla, la lernejestro kamarado Katt

-̂ -«*™,,-.,. fö&lïS&^SlïïlSÏÏ
j^^i^°^^± %^XK°^,?%

"Jipi, traRtaroj de m,
fcim plugiloj post ii,
tkplug&s sur /n JMJJO senlima.

Ni estas de produkto la tnergï1,
plugii, plugit, ,
tra la kaïnpare de nia patri'!*...

de Instruista Lernejo de Meng j a-
Vilago ($#&>, Tetu-TIrbo («ftfjft),
Hejlunkiang-Provineo ()»«ttt). En
Oinio gl estns la unua traktorista trupo
yirina.

En Uu & trupo trovigaa kvin
konduktoroj, kvin helpantoj, kaj anu
kultura direktoro. Ui kondukas tri
traktorojn. Liang Kjun (tR^t) estaa
trapestro, Vu Ju-Oen (%3Ë$) eataa
kultura direktoro, kaj la ceteraj estas
Tiett Su^fang (fflflöf), Oen Ja-Ju
(«®ÏE), Oen Jen (MUft), Huang Kuj^
«en («Ö^>, Liu Stt-flin (Jf)»^r>. Sun
Ing-nn (Ifiafr)^ 8 uu g ?nng (£$), Ho
Siu-fang (fïr»^), kaj Öang Feng-jen

lamaradoj priiorgaB Uian
progreaon kaj aanon. La estro ofta>
fttentigas ingenierojn: "Inatruu paci-
ence» zorgu ilian aanon." En lernado,
ili ne volaa rïpozi pro malaaueto. La
eatro kaj kamarado j urgigaa ilin iri ain
kuraci, ne lasis ilin fari pezan laboron
en malsano. Tiel ili lernadaa pli decidö
kaj diligente.

Laat. v in t re dum tritikorikolto, la
temperatnro reatis pli ol 30° flub glaoiiga
punktp. Ili kvin, aame kiel yiraj
kamaiadoj, laboradta penege en la
malvarmego, kaj, kvankam kun raanoj

frostvundiglntaj, ankotatt ne Tolifl
ripozi.

La rapideco de ilia progreno eatis
neatendlU. 3i tiun januaron, okazia
«kcameno de traktor-kondukado. oen
Ja-Ju manipulls aur kondukiata aidejo<
ftpud II aidla la ingeniero. Kiam Bi
atingoa akntan vojkurbon, ftiuj timia
por Bt. La radoj krak»dia, la motoro
tondraa aurdige, Bi eatis iomete ual-
ttankvüa. Bed, dank' al U aperte
akirita en lernado dum pli ol ok
monatoj, Bi tiria aplombe kelkfoje la
"oleopqrdon" kaj trairl» faoile. Poat
61 tin ekzameno, Bi farigta konduktito.
Tion §u-£an(f kaj Oen Jen, Uuj lernia
krin monatojn, CarigiB unuagradaj
helpantoj, kaj Yang Kuj-Oen farigia
dnagiada belpanto*

Foat «kiameno, Ui detlaria aian do-
ddon farigi konduktoïoj en fii tiu
printempo. Helpante unu la alian, ili
lernaa diligente. Efl Marto, Liang
Kjun rerenia de Aria Vliina Kongreao,
la trupaninoj eüturia el la t rak to te j o
manpremia kun Bi per manoj. malpurig-
itaj de petrolo, kaj Bin demandla admire;
"Qn Tl Tidi» Prezidanton Matt!"

Ili forprenis unu de IA alia por legï
naue la ilnalritajn gazetoja, klujn
Liang Kjun alpOTtia de la kongreao.
Ekvldaate la feliOan vlvon en kolfioüoj

deÖoTiet-Unio, kaj ekvidante Angrinan:
la unuan virinao, traktor-trupéatron de-
SoTiet-Unio, ili ekscitlte imagiv antattr
si belegan ea ton ton de Nova Oinlo.

Je la 8-a de marfo, la festtago de
•rtrino, ili petia al lanuperuloj organiii
tropon de virinaj ,traktoriatoj. Tiam
la Buperuloj na akceptia la propünon,
prlpensante ke traktor-konduktorinoj
eataa ankorafl malmultij, kaj Ui*
teknlktf ankqratl .ns, jufiö^ lerta^ BeA-
nun, aligla plue kvïn foitaj junullaoj,
kaj T^en 3u-£ang, Oen Jen kaj Huang
Euj-6en ankaft farJgis konduktoroj,
Tial je la 3-a do junio, post ceremonio,
fondigla la traktoriatina trupo.

La duan tagon, la traktor-konduk.
torïnoj, «idante en tri trftktoroj ekkurls-
sur la aenllme T as t a atepo. Antatt la
konduktoia kajuto ataria ruga flago,
kiun> al ili donacia la Fattio kaj la.
regiataio, kaj la malinoj estis'plene-
omamitaj per diverskoloraj sovagay
floroj. La • traktoroj tonAria daöreh
rugflagoj fllitiB en vönto, ka j la-
konduktprinoj ka&tis en unu v o Co:

"Hot Fajrplugile, vi itnla lmlitêeval\ nia kara ainik' en botol'..

Estas tempo por ehptugi,
|o;> sonarüdaj vi.

Ni tra tuta la kamparn,
kuras per tevnl* de di'!n

Trad. L? Moje.

LA FlNO DE 200-JARA-K.ONFUKTO
M n jon, 1948, Li a n g Kjun ellernla la

leeionon de Traktora Kurso de Fej'an
(^b%). kaj revenia al In B t ruis t a Lernejo
de Mengja-vilago alkondukante trak-
toron. La kamarado j Bin renkontia tre
ekfltiittte. Tiam Oen Ja-Ju eutia ege
kortnSata, kaj arde volia lérni konduki
traktoron, por labo iri por konatruo de
IA patrio. Liang Kjun |in helpia paei^
ence. En printempo de l&ata jato,
Oen Ja Ja aligis al traktoriata trupo
Mutage venis en v«nto kaj iria sub
pluTO, tuaante pro fumo, tvitante pro
Tarmo de la maftino, kelkfoje ét noktia
en la kampo....kaj tra lemado peraiata,
II fiflfinè ellernls tiun «i teknikon.

Klam disvaitlgli la nova}o, ke den
Ja-Ju poras konAvld traktoron, Tien
Su-faag, den Jen kaj Huang Knj-ften
pont interkoneiBto AnkaB aligia al U
traktoriata trupo.

Eatia atttuno. Kiposante en kampa,

Ekde la konatruado de la 150 kilo-
metrojn longa Huang(£)-Kanaio en la
aeka Frovinoo Kanau (1fraJt) antatl 200
jaroj, la terkulturiatoj apud la kanaio
riceria limlgitan akvoprovizon por
irlgaoii siajn grenkampojn. Sed ili
renkonti» aenfinajn ftagrenojn pro tiu
6i kanaio.

Öiujare dum la sezono de aemado,
la' blenuloj kaj rüjaj terkulturistoj
apüd Ia aupra .parto de la kanaio tenia
Taste malfermitaj fttujn pordojn kaj
subteraju defluUojn latt la bordo de
la kanaio, enfluigantfl tiom da ftkTO en
alajn kampojn kiom ïli po vis. La
terpoaedantoj en la malaupra parto
kompreneble kolorlgis pri tio, Oar la
akvoproviEO eitls raplde elfierpita.
Si-ereloj konatante okaria kaj rezültia
ofte armltaj konfUktoj. La riOülöj*
kiuj kóntrolis la pordojn Vaj aubterajn
deflullojn 'öiam reitui malantatt la
Bcenojo dum la kvereloj, inatlgante kaj
detlgante aiajn malriftajn farmistojn

bataU por »i. Ne estli malofte ke
kelkaj el la malrltaj terknlturietoj
«tis morügitaj , ad vundltaj dum la
Mujaraj konfliktoj.

Jen tenla liberilo, kaj la lokaj po-
polaj registaroj decidW fini tiujn
tagrenojn. Tamen multaj eatis >kep-
tikaj. Ili ponst», "La diaputo dattrll
jam dum 800 jaroj. K!an magion la
komunlatoj pova» uii por solvi (in l"

Bed la komuniatoj pruvlB aln bonaj
lohantoj de diipntoj. Ilia metodo
eataa tute slmpla. 111 mobiliiii la
malritajn kaj meiklasaja terkulturla-
tojn kal knnTokia Uiajn tepreientan-
tojn allnterpacigakunveno. Bstls jam
•ufite lange post la liberijo por tinj
M terkvlturistoj polltike Teidji, kaj Ui
ege deiiris kualaborl reoiproke. Unu
el ül diii» "NI malriouloj farl» la
aktnalan batalon dum generaeioj, kaj
kion ni-akirla el tl f Mi lupoias ke Ti
homoj apad la inpra parto de la
kanaio «taa tiel mlieraj kiel nfci tle.

Tia] ni flnu tian malaafan aferoa.
luterbatalu la blenuloj, se ili vohw."
Liaj vnrtoj repreientii la (eneralan
sentimenton.

Sen Qeeato de blenuloj kaj rlfia}
terkulturlstoj kiuj fiiam incitia koa-
flikton inter laborantaj tetkulturistoi
kaj tenis ilin.diriditaj; la inteipidga .
knnveno facile kondukla al kouaento.
Simpla regulo eatls akceptita : la supra
parto kaj 'la malaupra parto malfermoa
siajn kanal-pordojn alter&e por aam-
longa tempo tl* kiam la akvo e

6i Uu aian^o funkciis glate en laata.
printempo. Nu& la terkulturistoj oe la
Huang-Kanalo éstaa okupitaj de puto-
fosado kun la helpo de la prunüta
mono de la regis taro, Car ili konstatia-
ke, antatt Dlo, nur aldonita akvoprorixo-
povaa fundamente solvi Uiajn pro-
blemojn. e. L.
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LU SIN Cl AM EN NIA MEMORO
Lu BIn (ttfc) naaWgia la 3-an de

«ttgruto, 1604 en .gütUtng («*),
iing-PsoyiiKsQ (»ftr*)., Li* P»*"

edukita homo k a j h a via lom da
tfiro. La tpatrlno devenia «l pi<>7bca:.
famÜio kaj post memlernado jSt povis .
deftifri.kelkajn ideograftfün.La' HaVaJö
.dé la familio esti» suflfta pur akiri la
tdutagsn, mangajon. Kiam Lu Sis
hfcvia flektri jarojn, kataatrofo atakia
la familion kaj ili perdia preSkaö &ion,
La malrifceco- devigia Lu. 8in vivi &e in
«la pareneo, uu. inaultia .lin kvazati
«Imoznlon. -Pro tlo LU B in forlaais
alan provi«iran hejmon. Dum tiu tempo
Ha patro grave malaanigla kaj mortis
poflt tri jaroj. Lu/ Sin vivla kun sia
patrino. Si aendis la filon al senpaga
lemejo.

Lu, Sta h a vis dekok jaroj n klam li
vetnria al Nanking. Li allgis tlo al la
Mariata Inatituto kaj lerniu teknikon.
Poste H > atndia Oe la Miaeralogla
Inatituto. Dtplomite, 11' iris al Japanio
por plua atudado, aed gradigite de
l' prepara lernejo, li deddia esti
fcuiaciatOr Öar latt Ha obuervo medicino
muite belpia la prosperon de la in sul- •
lando. Li «tudis dn jarojn • en la
medicina kolegio de Sendaj. Ham
eksplódia la tuaa-japana milito. Hazarde
li vidia en filmo ekzekuton de forta
•ed stultaspekta Cino fare de la Japan a j
invadanto} kaj óirkalirigardata de egale
foxtajaed atuitaapektaj Öinoj. Poaftiam
U pen si», fee medicina ne es tas tlel grava
kiel literaturo, per kin oni pova's Sangi
la spifitün. Tial 11 sin dediflis ak
literatHTO. Li forlaaiji la uiftveraltaton

—tatf-trsmrtögtgla al.fcokio. Katf|pj fftptf-
liaj devigiB lin reveni al Öinlo. , ,

Li Inatruis kemion kaj fiziologion en
Ia aeminario de HangfioB (föjfl), Öe-
kiang-Pïovineo. Post-unu-jaro li fartgla
viedirektoro de l* Satfslng-mezlernejo,
•ed li forlaais gin post duonjaro.. Post
la starigo de l' Öina Beapubllko li
laboria en Ia ministerie por edukado en
N au kin e kaj poste en Peking. Li
infltruie literaturon en diyeiBaj univer-
•itatoj. Lu B in. devis forlasi la urbon
pro politlkaj peraekutöj en 1936; li iris
al Amoj CfltP^) kaj Kantono (|H>H).
Li rezignia sian poatenon en Sun Jgt-
Ben-UniTerBÏtato_ prö'elpelo de progrese'
maj atudentoj fare do la reakciuloj en
1927 kaj irlfl al Sanhajo (J:*) kaj ain
dediftio tute al litereturo. Li mortis
la 19-a-n de oktobro, 1936, en §anhajo,

Liaj noveloj kotehtigifi aub la titoloj
Kriado kaj ^agado. El ui la plej konataj
«tas La Vfra Historie de Ah Qt Mèdi-
kamtnto, Bow, Ekstdzi$ot En la Drinktjo,
La Sottea Hama^ Kung Ji^-gi kaj aüftj.

Herloj estaa Üaj ko lek Ut a j

poemoi en PTOBO* Matmaj Floroj Papert
Kolehitaj cataa rememoTÖj el llaj jnnaj
tagöjt La Legmdoj Rerakontitaj koS§ilt&a
el hiatorlaj akizoj. GraTRJ ankatt eatas
lia£ • eseoj batalemaj. Se ni; volas
k-ompreni la evoluon de la penao 'fle'Lu
eis. ni dovaB atkatt leg! liajn eaèojn.

Lu'fiin èatia realiama, fidela al alaj
ideojt koniciencfl ka j celkonscïa. Li
fiiam Bubttnia la, nintempe plej pro*
greaemajn ideojn kaj ' 11 mem Ci*m
progreaia. En eia literatnra Iftboro,
komence li en kan du kis verkojn de
aubpiemataj popoio j de Nordettropo
kaj vokojn de aliaj revoluciaj poetoj
kaj II mem ankftti 'kriis', Tam en el
a per t o II , kómprenia, ke njala^He
reeïlltijoa, §e onl batalaa aola. Li lerda
kunba^lantojn in t er junuloj» Sekve li
helpis la junulojn de Nenomïta A§ocio
C***t) tiaduki Sovetiajn verkojo, kaj
dume li mem Hnkatt legii markaismaju
librojn. Tio komepcigia jam longe
antah ol U forlaflia Peking por Amoj
en 19Ë6. Kontaktante kun la grauda
rerolucio de ï"927. Lu Sin den pli fidig
je la gyido de la proletaro kaj tutkore
kaj fidele bat&lia |lafine aub.ftU gvido.
Ualgrati Èiaj eubpremoj delamalamiko
li kurafe B t aria w. la teadaro de'la
Ligo de Maldekatraj Verkiatoj. Pere
de 6i tiu Ligo li tutkore akoeptls la
gvidon djft la Óina Komnniata Pftrtio.

Sub tiea fusta grido lia tuta
laboro ne plu eitla lift, pxi-
vata eapiiiao, sed «ktla en
la granda Horo unua-
nima de la tuta " C(nft
popoio.

"Lu Sin estlfl la oöfa ge-
nera] o de fiina kultura re-
volucia. Li eatis na, nuf
grunda literatuiiito, aed
ankatt granda penaulo kaj
granda rerolucliato. LI a
ostp eatia la plej' mahnolaj"
3e li «til nenlom da-akla*
vemo kaj flatemo. Tio eatai
la plej valora karaktero .do
la popoio dekolonio ftfl duon-
kolönio. Sur la kuitura ba'
talfronto Lu Sin eatia- la
plej kurejaj plej decidema,
plej fidela, plej fervoia
aenprecedenoa nacia heroo,
repTezentanta la plejmulton
de la tuta nacio kaj Itur-
manta kaj konkeranta po-
ciciojn de la malamiko. La.
direkto de. Lu Sin estaa la
direkto de la nóya'kulturo-.
de la fiina nacto." (Matt
Zetung).

- RED.

Lu'" Sin

KUNG Jf-GI
La interna ayaugo de drinkejöj en la

urbeto Lu eatas malaama al tlo alilokatf
kontratt la atrato tiovigaa Ölam L-fór-
ma grands, montrotablo, malantatt gl
eataa pretigita varma akvo, en kiu oni
povaa iam'ajn varmigi vlnon, Labor-
antoj", flninte alan matenan aö tagan
laboro n, ofte elapeza» kvar kupromon-
erojn por afceti tason da vino-^tio eatia
prezo antati pli ol dudek jaroj, nun por
Öïu taao gi altïgaa gis fiirkatt dek mon-
eroj-Htaj starante antaH la mout ro-
tablo, gin trinkaa dumvarme por ain
refregigi. 8e oni volus elapeid alian
moneron, onl povua aGeti telereton da
aalita bambugermo au fenkol-faboj1)
por man^i kune kun la vino. Kaj ae.
dok kelk a j n m o nero j n oni elspezas, onl
povaa ricevi jam teleron da mangajo
kun viando. Sed muitaj el tiuj 61
küentoj eatna mallongveatuloj kaj ne
povaa eptl tiel luksemaj. . Nur robuloj
povaa enpatl la riajbaran drinkjlam-
brou, mendi vlnon kaj m au ga Jojo kaj
ilin trankvile giii tie flidaute.

EN LA LEGOCAMBF=iq'D'E; uu SIN

_ / LU SIN
De Wam mi eatia dekdujara, mi aer-,

vaa kiel keinero en Sia^nheng-Drlnkejo
8e la enirejo de la urbeto. La drinkej*
maatro dlrie, ke mi eatas tro atultaa-
pekta, eblenepevaa i ervi la robportant-,
ajn kliento jn.> kaj ke mi ion -t aru, ekster e.
Sed aenfine babiladia ne malmultaj el
Ia efisteraj klientoj mallongvefltflj.'kvan-
kam Ui estia f acile trakteblaj. 111 ofte
ne trankvlUgïa, gis klam ili proprokule
observls la flavan vinon vörfligi el
botelégo, kontrolla fiu oetaa akvo en la
fundo d.e'ItruCo, 'kaj proptokule vidia
ie oni la kruQon. metaa en var man
akvon pot gin varmigi'. Sub tia aevera
k'ontrolo, éatia tre malCaeile enmïkai
akvon. Tial post k elk a j tagoj la
drinkejmautro denove diri», ke mi ne
poVaa 61 tion f ari. Felifie la rekomend-
into eatis .influa, kaj po eatia eble
min maldungl, tia m la aenintëresa
drinkajvarmigado farlgii mia tasko.

De tiain mi tuttagê ataria interne de
la montrotablo knj prizorgia nur mian
taakbn. Kvankam mi ae futia miaa
talkon, mi aentia iom da monotono kaj
en^o. La-drinkejmöstro estia-Oiam kun
mieno aevera kaj la kllen-toj ankatt
malafable min-alparolla'. Tute ne estis
eble por mi vigligi. Mipovia lom rldi,
nur kiam Kung Ji-gi alvenla. TLallin
mi ankoraü memoraa ed nun.

Kung Ji-gi eatis, la aola homo, kiu
drinkÏB atarante kaj t amen portïa robon.
Li eatii altaatatura, kun virago pala-,
aur kiu ofte trovigla vundcikatroj inter
la faltoj, kaj kun barbo tattzita kaj
gtit*. Kvankam li portis robon, tam én

'fi eatia malpura kaj" elutlta, kvazatt
'.,** flikita Kaj ne lavlta jam pil oj dek
jarojn. 'Klam 11 parolis, 11 fiiam uzla
la Tortojn 'Jt, hu, Je, je,") ke pnljin
duone konfprepiB kaj duoaej-ne. Oar
Ha f amilia .nomo eatia ^ung, onl prenia
por' li Ia moknbmon Kung Jl-gi el la
dttonkoDip'renebla frazo/>'8ang . t a-jen,
kung jigiM '- en skrll>modelo. KUm
Kung Ji-gi alvonia, Cluj drlnkantoj
ektldii lln rigardantc kaj kelkaj krüa,

"Ho, Kung Ji-gi, aldonigia denove noyaj
cikatroj aui; via vi«agol" Tion li. ne
fcspondia, aed diria- al iu malantatt la
montrotablo, ''Vatmigu du t aso ju da
vino kaj alportu nnu telereton da fen-
kol-faboj'." Tion dlrlnte li êlmetis vice
natt mönerojn aur la tablon. Ili intence
laHte'krila,. "Oerte T! deaove Itella."
Large malferminte la • okulojn Kung'
Ji-gL dirla, "Kial vl tiel aenbaze mian
aenkülpecofl makuliat " "Kia aen-
kulpecot Antatt Meratt mi proprokule .
vidia vin fiteli librojn de wnjoro Ho
kaj eati pende balata." Knj Zuag
Ji-gi rugigifi, 'Ölu blua ve.jne aur Ha
frunto . reliofigia, .Ufl j U argumeiitia,
"Kftftfl prflni librojn oni ne povas noirtl
Stêio KnSe prenf librojnl Jen
afero de intelektuloj,, Ou tïon oni
povfts nomi Itelof" Tiam Hokvis vortej
malfacile kompieneblaj, [kiel 'Öentïl-
homo opinias natura malriöaöon', kiel,
'je, hu' ktt.p. "TiOikaHzia:ridegon,int^r
la homamaso kaj gaja atmoafero legia
la tutan drinkejon ambau interne kaj
ek'atere de la montrotablo.,

Oni en lift foresto priparolia, ke Kang
Jl.gt tam atudifl, tamen fine li ne sukceais
dn la unua ekïameno kaj ka 11 ne eatïa
lerta por perlabori, aekve pil kaj 'pil
mftlrioigia kaj preakatt farigis almozuto. '
FelïOo li bone akribis, tial U povis akiri
aian oïutagan panon per libro-kopiado
por alluloj. B.edattrïöd'e U havia ma)-
bonan inkïlaon, t, e., frandemö k^j
maldiÜgenteco, ,Nur kèlkajn tago-jn-
post la Xomenco 'de'lia laboro, li kune
kun la libroj, paptstoj, skribilo h»j
inkpleto—*io malaperia. Poet kelkfujn
ripeto de tia malapero oni ne plu pet!»
lin kopii librojn." Ne povante trp^iflv-
rimedon Kung Jl-gi, vole-nevole lam
Btelis. Sed en nïa drinkejo U estis pil
.bonkonduta ol fliuj allaj, ke 11 neniain
(aldla; Jtvankam l kelkfoje ;li fle .havia
n^onon kontantaa kaj, ni,_devla p^ovi-

"tore noti la'Büldon aur^ jn^mortabulon,
li repago neniam prokrastiglrf' pli Ol

(etenurigata ïiir pt S)

.7



Vortoj Ds. ïf&
Agu kiu eataa agipova, kaj voftu. klu

*ataa vocipova. Donu tlom da lumo,
kiom da varmo H havaa. ,EC tia mal-
•foïta iumo )da lamp'iTo, fa. poyaa radll
en la mallumo kaj ne neceaaa gU-
atejifli Ia ftpéron de to»8o.

Se ne. aperoa torOo glafine, mi eatoa,
'la unuaóia lumo. Se Tenos torej 'afi
levigoa anno, mi malaperoa kun pleiuro.
Ml no- nur ne grumbloa, e& gojos kaj'
donoa~ lafidoü al la torOo ati suno, car

. 41 prilümaa la homaron, inkluzlve min
~ '

La «vo ie timaa morton, antaB kifl-
gl ïidaa kaj dancaa kaj Iras antatten
-tra Ja motto.

KIo «itiw vojot Öi naakigaa aub
pledpreaado «ur. la senvoja tere kaj
«t»i élhaïlta el tie, Jde ekristis nur

konatruow dettuo: •estaïjr ftwUe .plen-
umita,«ed koaitruo eataa" malficilaj.
Tial iimj kononTTa? en lila korp roman.
Ukan tevadoa por ïa reToJmrfo,' tuj
elreritrt Mum 111 alprokaimlgai al la
revolutelo dam gla progreao.

Ne Blo en la vl/o de la baialanto
eataa {Alkantirida kaj priplórlnda, kaj
tamen-èn gi~ nenio eataa aenrilatii kun
fóo p*fflcaatinda kaj prlplOrinda. t

* * *
Klu el la intereioj de la Imperiiamo

ne ko&trattaa al tluj de ail, krom .gliïj
akla*6ol>jt Nia kanoer» eajjaj gla
trezófroi do gla malamtko kompreneble
eataa Ma amlko. Si mem «U» senhelpo
kotopBTtnta li a j pof si a Bayi el «la
fatala ïlno gl malaman • ;ÖoTetlpn pro
,gia

itóvoluelo eataa doloro, nepre mlk«lta
<6e raalpura]o kaj aango, kaj ne eataa
Me] ftinutj kaj perfakta kiel la poetoj
i&iagaa. Hovolucin 'eataa realen), fi
.WÏtuHrt eiajn hutntlajn kaj malfaeilajn
-Wboröjn, -kaj ne eataa tiél romanüka
kiel la poetoj imagaa. Bevolucio kom-
preneb'le detraaa aed gi ankatt begonaa

Se la >kla«a«oj rolas' il* militi, 1H
mem Itb mllltl poat ala maatro. La
iutereatl} de ni popoio tUJe kontraHai
al la -illaj. NI kontrattn atakon''al

i male fa]i£0a la demdno'jn
SoveUon, 'klajn- ajn dolflajn

Jl parolaa'ksj. Hanjajn 'jnitan
viiaf öli' gl tajniiar. : ' - :

Tradulda S. j.'-isèe.

KUNQ JI-QI (daüriga dl p. 7)

unu monato kaj de aur la tabulo for-
vitigiB la nomo de Kung Jlrgi.

Klam Kung Ji-ft jam truïki» duon-
talon da Tlnp kaj lla tugtglnta tiiago
lom post lom reprenia alan originalan

• köloron, iu alia^denove lia demtindia.
•Kung Ji'gl, «u vi efektive

legl kaj akriblf" Kung Jl,gi,
ante la demandlnton, mlenla
li ne volua atn liumillgl per argumen.

• tado, 111 aekvei dattrigta, "KiaJ vt e*
' duono d> aiueajo') ne fariglat" KuQg
Ji-gi tuj aspektia dekadenea kaj mal-
trankvUa, kun vizago mallumiginta, kaj
ion paroUli. aedSifoje «luj vortoj eatta
tlaj klaj 'jl, hu. Je, je' k.t.p. kaj nen-
ion anl povia komprenl. -Tiam ankaB tluj
ridégia: gaja atmoafero regla la tutan
drinkejon amba» interne kaj ekstere
de la montrot&blo.

Tlam ml povia ridl kMne kuü la aliaj,
kaj la maatro min ' eerte ne ilproMa.
Krome la maatro, vldinte Kung 31-gi-
bn, ankatt ofte lln tlel demandiB por
*muri la altajn. Kung Ji-gl aoiia, ;ke.
li 'ne poyaa babil! kua IU, aekye li poyla
nur alpatoli Itt^anojn. Toje 11 dirlll
«l mi, "Ou vi üm léraia legit" Mi iomete
kapjeaia. tl diria, "Jea»...„...do'ml yin
«kiamenu. Kiel vi" skribss -'fenfcol-?n
«n la vorto 'fenkol-Jabo't" Mi penaia,
"Ou homo aimila al almozulo taÜgaa
por min ekitamenlt" Sekye mi dètnniia
la yitagon kaj ne plu Ün rwpondii.
Longe atendinte Kung Ji-gi diria
Hinoere, "Vi ne po»a» ak*ibi...Mf vin
iBatruu. Memórnl öi tiun .yortPn
yi derai .memorl. Klam vi iarigoa
'*rinkejma»tro, vi gb bwonoa por
kosttfotoj." Ml péuala, ke mi ankoritt
"»«t«i Ire malprotalma 4e la rango He

'maatro, kaj,'ée!tere,
•Bi'a maatro nenlfem
notta 'fenkollabon
en kontlibron;i>eni-
anteUnridlndakaj
eatante Beapaei-
enea, mi m.alvig'je
reapöndia, . "Èiu
beionas vian in-
atruont Cn'ne eataa
la vortero 'fen-'

klu alcnifaa '7«rmik «ud»
pltii la vortwo tob'>klu'e«ta* p>M
delakorpol» &ft &#?ajrjBktlli 'tit
gaja, kaj frgpetante la montrotablón
per du longaj lingrungoj kaj kapjea-
ante li dirl», "Jes, je«l.,.....ia Mttkn
'fenkol'- onl povaii akrlbi en krar
manleroj, tu T! adail" Ml farijl» del
pli aenpaclenca kaj elpulante la bulon'
foriria. Kung Jl-gl )ua trempla Bian
ungon en vinon por akribi inr. la món.
trotablo, sed, vldinte ke ml tute ne
IntereBigla 11 gemia kun mieno ege be-
dattranta.

Kolkfoje najbaraj lnfansj, aadlnte
rldadon, ankatt alkuria por partoprenl
la ttmuzon kaj Glrka&a _K.ung. jl-gl-pn'
Mam 11 dölia al 111 pp nnn tenkol-
labo. Klam la Infanoj la fabojn fin-
mangla, iU ankoraQ ne dialglii, B6d la
telereton fikarigardla. Kung Ji-gl kon-
fuiigla, eténdll aiajn kvin flngrojri,
kövrla la telereton kaj kltaiglnte dlrii,
"Beitas jam ne muite, reatai po» mi
jam ne muite!'1 Bektigtote W denove
êkrlgardiB la fabojn, kaj kapneante
dliio, "Ne muite, ne muite! 'muite hu
zaj? ne muite ji/" po la frupo da in-
fanoj dlalgla rldante,

Tlamantere Kung J1.J1 faila la aliajn
gaja), led Ben 11 oni ja t u te egale vit is.'

lutage, eble du-tri tagojn antatt la
•Atitunmeia Testo, nla maatro ëstia re-

^fullganta la konton. Preninte la ta-
^ bulön de la muro 11 aubite diria, "Kung'
Ji-.gt jam louge ne.'teail, Li ankoratt
Suldas dek natt moner^jn". Tlam
ankaB ml konioiia ké 11 etektire jam
ïonge ae Veoia. Iu drinka&to; diria,

. "Kiel U .po»ua yehl .Lla tfuxJTomp-
iglB p» batado." La drtnkejmutio
diria, "Hal" "Li «mkorao Ciam l teil.,
dlfoje & perdia entute aian prndenton
kaj prWtella e» Elalttltulon'l Tint. 6u
Ha o'ftl P0ta« prlltelll" "Slo poitét"
"Riot Uiuc U akiibla konfeion, poite
oni lla tmtadi» dam pli of •duonnokto,
gis Tomplgo de lift kruro." "Poster'
"i'oite Uu kraro rompigia." "Klo d»,
post ta romplgo 4« lia krurot" "Elot

„Eln, adaif Li eble mortii." La
mditro ne plu demasdlj, -kaj denore
raalrapld« kalkiflls «ian koBton.

Po«t'1a ^«tunmeta ïen^o-, la atthma
Tento nrtltarmtgiB tagon poit tago kaj

Kimlabbru * TutmondaT "Esperantistoi
• • • - . -, :-:•• • -> ;: . • ; . • : • • ai- - - T . . ' " - : :"• \i. . .

*esunio:ka>| JiumaaJeraS 'ntoïpj de sJiferlaWj-'erï '•
;tila-bulMoo estas permeaataj' kaj: bonvencij, kondUié f'i» fli ne:sutö» n«Ul<e

M} kij la amgïiito'^leii.omoa'iiiajn SeifliSnÈp-éttfJii: • .'• •-- " t'""

.. . i> i?ost.la ttaduko, '«epceao^reattmo >tl aliaj utillgoj rimarkl; aparte
e] kin nu%ero:denia -buitene 'glfcataa tradukfta ktprj . ' •

•.. 8) Snuft' al m' :4 'tktatylerajn de" la" traduko, ïëpïeap aff'trtüuto kaj 'atir
.111 notl el klu numero kaj'ktu attikolo gt estaB Irïduklta Ictp;; - ' • ' • - " ' ' '

3) Soiigl al-nl.kta ëïtas 14' Jurnalo att gaieto, aur 'kin aperia Ja..
• traduko; repreao, «S resumo kaj,!aë eble, klom da legantoj gl poseda». .

Se iu el vl, karaj latnldeanoj, intereslgaa prl Pop&la'Sinio, bom iitil-
igaa nlajn matetialo jn ka j volaa , pli muite, informigi, iciigü' Bi al 7Ïan
betonon kaj ni Tolonte-yin proTiua'laBeble. ' " ' ' "

•'"Plej' bona propagtlndö' estaa .praktiko", -festaa ,jam tempo, por
antaoenpull nian movadbn il pil. alta itadlp ol nur .prgpaganfti. Kun-
laboru, 61uj eaperanttitoj fta la tutmondol . ,

1. Se&pagan sbecimenon
ABOINHVIANIERO

ecimenon ni B&tidba ai Öiu, ïtiu letere poatulos* Se ja
Ticevadi nian gaieton, rolu pagl al nial pecantoj aö rekte

s -
Bi" Kun'ft^j elp-éldóné.}o^ka3 eBp-gazetó^ fci TolonteinterlanfoB Töciproke

; jteriöïajojn att Hbrójn. Se* de indivlduaj legautoj ui &é akoepta»
ïazetojn* • Se en lia lando aukoratt ne trovi'J'aa nla peranto li poyaa
%'boni per Ttspónd-k^pprio j aö noyaj eap-aj librof.

: NIAJ f EkANTOJ : " .
FINNLANDO: Nlilo Kavcrtlu», Hiklakienkatu 10/14 Turku.

• - ' . • : ' (Jarabóno: 300 Fmk;)
'PRANCIO: Labor-Etperaotiata Federaclo, 34, Str, Ohabrol—

PABIS — X. : (Jarabóno: Fr.' Pr. 450)

GËRMANIO: Arthur Schulie, Berlln-Lübars, Kolonie, Waldeatrkden
tl. , (Jarabonoj 6 'B. M.) ,

Kurt Ella», Lelpilg W 36, Phlüpp-Beis-Straate 81.,

JAPANlb: J«pana Eipernntlrt*-A«bdo, HongB-Motoma«l 1-13.
Tokio -

SVeDIO; Einar Adamaon, Varmlandagatan 18, RStebotg.
• , (Jsrabono 6,50 Eronoj)

- Rimarko : Legantoj en aliaj landoj de NarA-Etiropo eataa petataj
ank:att aendi aian abonon al nla *veda att (inulanda penïtoto. Por legantoj
en ceteraj landoj' ni provizore 'fiksaa la prezon je. unu reapond-kupono .
por Dlu'numero att aamvaloraj novaj eip-aj llbroj. •

vlntro prokiimigia; kvankam tuttage
mi reatlp ftpMd la fajro/ TitUta jako
jam eatU neceaa. Iu& poattagmeion
nin honoris neniu kllento, kaj ml eatia
ildanta km okuloj fermitaj. Subite
mi atidla -froéon, "Varmigu taaon da
.Tino." La. vo6o, kvankam We malloBta,
u»tl« tre famlliara. Sed, rlgardante
mi tróyla neniun perBOnon. Startglnte
mi ilgardis ekateren kaj vidiB Kung
Jl^gl-on Aidl malaupre de la montrotablo
kon"tèa% la aojlo. Lia Tizago eatia
nigra kaj malgraaa kaj tuto deform-
Igls-, 11 porti! eluritan «bWofltan
jakon, kun kruro j kruclfaj, kaj aub-li
junka «ak'o alllglta te la Jultroj per
pajlolnuro. Vldinte min 11 dïntiïe
diria, "Varmigu taaon da Tino." La
drinkejmaitro ankaB ellovii aian kapon
kaj diria, "On Eau g Ji-git Vi ankoratt
Suldaa dek n^t monerojnP' Suprenri^
gardarite EUK Ji<i tre malaprlte
rappnUt, *'4ito...anl likvidoa ta »ett-
ontan ftijon. fliloje mi" atetoa kon-
tante. Donu ytnOtt bonanl" La drink-
ejmaitro attkoratt aame kiel antatte
diria al U rldante, "Kung Ji-gi, vl
denoTe Itellat". &ed Mioje H ne muite
ain aenkulpigia, nur diria mallonge,
"Ne leren!" "Seroil Se yl ne «tella,
kial vian kruron flnl batadia -gia romp.
igof" Kung Jl-tl airi» mallattte, "Si
rprapifyia pro. fateido, pro^
LU ritardo lajn'h peti ia
mtutnm né v'pln Üüü iprty&rali.
jam -toloktills 'keDaj peraouoj. ÏB
Oinj ridla kune kua la maatro. Ml
TarmigiB la vinon, gin pórtia ekateren,

kaj metia aur la lojlon. Li elprenia el
aia lirita polo kvar moneretojn kaj
metia en miau manon, Ml vidifl, ke
eataa koto sur tutaj lla j manoj, ja per
kiuj U «atll renlnta. BaldaHU elttlnkl»
la vinon kaj dènOTe aldante foriria per
manoj, klam la aliaj bablladiB kaj
ridadii.

Poat tlam, denove longe ni. ne ridla
King Ji-gi-on. 3e la jarfino, depreu-
inte la tabalon l* drinkojmaatro dirlB,
"Kung Jf-gl ankoratt tuldaa dek natt
moneretojn»" Je la Brakboata Feato")
dï Ia' aekvan*a jaro li "denoTe diria,
"Kung Ji-ti ankoratt luldaa dek naB
moneretojnl" Je la AHtunm«ia JeBto,
tameu 11 tion ne dlris. VenlB denore
jarfino, aed ni. ne plu lln vidii.

ES gla nun rni lln ne plu vidla,—eble
11 ef ektlye mortii.

Qlanl .

(t) Fa»o jpicfto ytr fmMta.
(3) Arkaüaj varuj tl tina linfix. tau)

uti$al nur surpaptrl tn la Katihttitaj vtrkoj.
(i) Om li tiuja aanajn prtsns m

tkribmodtlo por irifanoj pro itia simpleea.
(4), Ixmmtè sukasinta m la uniw

iJódnff» kaj fntrinin urban Itrrujen, ditm ld
tempo at la 'Tflalnova lAuknatma.

(!) Jumnroo Hu lukutit m lu proancf
riluin Ia ttmpo ie la mttlnova

(6) La Ja dl In ktlirta mvnato ta& ta
luit» haUhdaro.

-r:OI» *
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16
J De meest bekende communistische esperantist is de onderwijzer
Poul Christian Thorsen (Kopenhagen 7.1.1915), Kopenhageb, die
lid is van de D.K. P. en die oandidaat was voor de partij bij de
laatste gemeenteraadsverkiezing.

Volgens betrouwbare berichten werd de Tsjechische legatie in Ko-
penhagenin een brief van het "Informatie-Ministerie" in Praag
verzocht, om Thorsen een lijst voor te leggen van ca.55 Deenwe
esperantisten, die door de voorzitter S.K.Kielsen, Fredericia,
waren uitgenodigd om een bezoek aan Tsjeoho-Slowakije te bren-
gen in Juli 1949,en Thorsen verzocht zijn mening te willen mee-
delen betr. de betrokken personen, maar zonder dat de Voorzitter
Nielsen er iets van gewaar werd.De legatie zond daarna- een oopie

de lijst naar Thorsen.

BUITENLAND- Br schijnt in de laatste maanden een verhoogde Russische diplo-
T 'lp fi A^M

matieke werkzaamheid te bestaan op IJsland. daar er opvallend
veel Russische diplomaten en diplomatieke koeriers naar en van
IJsland reizen.

- Ha de onderhandelingen, die op het Ministerie van Buitenland-
&ENP10BLESM. se Za]£en plaats vonden naar aanleiding van de Bussisohe ver-

baalnota'a van 25*1 en 4*6.1949, betr. de geallieerde vluch-
telingen schijnt er een intensiever lus eisene propaganda op
touw gezet jegens deae vluchtelingen, deels door het toezen-
den van propagandamateriaal, deels door bezoek van employés van
de Russische legatie aan de vluchtelingenkampen.

Op 1.1.1949 werden er hier te lande volgende vluchtelingen ge-
registreerd:

247 Estlanders
924 Letten
508 Litauers
6 Oekraïners (geregistreerd als Polen)
l Bus .(patiënt in het krankzinnigengesticht Augusten-

borg. ffip 1946 werd hij "aabnge boden" aan de
Husaische repatrieringscommissie, die inmd-
dela weg reisde zonder hem mee te nemen.)

In verband hiermede izij vermeld, dat een klein aantal oa.15



NOTA:
Van: KA-RA

Op 30-5-1951 is aan Midinette brief nr, CSZ/51/03J
geschreven, n. a. v. AOD 98478, bij C<) 984-78, en de
aantekeningen man OVN/III d.d.7.5.J>1 . aan KA-RA op
schutblad van GO 98478. i
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ƒ if

De I.D. Groningen kwam in het bezit van een gesten-
cild blaadje in enveloppe, zoals dat waarschijnlijk aan
verschillende esper anti sten in Nederland is toegezonden.

Volgens de' geadresseerde - zelf een goed esperan-
tist — wordtin dit schrijven een verzoek gedaan om ver-
schillende bijzonderheden en beschrijvingen, eventueel
foto 's te willen toezenden van bepaalde gedeelten van ons
land. Op de achterzijde van het blaadje staat een route
aangegeven lopende van Bems tot IJselmeer.

Het mag verwacht worden, dat men andere, eveneens
in Nederland wonende esperantisten, een dergelijk ver-
zoek, wellicht met een andere route, heeft gezonden. Hier-
door zou iaën, indien de geadreseerden in hun betrekkelijk
enthousiasme voor het esperanto als wereldtaal, aan het
verzoek zouden voldoen, in het bezit komen van een uitge-
breide collectie inlichtingen.

Bijgevoegd gelieve U een foto-copy aan te treffen
van het bewuste gestencilde blaadje; een gedeelte van de
enveloppe waarvan het gedeelte hetwelk slechts alleen de
naam en het adres van de geadresseerde bevatte, is weg
gelaten, alsmede een route zoals die aan de achterzijde
van het blaadje met een schrijfmachine was aangebracht.

Aan geadresseerde is de raad gegeven zich voorlopig
niet verder in bedoelde zaak te mengen. - - - - - - - - -

5 December 1950.
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Kr.392/50 Dienstgeheim.
gericht op Uw schrijven dd. 23.11*50 Nr.96052 Vertrouwelijk.
Onderwerp: :&2spöSBöS3t3O.Inlichtingen.

Na^r aanleiding van het gestelde in Uw hier-
boven aangehaald schrijven, bericht men mij als volgt.

' r f A . H . H-iHMAKS, geboren te M33ïOiüf 7 ^ebruari 1897 is lezer van:
' " De Waarheid".

Zijn echtgenote heeft aan een dezerzijds vertrouwde
persoon, eigener beweging medegedeeld, dat zij aan haar man
(^eriaaas) heeft gezegd de contributie voor de C « P » N . niet meer
te kunnen betalen.

In de week van 20 - 25 November 1950 hoorde deze
vertrouwde persoon dat de bezorgster van ;De Waarheid" aan de
vrouw van Hermans voornoemd toch weer om de contributie vroeg.
Uf die contributie toen betaald is, is niet met zekerheid waar-
genomen. r£eil aaiazien van het voeren van politieke actie
door Herraans, is tot heden niets gebleken. Mijn aandacht blijft op
deze aangelegenheid gevestigd en bij enige bevinding zal ik hier-
van terstond doen blijken.

ZÜID-L1MBUEG, 5 Dec.1950-



ïetluata eamldtano,

Per öl tlo nl eendae al vl, kiel donacon de Ekatera Ulnluterlo d;
flnnlwido, la verton de Duhamel "Norda Kanto". Nl «speras, ke Tl lego* gin
kun feuo. l/

IJL MtnUttrlo laann o* donlo ri»idt.tn ftr In afrerk-a. Tf 1 nl kura-
ga« petl de Tl jn̂ â e.*». kelka.Kfoto-p08tkarto.ffi. klui serves al nl en
la efektlvlgo de nova geografla legollbro prl la tuta nondo. Sed por ke la
Ilu0tra)61 povu eervl al nl, 111 nepre deTas eetl konfornaj al nla piano,
klun Toiu detale etudl eube. Par tlu verko nl esperas servl ankau al vla
lando per la dlekonlgo de gla naturo kal kulturo, kaj pro tlo nl esperas
sindonajn kunlaborantojn el cluj lando.1.

Nia piano: la verfco ne eatos ordinara lego-lernollbro, eed aventure
rakonto prl - certe nur Iroaglta - vojago oirkau la tuta terglobo. T,a
rakonto devas eétl plej reala kaj vlva, kal tlo es tas atlngebla uur per la
helpo de vl, clulandaj sarcld^anoj.

KI do konstrucs {bedaarinde nur en Imago) oceannavtftebïan rotoran
bar kon, per klu nl ptartrs ei rila riorda lando. Sed nl vc^ióc. 'Icii let ?.llan
krom la vasta ma.ro kaj Is havonoj os |la1 bordoi. Pro tio "Iri'ti.s 'a \n
lau eblol tha la lntcrna.1 nRVlgehlHj akvo.1: lagol, rlverol, 'r.er>->l.'i
nl vldoB ne nur In ••-.urlona.lr. vJdlnda^o.ln sed la vcra;i Wio*> fie 'i&
en la kamparo.l Cirkau t,iu,1 riavlpefo.!. En ciu lp"cto nt l\jvit,'-.d sav.if?.is:ica
por kunvó.1a,go klei rila gvltP.^to kaj traduklsto, j?Me vl voïr»3 eati nia gvl-
danto tra vla laodo? Au aUrs.iau <.n vla h'iiiiia regicinc?

Nl doncg lu pro Ie l, r, i t-r.T vojsgllnlon tra vie lando pe^* kerta sklzo
au per llato de lükr.oaio.1. Ml atendae vian aprobon eu l^r&opi-cporicvi.

El vla landT r.i bozonast
1) Inforno.ln prl la tr*»veturot»ij rlverol ka.1 kanalul, prl ia navlge-

blo per nla bertcc au èa IrrevtsnaJ fle.nkfi.l ekskursol poi' Bjal^raroid ootor-
boato au eS pp,del-lt«inoto lüü li rlveroj kaj kanaio 1'. Pvi hn-rsncj por trc-
noktl kaj replenlgl stokon de bruloleo kaj mp.ngoprovlz^.1 . Prl n".t;ro. ter-
kulturo, ordinarr.J mangpftoj, popola vlvo, Ir.boro knj f-sc :o.1, n̂ i\rni^«\ro, en
lndu<trlaj centroj, laboro en f".brikoj, vlvo en laboriat^J hsjroj, ürbnj
vldlnda^oj ^al kluj nl tamen ne dedlcoe tro da r.tentc) . Turiamr.J senpngaj
broeuroj .kaj proopektoj estra bonveno.J de cluj trapanonaj loicoi".

2) Eventuele landlrartojn (mapoln), navlg&clejn kErtoJn.
J) Fotopostkartojn, kluJ farna okulvldebla cIon, klon nl notie prl

la "InformoJ".
ftlo koncernae kompreneble nur lokojn atlngeblajn per nla barko au

boato(j), kaj nur eaeepte nl penaas prl gravp. vldlndr.^o rllrehla de la
bordo per auto. Konpreneble oio vldebla al la navlgelo apurtenns al nla
programo.

DloeneloJ : Nla barko: 11,4 n longc, 4 ,o m Ir.rgn, 1,15 m profunde n&-
ganta. Ie ekakurea notorboato: 5,15 x 1,6 x 0,55 n. Padelkanotol pnk^i-
mime 4,6 x 0,7 X 0,1 m. La barko kst.1 la motorboato he.vr.3 mr.alnoh fort;nn
por atlngl grandr.n rapldecon, kaj povee auprenlrl en Ion repidaj rlverol,
•e nur la profundo tion perneecie.

Kun salüto
Bonvola turn l'.

Helelnkl-Ka
Plnnlr.ndo.



StaTeren - PIJu*en - Heegermeer - Sneékerneer - Grouv - Berfcumer
neer - Hoen diep - Groningen - Delfzijl - Ewa



Geleen, 28 November 1950.

Betreft:

A.A.Storcken, wonende te Seleen. Ti>v! ^ •

V E H T R O U W E L I J

* 2 DEC, (»jjv/̂

ACD/ J

Ter voldoening aan de inkoud van Uw sckrijven dd. 13 November

'1950, no. 94248, beriokt ik U ket navolgende.

0-K 3TOBCKSN, Antonius, Adam, Nederlander, geboren te Geleen, 14 JuM

1916, wonende te Geleen, Spoorstraat no. 22a is onderwijzer aan de H.K.

M.U.L.O-sckool voor jongens te Geleen. Uit een ingesteld onderzoek is

ket navolgende gebleken.

Storckan ontvangt vrij regeaunatig ket geïllustreerde blad

"Czeckoslovak Life", welk blad verzonden wordt uit Praag en ,̂ edrukt is

/ in de Engelse taal. Hij is Merop niet geabonneerd en keeft bij kerkaling

sckriftelijk de wens te kennen gegeven, van toezending van dit blad ver-

schoond te blijven, eokter zonder resultaat. Abonnementsgeld werd nimmer

betaald.

Blijkens de wijze van adressering van de kern toegezonden bladen,

is ket adres afkomstig van een ledenlijst of dergelijke, van een esperan-

tistenvereni^iag. Dit adres luidt nl.: Mr.A.Storeken, Instruisto, Geleen.

Storcken keef 11 de ze bladen niet verspreid, kij ontvangt sleciits

één exemplaar, doek kij keeft wel eens een dergelijk blad ter inzage

verstrekt aan een mede-cursist van een cursus in biologie, welke kij ook

volg-t. Dit kad evenwel betrekking op de illustratie welke in dit blad

voorkomt van in de natuur levende dieren.

Naast zijn dagtaak als onderwijzer koudt kij zicii bezig met

\e en met esperanto. Hij keeft zich in de loop der jaren

bij wijze van tijdpassering, deze taal eigen gemaakt en spreekt en

sckrijft kierin.

Hij is als verspreid lid, vanaf 1937, aangesloten bij de esperan-

tistenvereni^ing- "Nederlanda Katholico". Deze vereniging is aangesloten

bij de Internationale vereni^in^* van Katliolieke esperantisten (I.K.U.E.)

| waarvan als voorzitter optreedt zekere de Jong, wonende te Vleuten (U.)

Naast deze Katholieke verenigingen is kij korte tijd aangesloten

geweest bij de. "Universale Esperanto Assooio". Deze vereni^iiij is jeves-

tigd in Engeland, doek wordt in Nederland vertei-euwoordiiid door zekere

| Hoen, wonende te 's-Gravenkage, Sckaersbergerweg. !

Deze vereniging-en kunnen derkalve bekend zijn met zijn adres. !

Voor zover kon worden nagegaan correspondeert kij momenteel j

aeer weinig in ket esperanto en na Wereldoorlog II in ket gekeel niet meer

met Oost-Europescke landen, daar deze landen geen correspondentie in deze j

taal meer laten uit gaan. Voor de oorlog correspondeerde hij wel met
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deze landen SB daar kij reeds1 vanaf 1937 lid is van een internationale

Üaperaati&ten vereniging, is de mogeli jkkeid niet uitgesloten, dat zijn

*4r«i i*~:§ö:st~Ihirop9sek«; landen T»ekea& is.

Stsrekwa ia fi-akii »*&*»& Eooais-Katkoliek an Is politiek reckts

georiënteerd. V*n CQfflmutójtósölbe IdeSn of uitlatingen, of sympatkie-

met eonimunistieokjÉ gejr*ge*r&a laad®» is niets gaTsleken.

i» een. in aiekzeïf gekaard persoon, Boor enkel» desillu-

«&«*.. ia zi$a jjeufè. is ki.j iëma».4 mst eea »«f niet gekeel Tergetea wrok»

lij ke«ft 'bijnj&ijii: stTi4i* -voor oaderwijzsr aamslijk QÖÜ tö^enslaf •:

jekad, toapa kij in ver¥*aè mét. s au ta froat aantal studentea niet werd

to9f«lat.*n op de Biss-ekeppelijk*, S*9*ks<ïkool te Eoermoad. Hij keef t toe»

zij* studie» -voort^oaet , aan Aé (aeütrale) Bi jkskweeksokool te Maastrickt,

waar kij ziek ecskter miet op ai|» plaats roeld». Iet ^avolg van deze door

kam (ftkox*» atudiea«iokti»jf is f«W8«st, dat kij met een oaderwijs&ersaote

/"""> vaBi deze sokooi meer m9«ïtö kad om i» ket S*K, ©adetrwijs emploai te

viadea. Dit is kem eèktér toek felukt door raiddal van ralatiem, lij

Tseklaadt tkan» eea T»etrekJci3»e overeenkomende m«t «i ja opleidim^f, ambitie

ea leeftijd. ;

"S»Si& • gmiAg vaa *-*kö» keef t tot «evol« «ekad dat Storekan ziok 1

fia$ ke»0kpuw*a^mls een t©ef»l*taa«} in siokssalf gekeerd wer& en ongemerkt'

••k J^ad*.3Siraaa?éiif3k»>idsoom5lffl.x T»i| ziokzelf aaakTreekteé lij keef t aleokts '•
_' . - , - ', . . " ' ' .•'Si-'<-.' . ' ' ":..-' - . _.-. ; .ƒ•'• "•' ..-•'•' . . ' ' • ' . •' ' ' . . - . . .

omgang &ët :M ja ge*ia w familie* Iî « keef t geen vrieadeja; en met ai ja

®«llega's is kij niet eodaaig intiem dat kij de moed keeft te komen tot

ge«prekk«a over kedendaagse gebeurtenissen af over politiek. lij askt die

daartoe t» ko-ogstaaad. •

loewe-l Storoken in staat moet worden geackt de inkotó van ket

vorengenoemde "blad te ©»derkenM.ea> als ooromxinistisoke propaganda-iaotuur

ke«ft dit telad sleekts ai j»' interess» voor wat "betreft de illmstratie.

lij geeft geen klijpt aan de gesekrevam iakotó zijn aandackt te

keilden geaskankaa» varmeedelijk ook omdat deze in de lagelss taal is

ge at eli...

leaekouweade de persoon van Störckea, ket milieu en de sfeer

waaria kij leeft dn werkt, is ket aam U gerapporteerde onjuist en sterk

Politiek* activiteit is van kern niet te verwackten en kij i»

derkalve ala zodanig van geen "belang ts aokten.

« I n

.*?,«,'£.fi- '
J;. :v



Verbinding 62

_V__e_r t__r_o_u__\7_e_l_i j k_ Irf^ ̂

Betreft: U.S. Ernult

In aansluiting op mijn schrijven
dd. 4-11-1950, betreffende Hobert ütepka-
na Ernult, geboren te £*• Isle Adam,
1-8-1921, heb ik de eer U te berichten,
dat genoemde Ernult thans te Arnhem ver-
toeft. Zijn adres aldaar is te Leeuwar-
den niet bekend. Hij zou volgens verkla-
ring van de in mijn schrijven genoemde
echtgenote van H, Westerdijk bij Esperan-
tisten te Arnhem logeren.

Bij de afdeling vreemdelingendienst
van de gemeentepolitie té Arnhem was
hij tot nu toe niet gemeld,

te Arnhem
reffende het verblijf
op de hoogue gesteld.

De inlichtingendienst
is telefonisch be
van Ernult aldaar

C'-~
^Leeuwarden, 21-11-1950.

OP KAART
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Kaar aanleiding van een schriftelijk verzoek^
gericht door de Esperantistenvereniging van Oeleen aan de
Directie van Staatsmijnen om beschikbaarstelling van een les»
lokaal voor het geven van een cursus in EaperantoD is een
onderzoek ingesteld waarbij het navolgende is geblekeno

De cursus gaat uit van de Bond van Arbeiders Esperantisten»
gevestigd te Amsterdara9 waarvan de Esperantistenvereniging te
Geleen een afdeling vormt» Tot deze vereniging kan eenieder
toetreden» ongeacht welke geloofsovertuiging hij heeft of
welke politieke richting hij is toegedaan,, Het lidmaatschap
brengt geen verplichtingen mee en men behoeft geen contributie
noch lesgeld te be talen * Per les - dit is vermoedelijk eenmaal
in de week = wordt echter vijftien cents door ledere deelnemer
bijgedragen voor de bekostiging van licht en verwarming» De
studleboeken moeten eveneens door de deelnemers zelf betaald
wordenj deze worden door de bond tegen een geringe vergoeding
beschikbaar gesteld o De leraar ontvangt voor het geven van
de lessen geen vergoeding» De kosten van een en ander zijn
zo laag gehouden* erareden de "Internationale Esperantisten
Vereniging" wil bereiken» dat deze taal door iedereen bestu»
deerd kan worden zonder dat financiële moeilijkheden moeten
worden overwonnene Men acht het als gevolg hiervan mogelijk -
dat het Esperanto een wereldtaal wordt« De duur van de cursus
is vermoedelijk een half jaar»
Te Geleen is met de organisatie der vereniging belast als
penninanee ster•

geboren te Raushoru (I)ld)e 4olloOOp Yoego«Slavi<ürB
invalide mijnwerkers wonende te Geleen» Tulpenlaan 45<

Genoemde Oset wordt te Geleen aangemerkt als een sluwe
vos en op politiek gebied gewantrouwd0 Ha de bevrijding
was hij enige tijd geabonneerd op De Waarheid en onderhield
hij contact met personen waarvan bekend is dat zi;J lid zijn
van de CPN- Hij is te Geleen de enige Yoego»Slavier die geen
lid is van de HoK» vereniging St* Barbarajen daarom wordt
door zijn landgenoten op politiek terrein gewantrouwd t ?oor<
zover bekend ontvangt hij echter thans geen communistische
lectuur P Hij Is bevriend met BURGXER en diens echtgenote a
we^ve oQk__e8perantist zijn en belast met het geven van Tes in ,
S&perant̂ ~aan ae leden van dé afdeling Geleeno In September
Ï949 heeft Oset een reis gemaakt naar Beieren (Dld)« Aldaar
werd toen volgens zijn verklaring een excursie gehouden door
esperantisten van verschillende landen o

Als secretaresse van de afdeling Geleen fungeert:
' MULDER^GORDT o Hennie„ geboren te Emmen» 5«10»19« Hederlandse,,
wonende te Geleen? Surinamestraat 3»
Deze vrouw is voorheen woonachtig geweest te Heerlerheidtto
Haar vader was destijds mijnwerker doch geniet momenteel
invaliditeitspensioeno Betreffende haar is te Geleen niets
nadeligs bekend, Op politiek terrein trad zij voorzover bekend
nog niet op de voorgrondo

Voorzover gebleken hebben de navolgende personen zich opge»
geven voor het volgen van de cursus in Esperanto 8



/f MTOËR, Albert» geboren te Nuth8 1607*16P Nederlander9
werkzaam op de Cokesfabriek van Staatsmijn Maurits onder
noo 4682 CBo f f wonende te Ge leen 5 Surinamestraat 3o

Mulder is de echtgenoot van Hennle GORDT, de secretaresse
van de esperantistenvereniging Geleeno
Op politiek terrein is van hem te Geleen niets bekend»

r' WITYOETo Johannesj geboren te Emmen9 7o4ol89 Nederlanders
werkzaam op het B«,B.B« onder noo 73» wonende te Ge Ie en 0
Bankastraat 21 e

IB lid van de CPN9 de AoBoW.Mo en bestuurslid van
v / , Terenlgd Terzet 1940~1945o Geabonneerd op De Waarheid*.
' Van de BUKT a Klaas9 geboren te Lutgen«Dortmundj, 27ol2o008

Nederlander» werkzaam op de Staatsmijn Maurits onder no?
7747» wonende te GeleenB Floresetraat 22 o

Is lid van de AoB°W,Mo en geabonneerd op De Waarheid c,
Men vermoed dat hij ook lid is van de C„P.N«

O X * KIASKNo Albertp geboren te Odoorn» 2n8d5p NederIander9
werkzaam op de Staatsmijn Maurits onder no, 2127$ wonende
te GeIee»9 Bcrneostraat 31»

Is kernlid van de C,P«N« en lid van de A»B»W°M« Rij is
geabonneerd op De Waarheido

l MOESP Albert9 geboren te Emmens 25o5«97B Nederlander0
werkzaam op de Staatsmijn Maurits onder no° 113» wonende te
Geleen9 Oleanderstraat 19°

Lid van de C»P«N* en de AoBoWoMo geabonneerd op De Waarheid<
POPKEN» AlbertP geboren te Odoora, 28*7007» Nederlander,,
werkzaam op de Staatsmijn Maurits onder noo 969» wonende te
Geleen$ Surinamestraat bo

lid van de C«p.N° en de A.B>W.Mo en geabonneerd op Be
Waarheid»

l WESTBROEK.- Martinus Wilhe^mis H*C<., geboren te Maastrichts
ZOo7»lO« Neder land er 9 werkzaam op de Staatsmijn Maurits
onder noo 7764$ wonende te Geleenp Begoniasingel 66»

Is bestuurslid van de AoB«.W.M r t 9 afdeling Lindenheuvelp
geabonneerd op De Waarheid en vermoedelijk lid van de CoP.No

s- X * KA02JMAREK;, StanislauSj geboren te Konary5 7ol2093s Pools
v-' ' werkzaam op de Staatsmijn Maurits onder no<> 9967P wonend»

te Geleen? Lindelaan 49 o
Is lid van de A » B « W o M « en geabonneerd op De Waarheid, 'Is

vermoedelijk lid van de G«P.No
iBJlREXp Peter j geboren te Münohen«Gladbaoh (Dld)f i 5°3ol38
Nederlanders werkzaam op de Staatsmijn Maurits onder
na* 4526, wonende te Steln(, Helnsbergstraat 23o

Politieke richting niet bekendo
De KORT^yMarinuSp geboren te Geffen9 14o6o959 NederIander6
werkzaam op de Cofcesfabrlek Maurits onder no„ 748S wonende
te Geleen„ Begoniaslngelo

Was voorheen lid van de AoB*WcMo doch thans van de R „K,
Mijnwerkerabondc Is politiek een twijfelachtige figuuro
BOS,VHendrlk0 geboren te Nordhom» 3-lol5P Nederlander^,
werkzaam op de Cokesfabriek Maurits onder no° 781, wonende
te Geleen» Bosweg 85-

is lid van de A„BoWoMc Wordt politiek als minder be»
trouwbaar aangemerkte
ELBERS» ArthuTj. geboren te Holsterhausen (Dld)9 25e8,12$,
Neder land er „ werkzaam op de Ookesfabriek van Staatsmijm
Maurits onder no o 336 s wonende te Geleen0 Lelie'nsingel 29 o

is lid yan de A . B . W o M c W a e na de bevrijding enige tijd
geagonneerd or> De Waarheid{ • a—— s —-
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^ l KANSEN,, ̂elix Pierre Hubert9 geboren te Kookelberg (Bh 26*12eB
l NederlanderB werkzaam op de Staatsmijn Maurits onder no« 9121,,
•j wonende te Geleen» Bosweg 71=
V- Politieke richting niet bekende
X >HOOGEYEENa Arend» geboren te Ambt^Ommeiij 29>3o20j, Nederlander a
' werkzaam op de Staatsmijn Maurits te Geleen onder noo 3442j,

wonende te Geleen» Floreestraat 21 o
Is lid van de AoB.WoM* Worclt politiek minder betrouwbaar

geacht c,
J JOPPE»xfoambrioht Pieter8 geboren te Amsterdam9 17o7°00j,

, | Nederlander» werkzaam op het S«BoBo onder noo 365B wonende
»- i te Ge leen j Spoorstraat 86 0

v. Is lid van de p0v-,dJU Wordt politiek betrouwbaar geacht 0
,0* JjpJJITENBERĜ  Johannesa geboren te Recklinghausen» 9o20039

/ Nederlanderj werkzaam op de Staatsmijn Maurits onder ao<?
\9 wonende te Geleen9 Lindelaan 26 o
/ Is lid van de AoB.W.Mo Was na de bevrijding enige tijd
/ geabonneerd op De Waarheid o Wordt politiek als twijfelachtig
-̂aangemerkt *
x l LAST 9 Pelix»v/ geboren te Meerssen^ 9«llo039 Nederlander^

. [ werkzaam op de Staatsmijn waurits onder noo 7893» wonende te
. K. l GeIeen9 Begoniasingel 71o

L Politieke richting niet bekende,
YanPOLoWattj, geboren te Bmmenj, 8nlOo09& Nederlanders
werkzaam op de Cokesfabriek van Staatsmijn Maurits onder noo
298ff wonende te Geleen9 Curâ aostraat 40o

^ is lid van de A.B .W .Mc Politieke richting niet bekenda
^ 1YKRBERNEfl Petrus Antoniusp geboren te Yenlo9 8ol2ol5?
/ Nederlander, werkzaam op de Cokesfabriek van Staat smi ju

Maurits onder no° 626,,• wonende te Geleen9 ffleidoornstraat 20
Wordt politiek als twijfelachtig aangemerkt.

i Yan de WONINGB\/Petrus Lutgerua9 geboren te Lematerland9
22 0 il o ib s Nederlander p werkzaam op de Staatsmijn Maurits
onder no- 96680 wonende te Geleen̂  Borneostraat 30o

Politieke richting niet bekendo
V ^ Hü'GEL0VGeorg Willem9 geboren te Neuborn (Kng/),, 5,2̂ 14!?

]/ [ zonder nationaliteits werkzaam op de Staatsmijn Maurits
O- \r no« 2132t wonende te Geleen» Kerkhoflaan 5o

u Politieke richting niet bekend»
<s$SCHABDEflyHendrikus Hubertus9 geboren te Maastricht,, 24o5o069

,. j Iêderlander9 werkzaam op de Staat smi ju Maurits onder no<
. ̂> j 78909 wonende te Maastricht̂  Meabredestraat 3»
'J' ^ is lid van de A.B .W „M* Wordt politiek onbetrouwbaar geacht o

,. Ŷ (I)ÜSSEUe0̂  Hillioo Mariefl geboren te Soheemda» 16,9.05» Neder*
r j land er, werkzaam op het S «B.B ̂ onder no* 455 s wonende te

•j Ge Ie en9 Hyaointhemlaan 21»
/ Is lid van de AoB°W,,M* Was in 1948 geabonneerd op De
L Waarheid o Wordt politiek onbetrouwbaar geacht*

<( MARISSENyRoelof 9 geboren te Borger, 16o4o92„ Nederlandera
werkzaam op het S<,B*B° onder no 356S wonende te Geleen,
Oleanderstraat 5«

Politieke richting niet bekend-
/, JKOLDENHOPo Dlederikus Lubbertus Willems geboren te
' V23«3o940 Nederlander9 werkzaam <op de Staatsmijm Maurits

onder no 8242„ wonende te Beek, Stationsstraat 42«
Is lid van de A<.B«W,M<> en geabonneerd op De Waarheil

f( / '.vordt politiek onbetrouwbaar gèaohto
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f HELWIG,léendricua Christiaanp geboren te
IÜT7TT5. Staat loos s- werkzaam op de Staatsmijn Maurits onder
noo 3631$ wonende te Stein» Heinsbergstraat 22 o

Was tijdens de bezetting lid van de S*So Zijn huidige
politieke richting is niet bekend»
lGQDSGHALKo ufcdrianus.., geboren te Oosterhoutg 7=.7̂ 109 Heder»
landerp werkzaam op de Staatsmijn Maurits onder no« 10706„
wonende te Ge leen o B orrelcui latraat 33 o

Wordt üolitiek betrouwbaar geacbt
yi Van de J t C F Piet ome Ha» oud 40

*
inwonende echtgenote

voornoorad
jl OOSTRRBAAir fly S i® t ske fl oud 48 Jaar»

van Kluitenoerg voornoemd;
oud 47 jaar» inwonende echtgenote

i fl fl » inwonende echtgenote
f
> <IAMBRIEX^l?heodorafl
T van Last voornoemd 0
'is * SHJEIMAR. j Jo8lenc oud 26 jaar9 inwonende echtgenote van

narissen voornoemd «
^iBEEigtógpv/Klaaskëp oad 46 jaar , inwonende echtgenote van
^-"itlasen voornoemd ,?

c
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SA-BA. n.a.Y. sohr. Yan Laeuarden 96260 z. Oo
v 1*3*
S 96260
R*S* Bi-nult»

IIIpA 3 '
Hi*naede b»ricirfc ik ü, dat da Fransman R ober t St»-

phana SRKULÏ, gftb. 1.0.1921 ta L1 lalt Adam, wonend*
Furijs, Rus Poaltt 18 « op 31*10*1950 ons laaè binr±»a

«n aijn intrek nam ten huiae van h«t C»P.S«lid
WESTBRSIJK, wonend* L*euward«n, Hollandardijk 17»

fösterdijk sa Ermilt aoud«n Ssp«ranti»t sija* Ia
1949 log««rd* Weat»rêi4k bij Srnult in Parij».

III, H.B,
13 ïïov»Bib*r 1950
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'Betreft: E.S. Ermilt.

Hi-rbij heb ik de eer U te berichten,
dat sinds l November 1950 bij het C.P.N.-

^ l lid Hendrik Jesterdijk, geboren te Leeu-
warden, lj>-2-1899* wonende Hollanderdijfc l?
te Leeuwarden, logeert de Fransman Itobert

"'* Stephana Ernult, geboren te L' I si e Adam,
1-8-1921, wonende Rue Poulet 10 $ te Pa-
rijs. E.S. Ernult is in het beait van
een Frans paspoort no. 46107, afgegeven

f te Parijs, 12-6-1950, geldig tot 11-6-1952
Hij is in Nederland binnengekomen bij ïïoo-
s^ndaal, d.d. 51-10-1950- In zijn paspoort
komt een aantekening voor van de Ban que
Jordaan, 28 Boulevard des Italiens te Pa-
rijs 2e, dat hem op 30-10-1950 een bedrag
van 75 Nederlandse guldens is uitbetaald.

In een gesprek met een mijner ambte-
naren verklaarde lïesterdijk, dat genoemde
Ernult evenals vTesterdijk Esperantist is.
Verleden jaar heeft V/esterdijk bij Ernult !

in Parijs gelogeerd. Hij liet daarbij ver- !
schillende souvenirs van zijn verblijf te ',
Parijs zien.

Ernult is v; e r kz aam als monteur bij
de Henault? fabrieken ( in zijn paspoort >
staat als beroep aangegeven ouvrier spe-
cialiïé).

Hoewel tot nu toe van enige politieke ;
achtergrond van dit beaoek niets is ge- |
bleken, meen ik toch U hiermede in kennis ;
te moeten stellen.

kionder dat Ernult hiervan iets heeft j
bemerkt is door mijn dienst een reproduc-
tie van de foto in aijn paspoort genomen.
Twee foto's, voorstellende II.b. Ernult wor-
den hierbij gevoegd.

«^Leeuwarden, 4-11-1950.
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In Uw politiek maandrapport, dd. 10 Ootober 1930, onder
nr. 392 toegezonden, wordt een mededeling gedaan over activi-
teit van de te Ub*ach Over Worms bestaande Eeperanto-olub.

In verband daarmede kan worden medegedeeld, dat dezeraijd»
steeds wordt aagégaan In hoeverre de studie van deae wereld-
taal «n de «eer vaak daaruit voortvloeiend* internationale
contacten voor politiek-extremistische doeleinden worden
misbruikt*

Hieruit volgt, dat voor meldingen omtrent byzondere ac-
tiviteit van de Es peran te-beweging steeds belangstelling
bestaat*

Tot de kring van de hier te lande bestaande Esperantis-
ten-olubs, welks vrijwel alle zijn aangesloten bij de "Bond
van Arbeiders- EBperaaiisten in het gebied van de Nederlandse
taal1* behoren personen vaa geer verschillende politieke oriën-
tering* Uiteraard overöseret het arbeiderselement sterk en
wordt een internationale solidariteit vrijwel algemeen als
leidend beginsel aanvaard» Tot nu toe is van de zijde der
bekende Esperanto-gr oeflfjringen nimmer enige directe of indi-
recte politieke activiteit waargenomen* Door de C.P „N. en
haar aevenorganisaties is tot dusver slechte zeer incidenteel
en locaal enig* propaganda gemaakt en belangstelling getoond
voor het Esperanto en de beoefening daarvan*

Het komt mij gewenst voor, dat Uwerzijds in de naaste
toekomst enige aandacht wordt geschonken aan de activiteit
van esperantistenclubs in hè til oaderx ̂ hebbende District, om-
dat reeds eerder is gebleken, dat in Zuid-Limburg relatief
veel belangstelling veer Esperanto bestaat en uit een recent
bericht is komen vast te staan, dat in Geleen, onder auspi-
ciën van de daar bestaande esperantis ten-vereniging een cursus
zal worden gegeven, onder leiding van- en, met als leerlingen,
verscheidene bekende links-extremistiaohe personen*

Tenslotte kan ik U nog mededelen, dat de door U genoemde
Egyptenaar ïadros MBSAÜI op verschillende plaatsen in den
lande contact heeft gehad met Esperantistea. Tan hem is op
politiek gebied niets bekend* Ook de doo? U genoemde voor-
zitter van de plaatselijke groepering A.L* HEBHAHS komt in
mijn kar totheek niet voor* In verband met Uw vermoeden, dat
hij lid is van ds C.F.N* verzoek ik U diens aanvullende perso-
nalia, politieke antecedenten en verder van belang zijnde ge-
gevens te willen verstrekken.

Aan de Heer
der Rijkspolitie

M A A S T R I C H T .

HET HOOFD TAS DE DIENSï
namens deze:

51. G. Crobbendara



GEWEST 's-HERTOGENBOSCH
DER RIJKSPOLITIE

DISTRICT MAASTRICHT
COMMANDANT

NO- . 3 g 2, Geheim.

MAASTRICHT, 10 $ctober 1950

Bericht op Uw schrijven yan

onderwerp: Politiek, maandrapport,

BULAGEN:

AAN

ACD|

In Verband met het gestelde in Uw schrijven Nr.106
Geheim, heb ik de eer U Hooedelgestrenge / U Edelgrootacht-
bare het navolgende te berichten.

Uit de bij mij van de Groepscommandanten ontvangen
ambtsberichten blijkt dat - voorzover dit dezerzijds kan wor-
den vastgesteld - in de vorige rapports-periode, geen politie-
ke vergadering en of bijeenkomsten in mijn o.h. District wer-
den gehouden van bepaalde activiteit of propaganda door extrea
mistische partijen is niet gebleken.
Naar mij wordt bericht werd in Ubach-OVer-Worms door de plaat-
selijke Esperantogroep een samenkomst gehouden op 1? September]
fj.l., waarbij als. spreker optrad zekere JTadros Me£al3.i. een
Egyptenaar, die in Nederland 'n-tourné'e maakt , georganiseerd
door het Centraal Comité* van de Esperantistonbeweging,
are het niet, dat de Voorzitter der in Ubach-0-Worms geVes-
igde Esperantistenclub A f i n L. HERMAM5f zeer vermoedelijk aan-

gesloten is bij C. P. N.' ,"""ïaif"z6ïï0*er mijnerzijds geen aanlei-
ding zijn geweest hiervan gewag te maken.
Hoewel overigens uit niets is gebleken, dat aan deze bijeen-
komst enige politieke bedoeling ten grondslag lag, meen ik
niettemin goed te doen,hierop te attenderen juist omdat vereni'
gingen als deze zich gemakkelijk lenen voor extremistische
propaganda. Groepscommandant U-O-Yf-, heeft inmiddels omtrent
bepaalde personen, die de vergadering bezochten reeds bij Uw
dienst geïnformeerd.
Het zou van belang kunnen zijn te weten of omtrent deze espe-
ranto-beweging en degenen die daarvoor optreden naders op poli-
tiek bekend is. In eventueel geval houd ik mij gaarne aanbevo-
len voor een mededeling.
De toestand op politiek gebied is overigens voorzover waarneem-
baar rustig. Wel scheppen de internationale spanningen en de
alweer toenemende finantiële en economische moeilijkheden in
't-algemeen onder de bevolking een onrustige spheer, waarin
extremistische actie en propaganda t.z.t. goed zou kunnen ge-
dijen.

v .-,, Hoofd v'£•Binnenlandse
Veiligheidsdienst te
,'S-G B A V E M H A f l E .

, .
Politie te 'a-HERl'OGBMBOSGH

de Heer Gewestcommandant der Rijkspolitie
..te *s- H E R l' Q G E M "R O S C H.
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DISTRICT MAASTRICHT,
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Onderwerp;
"AANBIDDING VERZOEK OM INLIüHTIiiGEN".

Met toeadauaa-zending van bijgaand verzoek
om inlichtingen .ftmfep0 J. de BOER en anderen,moge ik tl-Hoog-
edelgestrenge beleefd berichten,dat soortgelijke verzoeker

• i en rapporten dezerzijds worden verzonden als nu aangeboden,
zonder hoofd,of nadere adressering,ingevolge onderlinge

afspraak.Vorenvermelde Inlichtingen zijn mijnerzijds nodig
voor een nadere omschrijving van een dezerzijds opgemaakt

rapport naar aanleiding van een op 17 September 1950 gehou-
den esperantistenbijeenkomst*

De Opperwachtmeester-
de Heer Hoofd van de //^*M- /^/-»/>»»**/ -^ Groepscommandant,

l^J

S-G-R-A-V-K-N-H-A-G-B-.
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Onderwerp:
"Gevraagde inlichtingen*.

Ik moge ü-Hoogedelgestrenge beleefd verzoeken,om indien
mogelijk,ml j zo uitvoerig mogelijk te willen inlicht èngux om—
trent de navolgende personen?voorzover ïï over gegevens dienaan—

Ie. gaande beschikt;.̂ ^ g fl ^ L Egyptenaar.zich noemende
\ 'sS'v Redacteur van het blad:"AHRAMnln KAÏRO,Hij zou vanaf zijn 15e

( Ü r\ '>fa^ jaar:HesperantistBzljn.ln welhaast alle landen ter wereld zou hl
t/ U'AVt.W spreekbeurten hebben gehouden over"het huidige leven in EGYPTE.

.' Zijn tourné door Nederland zou georganiseerd zijn door het
l Centraal Comité van de Esperanto-beweging,waarin alle landelijke

esperantistenverenigingen samenwerken.
Op 17 September 1950 hield hij een spreekbeurt te TJBAüH

OVüiR WORMS,alwaar ongeveer 14.5 personen onder zijn gehoor*, zijn
geweest.Nadere gegevena omtrent zijn leeftijd,papieren,signale-

ment of dergelijke,ontbreken.
Eveneens werd ik gaarne ingelicht omtrent bekend is oveij

Jilt de B O B R ,geboren te Kl-TDMSTAND,3 Juni 190i|„,electricien,
wonende te NlKÖWÏÏNHAGM,Brunssumerweg.No. 37»
Hij is Nederlander,esperantist,politieke gezindheid,onbekend.

Ida S C H O L L ,geboren te BRAY,7 September 1910,zonder be-
roep, Inwonende echtgenote vanjllt de BOER,voornoemd.

* Albertus Hermanus H E R M A N S ,geboren te MEERLO,7 Februari
1897,gehuwd,mijnwerker,wonende te UBACH OVER WORMS,Julianaplein,

j. j/- ' // No.2lj.(Sinds September 1929 woonachtig te ÏÏBAoH OVER WüRMS?komenH
de van Hi.ERl̂ u.HERM̂ NS ̂ g YOorzj[tter van:Lab.esp.Grupo:ttLa Esperq
WAÜBACH.(L)en waarschijnlijk ook lid van de "C.P.N.n

5ev**'L Heinrloh Johan Paul H A R T M A N M , geboren te

,A A
6 U

* l 6 November 1 099, Oostenrijker, mi jnwerker, wonende te UBACH OVER
' * WORMS,Maastrlchterlaan.No. 39

Deze HARTMANN is in het bezit van een Oostenrijks paspoort,
Serie A.191236,No.111,afgegeven door de Oostenrijkse Consul te
ROTTERDAM,d.d.29 Januari 1°49 en geldig tot 25 Januari 195!}..

Bovendien is hij in het bezit van een verblijfsvergunning,
afgegeven door de Heer Burgemeester te UBACH OVER WORMS,met mach-
tiging van de Heer Hoofd van d e Rijksvreemdelingendienst te s-
GRAVENHAGE,d.d.9 Oetober 19i$,No. 22633/3̂ :

/ Hij woont sinds 16 September 1931 in UBACH OVER WORMS.
HARTMAM Is secretaris van de c-sperantoclub te WAUBACH en maakt
voor dat secretariaat gebruik van een s tempel :met opdruk:

MLab.eap.Grupo»hI*A ESPEROtt;sekr.Maastrichter laan 39.WAUBACH(L), '
Nederlando".Hî  lfl vepmoedelljk ook lld van de «c.P.N."

// J-o
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Ond*t A»A. Stcrcken _____ ^^——~

"UiTGa: — -
IIIg/h 3 Oniv- i>sw:.. miiiii

Antwoord .-.

flienaade moga lic U beriontan, dat me de dal ing ward
ontvajigan, dat Antonlaa Adam STOBCKS», geooran te Ga-
leen, 14.6.1916, Hadarlandar* hoofdonderwijzer aan da
M.U.L.O.-soliool ta Galaan, wonende te üwant, Spoor-
straat 22a, geabonneerd sou. Bljn op nat maandblad
Slovakia Lifs", gesteld in da Sngelsa taal, in walk blad
fan aaer geraffineerde ooffiiaimistiaoha propaganda zou
worden geroerd*

A. A. Storc&en zou Esperantist zi^n an vaal oorraa-
pondaran mat Sspsrantlstan in Oost-Europeae landen. Hij
zou aan roorstandar zijn van da in da communiatisoli ge-
regeerde landen gevoerde politiek.

Ik moge U Ysrzoaken mij ta willen doen berichten
of bovsngenoaatda gagavsns op waarheid berusten, bene-
vans wat ü vardar bekend ia of na aan voor*iohtig in-
gesteld onderaoek bekend mooht worden ontrent zijn po-
litieke activiteit.

EtB T HOOFD YAH DE DIEHST
namens daaei

'.'. G.

Aan da Haar
Korpschef van Politie
ta
Ö E L E E ff.
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Uit betrouwbare bron ontvingen wij de
volgende informaties

"Tijdens een gesprek8 dat ik geruime tijd geleden
l gevoerd heb mets

STORGKENs Antonius Adam, geboren te Geleen? 14o6ol6s
Nê d"ërTander9 van beroep hoofdonderwijzer aan de
M,U.L.O0«school te Gele©n9 wonende te Geleen9 Spoor-
straat 22 a? deelde deze mij medes dat hij geabonneerd
was op een maaiidbladg gesteld in de Engelse taal en

-IJ getiteld "Cheeho-Slovakia Life1*. De inhoud van genoemd
blad stond volgens hem op hoog peilc Spreken gaf mij
vervolgens enkele dezer bladen ter lezing * Bij inzage
kwam ik tot de ontdekking dat in bedoeld maandblad
een zeer geraffineerde ;ö'i$iSTia\mistiBo'He 'propaganda.,werd
gemaakt» In enkele bladen werd de Rooms Katholieke
godsdienst zelfs bespot., Gezien de inhoud van bedoe3.d
maandblad heb ik met Storcken een onderhoud gehad
en hem gevraagd hoe hij er toe gekomen was om derge~
lijke lectuur te lezen o Hij deeld© mij toen medep
dat hij esperantist was en zodoende met verschillende
esperantisten uit Oosteuropese landen correspondeerde
in het esperanto* Door enige dezer mede-esperantisten
werd hem herhaaldelijk lectuur toegezonden W„QO ook
genoemd maandblad o Op dit blad had hij toen een
abonnement genomen0

Uit verdere gesprekken met Storcken kon ik
duidelijk afleiden dat hij in vele gevallen instemming
betuigde met de politiek» gevoerd in communistiseh
geregeerde landen c Uit -aijn houding en uitlatingen
meende ik te mogen afleiden dat in de correspondentie
welke hij voert met bepaalde personen van genoemde
Ianden9 politiek niet vreemd is, Toen ik Storcken
erop weeaj dat hij gevaarlijk spel speelde^ antwoordde
hijs "Je kunt nooit we^en wat de tijd brengt9 een beetje
armslag is altijd goede"

Storcken laat nooit brieven welke hij ontvangt9 lezen
aan mij of aan zijn collega's, Gezien zijn eigenaardige
houding waar het politiek betreftB wordt hij onder
zijn directe medewerkers enigssins gewantrouwde

Het is mij ook bekend3 dat Storcken contact heeft
met de echtgenote BURGIER te Ge Ie en en genoemde vrouw
vervangen heeft bij het les geven in esperanto tijdens
haar afwezigheid0 Verdere bijaonderheden sijn mij
echter niet bekend, Of Storoken geabonneerd is op enige
lectuur van de OPH is mij niet bekend. Ik heb nog niet
met iemand gesproken over mijn bevindingen aangaande
Storckeno"

Hieraan wordt toegevoegd^ dat bij een verder ingesteld
onderzoek niet gebleken is of Storcken lectuur ontvangt,
uitgegeven door of vanwege de CPN* E/venmin is gebleken
of hij enig contact onderhoudt met personen te Geleens
waarvan bekend is dat ai j lid zijn van de CPïï0

OVer het algemeen staat Storckeü t0 Geleen gunstig bekende
Voorzover gebleken is» is de R„Kc Geestelijkheid niet op
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Vol. t/m al labortnta popclo, al vro-
\r per tio ni Mrvas- al proleta

l uniko-de Eiperantol A4am

NOVEMBRO 1949

LA VENKO DE LA LABORISTA KLASO

Ni rememoras la kvinan
datrevenom de la heroa morto
de unu el la plej grandtej fl-
Joj de la ceha nacio, tminenta
gvidsnto de la Komuniata
Partio de Cehoalovaltio kaj
pKiksima kunlaborftnto de ka-
marado Klement Gottwald,
Ifamarado Jan Bvvrma, La
bravula persono de kamarado
Jan Svetma, U entuiiism*
protektanto de l'plebo, kiu
mortis en la batalo por la
libereco, de la nacio, en la
batal» por lies nova socialist»
vtyo,-SwiAas pli kaj pil

[toto ekxemplo por la KtntraetQ» kiu en la noraj port-
qi#ifS.Hf0ndicoj entuaiasme l«b*m*por beiwtru! la fufld*-
Mttftja. de loc l al i at» aocio «i ni» prtrolaado, farijfcas
«Htmpltirde Ia plej bona.f ecoj de sindonema revolucia
bataJanto de la laborista klaso, de batalanto, kiu kunigis
veran patriotiamon kaj la Êehan nttcian fieron kun revo-
lucia intefnaciismo iaj ptoftjnda amo al USSR.

Kamaratïo''Sverma wtis tmim>nts ïeïrretetrtanto de la
nova fceneracio ̂  iaboristaj Rvidaatoj, kiuj por sia tasko
en la revolucia mbvadö maturijHs en'la periodo de revo-
Luciaj bataloj post Lp unu a mondmilito, La rusa socïaüsta
Tcvolucio én, la jaro 1917 montriB al Jan Sverma same
ki^l al multaj aliaj anoj de tiu ei eeneracio, ke la socia
ordoykonstruata sur sociala kaj nacjeca snbpremo de la
laborant9 popoio, kïu pelas la naciojn al terumj imperia-
lismaj militoj, ne estas ttt-rna, kt oni povap forigi frjn
per klasbatalo dj la laborïsta klaso kaj anstataüïgi per
supera, sociaÜFma ordo nocia. Tlu ei spi-rto, 6 ^rpita el la
vénkfl de la Granda Oktobra Rcvolücio, d:'Ütinis la k'arié-
fon de Jan Sverma, kiu, estante fervora 6eha patrioto,
St i n (ï i 3 la konvihkon, ke sole per rcvolucia batalo de la
laborwta klaso oni povas seku.rj£i n

ludinta en ia batalo por la naeia Iiberecot Nerefutebla
konkludfe, kiun Sverma deduktis'*! la analizo de la nacia
hiatorio, e fit i s fa konstato, ke sole ld laborista klaso, kiu
firme sin orientas al la jfranda l and o de la sociallemo,
la Sov.,ta Unio, Waj la frattco kun Ia jtranda ruaa nacio
povae por fiiam aolvi la £ehan problemen kaj eekutiRi la
daüran liberMon de la' nacio «n la kadro de la socialista
ordo socia. Per siaj prihistoriaj düiertajoj apartcnas ka-
marado Sverma «l la plej M*j »Und»rdistoj de la nova
progresema £ehoalovaka patrletiamo, kiöa bazo kaj firma
apopo tfftas prctipe la klaso* laborista, '

Kamarado Sverma. kiu en> la javo 1929 f ar i ft a* «ekve
de iia Mnlaca batato A> la flanko de kam» re d o Gottwald
eminent* mirabro de la nova bolkvisma est m r o de la
Partio, funkciai efl U pri 5*. kaj okaip de la kunven«j
kiel nelaeip.bla prcfpairanduto de tju el nova revolucia
patriotümo. Senkompate,li aenmaakiKas la rtpretentan-
tojn de la ceha burfc*ro. kiuj p«fft si* aborneoa provokadü

'aubitr-j en Ia jaro 1936. kiara ui» afejo entjs jam kaduka,
provis sin tenj kiel „amiKpj" de Soveta Unio. iJï la
anUübalot* komüdilut en W halo de Luoerna la l£vn de
maje 1936, pli ol tri jarojn. wt»ü U hontjada munbena
kApitvlaoo de la £e-ha. burÊaro, diria ^an Êverma:

„Dum pluraj jaïoj -batalas la, aipjoroj Bpchynè. Afcissner
kaj Bent6 kontrtü U Jcomnniuno. Ui promesiB panon,
laboren — Ui don» i al la popfdo maliatoDl.Hi promew pa-
radizon tmr la (èro, <*d lli «avis per vanaj promeapj Ia
kapitaliaUn ordcm. La nuAa lituapto de Ift tuta laboranta
popüJo eeta* akuto de la tuta gïHiuna refistua refeimo,

Soveta Unio ettai bastion» de la pac» kaj ecido.de la
m«mfltartco de .malfrrandaj nacidj — de la nacio ceha.
Ni konmnmtoj, kiuj dom pluraj jaroj malka^* konlraü&a-
talia la pobtikon de Benei, diru hodiaü: la ba.nk.roto
<k tiu el volittko donas satiftfakcion en la (kattra. poli*
tikaLdé Cehoajpv«kio, PW feta ai tjum jaroj baUlii. Ni

ï l* kontnaktQn ("kr .CSft haj USSR kiel grandaA
de Ja jnoa PPÜUio. de Sov#u Unio."

DE KLEMENT GOTTWALD NI LERNU
stniittKin txtlaU'tnon t>ar la tlüliiiigita firo.
ieon»cmn t/rt n turn cclo,
rektecwi kaj niaejiiiHktffccon de la ulcela vojo,

nivtwIwn ku) hvntatun lubvtiatait itternkunf iilon,
v" ttüj Wüftt'Uri (<e ut Wt'lv
cl tto rvrultantan ktf;nink«.'cini,
tii mvtliiytvcvtt kuj vt.üilwiun ec aur yifiitaniu

itatittan arton.tloi ) kuj l

ETc^fiTvoH 4» 'a SeTii lutfafo,

-„.̂  ..^—lalljmo, preparas nWan katastrofon de TA
ruieto.'
"Tluj" Ei spertoj samtempe malkaSis la taskon de la

reïÖmrisroo. kiu ekiris la vojon de klasa kunlaboro kun
tH'tWiaro. Cion ei priVonsidoris l» junaj reyoluciaj
ai;t[vtiloj. kiuj tjam kuniffis en la Marksisrna Grup'ó en
Prana, Verve diskutante, por pliklari-i la vojon de plua
batalo dé Ia klaso laborista. Krom kamaradoj R. SlanskJ
kaj V. iópLcky distin£iêis"en Uu ei' rondo Jan. Sverma
Wél könseivcnca kaj st-nkompromisa batalanfco por U
pfiricipoj de la Komunista Intcrnacio, pristrébata de
Lenin kaj Stalin. por kreo de 'nova partio de la fiehoslo-
vaka laborista klaso, la Komunista Partio de Cehoslova*
kiö. Ce la nova taksado de la historie de ma laborista
monade estos srrava tasko klarlgi IA rolon de tiu orRam-
iftjó,' el kiu èlkreskis la plej proksimaj kunlAborantoj de
ICÏenïent Gottwald en la batalo por nova, ~bolsëvisma
dSekt%o de la KPC.

. Karakteriza trajto de tiu t> rondo, en kiu partoprenii
kaj eminêntah lokon okupis la juna Jan Sverma, estl»
la fakto, ke U tuj dekomence kunlif?is pliklarigon de la
prihcvpaj prqblemoj kun praktika aktiveco ce la organl-
ztuto de, la niovado laborista. Jan Sverma farigas unu el
la fondaritpj' de la Asocio de Komunista Junultro fie
GShbslQvakio,' kiu'estis kreita jam kelke da monatpj
afftA^ 'la fondo de la Komunista Partio d° Ceboslovalflö
kaj Klu' sekve de sia revolucia vervo fari$s pafcelo d^
' ' persókuta mllitiro de la aütoritatoj de I'uniia

j, arestado, demandesplorado, majpercneaoj
d? p^p kaj kürivenoj — jert kiaj estis la metodoj, péï
kiaj T4 'örsfanoj de Tunua rcspubüko edukis la generacioh
fö\riima, tiun de revoluciaj aktivuloj. Sole pfrwnoj
w mklforta karaktero estis. vènkitaj pei- tiu Ci müjtiro,
por- kabüfteroj. kia estis Jan Sverma, £i estis fajroWptqf
Hö^du^apia al ilja hardt^o kaj pleni^atita ilin per nere-
Pficifrebta malamo kootraü la burèaro kaj ties bruteca
pC^Iica' ftünio, Le re vol uc i t ma junularo, plej muite per-

lA per ta bur£a rtÊimo, rhoke marklta per la
treso kiel Ja buboj el Karlln", farijis tefbatalan-

töj por la nova bolgevisma Hniq de la KPC, kjun en la
]aroj 1,912 fcls 1929 klopodia akceptfffi kamaraüo Kle-
ment Gottwald.

Ce, g ia aktiy^ gvi<Ja aj^ado en la Asocio de KomunJi'A
Junyraro kaj «n la ,H°niuniata Partio de Ceh'oslovakio
kam'arado Sverma eè rte iomete negleKtl» la teorian la,bo-
rpYi kaj la taoriajn studojti. Li ne nu r ekposedla profrm-

§n konon kaj komprc-non de la doktrmo de Lenin kaj
11 in, Tiu £1 kreema m ark sa n o strebis detale prllabcri
t|Un doktrinon cl la vidopunkto de la apertoj d

labo'fïsta klaso kaj taks! la evoluon de ta liberiga
dfe l'fich^, nacio el la vidopunkto de la doktrlno markaisjna-
lenini:mR.

Tiun'^i taskon solvis kamarado Sverma en siaj bonegaj
Btüdajoj' pri la jaro 1848 en Ëoht-mlo kaj per la studajo
„La ceha problemo en la lumo de marksismo", en kiuj
li kiel la unua melis la fundamentojn por nova marksisma-
leninisma taksado de la £eha historie. En tiuj cï artlVoloj""
kAmarado Sverma ne nur refutia la abomenan kalumnm^
don do.la ceha burfearo pri K.arolo Harx, ud li Kïim*B-:

ankaü la reakcian roloa, kiun la «ha burèaro eitia

. . . . <eW
^dlsto 4e til _ .

tij,«n kunvemj' U) Wr")t<*n K»i la aendecidetwi Je la
t, n. maldtkatra part» d* l'ieha b»rj»ro, prediku la
neceson, ke la laborista klaso kai iivj honestaj demokratoj
kaj patriotol kuoixu sin en unucca kaj pebola fronto por
deïendo de la ReipuMiko:

„Kiel komunistoj. kiuj tiom bone konaa ni»n propran
'burgaron, ni diras malk&se al la laborinta popoio: Atcntu
l a cehan burjaroi l > • • • - . • : • • ,

Ne la burfafo! ied f» lahoranta popolb'iub EVido de
la komunista partio eatas itarantio de la memstareco de
l'Cena rlatilo kaj 0an,nt^; de la amikeco al U$SR1"

L» hontlnda perfido dé la óeha bar^aro, kiu en sep-
tembro 1938 kapitulacas kaj fordonas «-maniere s»>n
batalo *1 Killer la Etspublikoii, kónfirnuu tiun avertan
vo«on. 'En l» artlkolo 4e „Svltdvé Tózhledy" (Tutmonda
Revnb). en klu kamarado Sverma tïksas la taskon de la
Seha buriaro en la.tagoj de Munheno, H skribi»:

„La teha nacio estai nun oklavïpta Tanen Ji» spirito
ne estas flekslta. Ju pli brute,ca estas la pTforto de la
otupaelantbj, ies; pli nontinda tstas la perfido de multaj
ïehaj politlkaj repVeientantoj, kiuj hodiafl sin disponiRis
al la gtrinana fallsmo kotitraü la propra nacio, ju pli
granda eirtas la ekspluatad'ó Wj la mizero Af. ciu) tavoloj
de la 'laborant» popoio, d<-s pK decida cstas ties Tolo ba-
tali por fa|idï ld (rermallan «Upfrrpffon kaj por rekonkeri
la naclan rnemstartcon. La suferitraj1 spertoj el la sep-
t-mbrij okaiajol dt>' la Jaro W88 lt»J el la martaj de ta
jaro 19» — la perfido de la-kapitalirta-reakcio kaj la
'kapitulacemo de (is'j bnrg«j 'kaj sociallstaj gridantoi —
klare montras. ke sole la klaso laborista cstas kompetenta
\aj kapabla dirtXti la tatal6n de la nacio por tic! libe-

•' La batalo por la reakiro de 1« flacra memstareeo sub
gvldo de la klasd Ihborirta, jen la Ihiio, kiun !t»j post la
muntlena kapitulaco montras al ;la nacio la Komunista
Partio de CehóÈlovakio (tvidat» de' Klement Gottwald,
En la jaroj de la millto. en Moslcvo, Jan Sverma furlêas
membTo de la pW} Intima fondo 'da fcünlaborantoj de
kamarado Opttwald, Wu « tion linion dttale prilaböras
kaj dcfentt»! kontttü la perfida. poli«\ 6e la londonaj
elmi)tfulaj rondoj; kunligrantaj la s«rt«l d- la Respubliko
kun la okddenta Iwipfrijlismo kaj tiainaniere preparantaj
por post la.mllito novin Imperialislkan Wavigon de.-la
laboranta popoio de Cehoslovakio. Kontpnl tju ei perfida
oflénUdo kaïnarado Sverma defeftdas Wman kaj nedis-
ItEïblan amlkècon de CeliQBlovakio- kun. la -granda Soveta
Unlo. kaj 6e la f1»nko de Klem-nt.'Gottwa!4 li orientas la
popolon al rpnovSgo de la naclit llberen ne plu en la
kadro de biir*H 'd^ ntokratia respnblikö.'iH d" nova reapu-
b'.lko popdl-dimokntia, en kU la cyidtn 'rolon ludas la

•'klaso iaborïsta. ' • .
Kiel ja: rata vivo de Jan Sverma estas kanktrrizata

per ncdlsiKcbla kunllitp dé revolucia trorio kun praktika
rcyotucla airado, tion at^sUs ankafl Iia h-roa morto en la
móntaio Se.Slovalrio. Tuj post kiam vpnis PCÜROJ pri la
Slo'vaxia ftibelo, li ne lisis sin reteni kaj (orflnris en la
nokto int'r la 27a kaj la 28a de scpU-mbro tra super

'du fronEoj en la flUKnaverton Tri DnW apud Zvolen, por

La 23an de novi.mbro 194W rtmrmoris ' la tuta ci-hoalo-
vaka püpolo la 6^an iiaakigoiaffun di- sia multmvri ta

st^» •Kleunt Ü o t - t w a l d , kiu ptrsonifi* la
fl 'Jfrosplri§ain fenfojn sur la kaai po j ikono^

»- L» JHüifpli-M
, ..

)))HrlfcnsigiU' kböro kaj p^r mulcnombïaj s
,), konceinantaj la itatkonstruan strebadon.

TELEGRAMO AL RESPUBL1KESTRO
KLEMENT GOTTWALD.

Ni, la Refflona Nacia Komitnt0 kaj 1& Unucca Nacia
Kom i tal o tri HradcC Krill o vê, on ma hadiaüa soltna kuii-
qido» t ix kiu nt pro^iamaa la ci-jarajn Tatrojn de Ctho-
slovaka-SoVot'a Amikuco, dankomu rcmcmoiw' \ i a n gran-
dun laboron CL- la konstruado de ncèancLla amikLca kaj
fidL-la ananco du nia Kcsputihko kun la nevLrtkbbla Sovtt*
Uftio.

Jüum la' tuta tempo de via. politika agado vi «!iam
montris, kc USSR o a t as la forto. sur kiu sin povas apoffi
la libiiri/co kaj SLnd^p.'nd.co d^ Cthoalovakio. Ni'koruci-
igas al ni prLCipe en la nu na monnnto, ktj vi estas la
ccl'a krtmtö de la f inuaj kaj ntdi-trucbïaj fundanuntoj
de nia nacm kaj H La La v i \o , kiujn starigis la mos k va
kontrakto i-I la 12a d, iLcümbro 1U43, la kontfdkto pri
amik^co, n.ciproka hulpo kaj kuntaboio de CSR kun
USSR.

Ooje reiïiemorante vian mencütan konstruan laboron
por la nacio, ni dankas vin pro gi je la nomo de nia tuta
popoio kaj prora.sa^ k u n j kun vi: La fidtlan amikL-con
kun Sovtta Unio ni konscrvos por eUrne.

ONI SOLENOS LA NASKtGOTAGON
DE 'GENERAHSIMO STALIN.

La laboruloj de la tuta Cehoslovakio preparas dignajn
solenojn al Ia naakiffotaffo di K. ncralisimo Stalin. La
enhavo du la soknoj tBtas p h j bon*> karakkrizaU per
unu el la dL-vizoj; „Kun Stalin por paco, socialismo kaj
f,-liéo d j la cihoslovaka popoio." Faralele kun la solcnoj
oni inst4los en 1& li?rntjoj kaj t n ciuj grandaj sUcidomoj
ekspoziciojn pri Stalin. k iuj ilustros La vivon kaj verkon
de BLnerali-SÉmo Steun kaj tits signifon por feli£a dii-
volvlgo d« C^hoe'ovakio. La saman te m on pritraktos mul-
t*j paroladoj ksj kmo- kaj Uatro-prcz.'ntadoj. La solc-
noj kulminoa en meto de la fundamtnta B ton o cl £iuj re-
Kiono.i d<; la Rp&publiko por monumtnto de Stalin en
PrahjL en. la naskiéotaKD, la 21 au dj dt-cembro.

fratecan Ir^ron de ambaö ivaj nactoj, al kiu li c?tis doninta
ptr sia koneopto d • nova frut^ea rilato intrr la dpha kaj
slovaka naciuj f i t l indf t t t kaj fortikan fundamenten"

Ci ti'-1 karakt rizas la pk'j proksima aniiko kaj kunba-
talanto d^- J. Êvcrniq, la C-Ttra s kn-lario di1 nia Hartio
kamarado R. Stansky. la lastan fazon dt 1.1 h < rna vivo
de Jan Svprma (-n ia enkonduko por la ddono d>.- Iia

.
. . i . e n \ balalp pftrti-

Tie li aur alovalc*. taro per sla morto konfirmis la

, Same KH-t por t'O oaiaii» ^. OVITIMP., v - iu imi.nu ut.1
granda Sovi-ta Unio PI kun gas daür&ti lib^rtcoft kftj



ALVOKO DE LA PREZIDANTO DE LA RESPUBLIKO KLEMEMTpOttryALD 0-KAZK,^
DE LA MALFERMO DE LA TAGOJ DE C E f T O S L Ó V A I - S E T A ' A I CDE LA MALFERMO DE LA TAGOJ DE

K ara j samcivitanoj, gekamaradojl
Antaü k?lke da tagof ml parolis al vi okaze de nia

Mac!a kaj Stal a JFVsto. la datreveno de l* naskigo de
Cehoslovaka Respubliko. Hodiaü mi r?foje turnaj min al
vi. Mi f ai as t'.on, car hodiaü ni malft-rmu grand an en-
treprenon, nome la Tagojn de Cehoslovaka-Soveta Ami-
keco.

Tiuj ei Tagoj, kiuj aenpere interkontaktas kun la
.loleno de nia Naci» Feato, kulminos en majeata soleno
de la Sepa de Nov. nibro, la 32a datreveno de la Graada
Oktobra Revolucio Socialist*. La datrevenon de Tnasktg?
de la Soveta Statu solcnos nia popolc ne malpli entuzïns-
me kaj spon t e ol aian propran Nacian Feston. Kaj tiu
ei fakto estas nenk! mirinda,

Tre profund; jam penetris en la konacion de nia popoio
la agnosko de la hiatoria fekto, ke aen la Sapa de No-
veir.bro 1917. sen la venko de la Oktobra Revolucio> ne
estua okazinta eé nia Dudok-oka de Qktnbro 1018, ne
ekziatua Öehoslovaka R.spubliko. Defmitive pereJf Ja
fal«a histott» fikcio, kvazaü ta okcidentaj potencoj port
la jBnua mondmilito libervole. por tieldire belmienigi la
JJehfljn kaj la slovakojn, «atua kreintaj la Cehoslovakan
Staton. Male: venkis la historie veto, ke sub influo de la
Oktobra R >volucio, sub influo de la alarmanta lenina.
deviïo de tiu ei Oklobra Revolucio — la devizo pri liter
rigo kaj memd atino de la nacioj — la .revolucia rnoawdo
de- vasta.i amaso j da fiehoalovaka labónila popoio naskl*
Óeboslovakan R-.-spublikon,
. La d at re v non de la G rand a Oktobro aolenaa nia popoto
iiujare kiel sian propran Nacian Feston due pro $io, ke,
se ne ekziatus la potene* Savet» Unio kaj tiesvforjt
Soveta Armuo — U Eibeiiga, Armeo -»-* ne tattA'pér-
ftMe rrftlvrnkita la tittlorn faiiamo - en-1* dd» mondml-
lito. kaj sckvc n-1 ekzistus la renovigo de Cehoslovaka
êtato, detruita kaüze dj ta malnobla perfido, pri kiu kul-
pifris la okcid.-ntaj pottncoj en Munheno,

tF\nti ni 'solunas la Svpan de Kovtmbro Vune kun U
frataj nacioj sovotaj kaj same goje kiel J t i , car hodiaü
jam por ciu o sta? evidenta la fakto. ke. se ne ckaiatua la
poU-nca protckto de la alianca Soveta Unio. nia laborula
pop oio n t- ustus povmta tlsiri la poteneon el la manoj de
la antaüaf ikspluatietoj. pk p ren i U. d i rekt i Ion de la SUto,
surtronigi ta oi-don d j la popoldt rnokratio kaj komenci
sukcrsplene kon ̂  t rui socialismon en sia lando,

Niaj fiptrtoj kai la sp* rtoj d:1 niaj amikoj el la cet«-
raj popol-d mokratiaj landoj, samc kiel la fortimiga
ckï'.mplo d" Jugoslavio, konvinkas nin Éiam pli muite
pri tio. ke sen Sovela Unio, sen ties poten ca protekto, pen
tii s granda mod lo, kaj pri ei pc gt-n ties konatanta politika
kaj L kon om ia hdpo t u te ne estua eble sekurigi la sen-
d.pendtncon kaj la simrentcon ds niaj itatoj, kaj dei
malpli konslrüi t n ili socialttrr.on.

I#^ttnftüi^$^p de U in,tern*pia #»-*•-••'-*-*-
•£ónv™'M^W%iiKtfln neTtredéman Ttonsi
ke H voHHi:Öifi,i Mft^oyivinki. En okcidento. en

1 • ' •-. - i . V
ankaü kontraü la minacoj de la per-atomaj cantagistoj,
Dank' al la malegoista,helpo knj. sefcuriRar egidn ^e So*
vela Unio ni kvk-te laboras,' kor.rfru'as, la ua ia terne pli al-
tigas la vivnivelon de la tuta popoio kaj atendas sent i me
la tatonWcon, en firma kenvinko,- ke rtf»fHée1»fi, l*- sbcia-
lismon, ni nepre atingo*. La h»a*eFt*-d* la--miü*pf*¥«~
kistoj kaj de la restoj de ties rc^keiunaj dipciplpj nial*n»
daj frekasigas kontraü nia memK0n,f4d* tr*nl(YU*ca. La
fonto de la dirita m^mkonlido kaj de,.!.* fido al. la.gsand*.
kaj gojiga estonteco de niaj nacioj .estaa..aoaiaiLiio., la-
neven kt bla potunco de Soveta Unio kaj la ëiutage pli-
iganta forto de. l* .konttaÜLMüefi4lkt|AB, t^ndaro,,kwa
animo, kolono ka] ^efa apógo -eaiso la ttrifca gtandpoWndo
<ie socialisme — Soveta Unio.

Jen 'kial nia popoio £iwtc éi-jare »m. preparaji por
grandioze Boleni Ia .Sepaa. de Hovembt», ged l* ,fftkt*.
ke einare p.reskaQ la tuta novembro aUros aub la ligno
dg la étihosiovaka-flovfeta amikeco4 havaa ankoraü pluajn
motivojn. . . . i

En tiuj ei tagoj ni volas ne nur eaprimi nfan fteniinan
dank o n, niajn a r dan araoti kaj aindonemon al la> lando de
socialisme kaj tiei popoio pro £10, kipn ili farü por ni,
kion iii por ni aigolfaa kaj kion ni auldjas al ili.

Ni volas, ke tn la intere» d; plua plifirm.igo de nia
aekureco kaj de la. pico ni§ tuta popola farigu konyin-
kita kaj aktiva «ubpoEtanto de la Jlehoalova-ka-aov^U ami-
ktco kaj de U plej .int i ma kunlaboro kun Soveta Unio.

Ni volas, ke sur ta aojlo de la dua ja.ro de ni» Kvinjara
Piano, kiu al ni diktaa taakojn 2iam pli retpondecajn, nia
tuta popoio alproprijfu al ai Twpenacblajn alpertojn pri ta
korwtruado da eoclaUamo en Soveta 'Unio. Eataa ja-mem'
komprenEble, ke nor tiam, K ni <atttroprigO8> ml rui trajlt
Si spertojn en Öiuj f*ko] de IE ekonomia kaj kultura Von-
atruado, ni tenoa en rtiaj ratnoj kompaaon, kiu nrn laü
la plej mallonga vojo1, atn» nenecea»j eraroj kaj fltrkaü-
vagt>j. giricondnkoa al iua ceK 'at i aocialifmo. TiaJ l»
Tagoj de Cehoftlov*k*-Sov_-ta • Amlktw eitoa 'Mttfü 6*
UffoJ de inténaa kkrigado, lininfoPtntdtt p?i' l» soV«ta
realeeo. Fidinda'rirrfedo nor 't I o eata* nektfntestebk; Hmua
lernido de la rüu :lfnffvo, W u malforen** por centmiloj
da membröj de nia fopolo pordcgojn.al )a aooialiat* kul-
turo, al tekhlka, actenck kaj beletïa liUTuturoj, :

Samtemye kun te Tagoj' de- Cehoalovaka-Soveta Ami-
keco-ni mulfwmirt la »ub»kribAn-*am^anjön tfkaae dé Ia
70a na'ski^ta'K'ó tt? nia plt-j bonti amiko kaj inatruanto,
kamarkdó StaHn. 'Ui eataa köflvlnklta. ke oni tnroa «6
ne ühü honestan •eivitan&n1 de nia RetpflbUUo, «4 ine onu
êehan ka(j slovakan patriot on, kia p4r da avbskribo' anr
la s»lcrtl#Uro d* la «ehestovalca papolc-'W'eiHriiriu* tl
nia MberiRinto k*j .prbtéktante, al^k. granfa Bulin.
pryfundajn dankon. anion, iat^atecon fcaj d«Jron. kt H

VEHKISTO JOROE AMADO
EN CEHOSLQVAKlO

Cetioalovalcio llriiia luUtcmpe TifuÈcjo il maltlj
lirotr^tmai homoj fl aiversnj lindoj. Vlvaa (i tit «Jik.tt
11 bruil» progres.ma vcrk.sto Jorie Annao, kiu te-
vlnte foriasi sian palrujon vivis tn Parizo, de 'kte H
eitli''kiui '»la lamiho ejiilb'ita pro sia kontaiiii knn l»
priigres^r^ai roniioi dï la Latina Amerika. Amado'kun iii
rarüilio troVis novah hojnadn &: ni fcr Ci.h05lotaltio kaj
hai verkoj estos.tradukataj al tuht.Vncvo. Jam oni Uiio-
nis la iterkojn „Li niar muerto" (Aipria m»r»), „Olrlol
I*rt«trt" kij .Jlib.ibi". En Jiuj 'tlaj vcrkój. li probli-nii)]

?LI_! ! . ._> A A tA Jt t» nktnlitn AMafln Sdtklj. .V^iV» ttflf
rryïle» K»J ,-luD.aoa . jjn cjuj n»j »L-I^UJ, i* ^IUU.VIIIVA
aocialaj 'nUS la C.fa objcXto. Artiado MtlUt iktivt ppt
(. ^_:.*j j.. ... jl-nnAin Jjgj ^(B] || £Stl| n-r«i Viifil B1'Vn*B

toneata acienculo kaj pura patrioto,
9 .tie, ld* l» popolc lin bezonaa, rwtos por iiai ,

èJftetn>lo aVWpr#Mfttahfi) «e Ia pléj'boria partó de
rantaj intelektuloj, kiuj bonakceptas la revolucian ekiron
kaj volaa aktive partopreni fin. — Interesa e«taa en l a t
teatrajo de Rahmanov la figuro de Maria Lvovna, la
edzino de Polejajev, Si estas kamarado kaj helpanto de
aia edzo. Si plene komprenas la motivojn de lia konduto
kaj plene ilin aprobas. Ce Si oni vidas, kiel 6iu honeata
civitano kaj valera homo estis altirata de la proleta revo-
lucio kvazaü per magneto. — PoleSajev ricevaa grandan
honoron. La mariatoj de la balta iiparo, al kmj li estis
preleginta sur iliaj sipoj, elektis Hn kiel aian deputiton
£e la leningrada soveto, kaj Lenin montraa pereonan
zorgon pri Ua ^ano kaj pri Ia Botanika Instituto, kiun la
maljuna profeeoro planas. Lia responde eataa pers i sta
laboro, li volaa fari aian eb Ion por la grapila epoko, kiun
11 bonÈance gisvivia. Nur la homoj kun granda kaj aerena
spirito, kiuj trovia aian lokon en revolucio, povaa travivi
tiom da ekscitigo kaj gojo kaj venki la fizikan agon. La
aaistanto de Pole^ajev, Vorobjev. havas reakcian mond-
koncepton kaj malgraü aia junago li igas homa rüino,
Jetegita flanken. — La flamo de la Oktobra Revolucio
sig-nis la figurojn de la teatrajo. lujn gi bruldetruaa ,ie
aensignifa cindro, kaj aliajn gi levas al nova j konoj pri
profunda homa felico. — Jen teatrajo rikoltanta je la
dua fojo sukceaojn en Praha. La unuan fojon kiel filmo,
poste, en la kadro de la Tagoj de Cehoslovaka-Soveta
Amikeco, kiel plej sukcesa unua prezentado de la Nacia
Teatro en la Jus pasinta .iaro.

FILMOJ DE USSR EN CSR
La Tagoj de Cehoelovakfl-Soveta Amikeco kaj la tri.

deka datreveno de l'soveta kinematografio havaa «ran-
dan interrilaton. Car la soveta fibno estaa tute nova
filmo, &i «ataa bildo de aia lando, do gi estaa gisfunde
realisma, kaj tial £1 povas «ati e£ profunde nacia. La
soveta filmo parolaa pri la homo, kiel li kreakas al la nova
vivo kaj kiel ]i eataa kreanta gin. Cï h eipas la homo j n,
por ke ili farigu homoj nova], socialiataj, homoj kon-
Btrüantnj pli feliian vivon. — CSR aolents 30 jarojn de
l'aoveta kino-industrio en ciu< siaj kinejoj per «jnsekva
enkondukado de l'eminentaj verkoj de tiu ei socialist»
kinematografio, akompanante ilin per enkondukaj pa.ro-
ladoj. prelegoj, — eatis eldonata rica Hteraturo pri Sovet-
unio. La ëehoslovaka kinematografio lern&s de la filmo
aoveta —^ aed, kompreneble, tio ne signifaa, ke gi kopiaa.
Ci lernaa taü la granda modelo, kio signifas konacii pri
IA fonto de gia forto, grandeco, nova humaneco kaj krei
aar tiu 5i fundamento novajn fruktojn en la kulturo. <—
En kio estas la forto, verecb, aktiveco kaj konvinkeco de
la soveta filmo? (Ui estaa en tio, ke gi partoprenas la tas-
kojn de l'samtempa aoveta socio. Gi ne pa ra! as vane, gi
öélas al certaj homoj en certa grado de ilia evolvtgo kaj
heipas ilin, La principo de l'aoveta filmo estaa la aoveta
realo. Cia karakteriza signo eataa alta ideeco kaj ten-
de n co. Ce tiuj £1 vortoj kelktoke aüdigaa krio, ke tema»
pri nuligo de l'arta libereco, ke temaa pri atako kontraü
ia libereco de Ia homo entule. Se ne estua la aoveta filmo
gisfiïnde ideeca kaj tendenca, ne povua giaj verkoj en la
tuta mondo mirigi per filmoj. kia ettas „Capajev", „Homo
numero 217", „Profesoro Polejajev", „KrozoSipo", „Po-
temkin" kaj multaj aliaj. Estas bone rememorigi al ai,
ke la soveta j filmoj en iuj landoj eatu malpermegluj.
Kial? Ou ili estaa malmoralaj, kiel pluraj hollywoodaj

liataj. Ne pro tio, ke gi ne havua aufice muite da kapablaj
•rtiatoj, aed pro tio, ke Ia filmo estat tie nura komer-

Jo, nome des pli avantaga artlklo, ju malpli arU fei
--cfitaa. — Oni ie aüguraa malbonan estontecon de Sovet-
unio kaj de U popola j demokratioj. Tiu au pi r a jo estas
laücela. ae oni parolaa pri la kapitaliataj êtato j. kie een
laboreco kreikaa de tago al tago kaj kie krizo jam estu
neevitebla. Tiajo ne estas eb Ia en Sovetunio kaj en In
popoldemokratiaj landoj, kie la produktudo Mtas regAilata
per la konsumado. Tio, kion ni diria kond ze 21 tie, ne
eatas aensignifa {e pritrakto de la soveta ftlmarto. Car
la aoveta filmo havas pro tio [a adtnirindan donacon de
vivo, ke gi naakigia én lando, kie vivo kaj etema kreskado
eotaa U Êefa aigno kaj aenco de 2ia atrebado. — Nur en
tia gojoplena kaj forta lando la filmarto povaa riée dia-
volvi sin. En tia lando la filmo ne devaa atultigi millon-
nombrajn rigardant-amasojo, por konduki ilin el la sen-
goja Éiutaga realajo. la filmo en tia lando devaa aütentike
esprimi gis la laata konsekvenco la tiutagajn realajojn.

kiuj rwpt

malhelpojn en Ha vêre"*KTandTónï verko en la konüitr
•̂ e la gepatrft lando kaj ankaü en la traniformado de

, JR.O mem, por ke li efttu pli ptrfekU. Krom fÜmoj biogra-
^-«aj kaj milltaj, kiuj reaumoa la eaencon de la granda.

venko de l'aovetaj amieoj kaj de la soveta popoio en la ba-
talo kontraü la fafiigmo, oni faros filmo j n kun la Bamtem-
pa problernaro de la soveta realajo; kreigoa ankaü kelk a j
filmoj, kiuj senmaakigoa Ja nunajn militinBtigrantojn. So-
vetaj filmoverkoj, bazantaj aur realajo, celas, ke milionoj
da kino-rigardantoj rekonu sin mem, en -a filmoj, siajn
aukcesojn kaj ankaü mankojn, aian hodiaüon kaj ankaü
ïnorjfaüon, ke ili forlasu la kinejon kun konoj bezonaj en
U êiutaga vivo, ke ili aciut kiel oni povaa atingi novajn
komunajn sukcesojn. Ion aimilan neniam kon as la rigar-
danto de la hollywooda fllmovaro. Hollywood kreas mal-
harmonion inter la filmo kaj la realajo de la homo, la
soveta filmo kunïgaa la homon kun la realajo. Pro ti»
verkisto Henri Barbusse povls nomi gin filmo, kiu hava»
donacon de vivo.

SUKCESOJ DE L' CEHOSLOVAKA PLANEKONOMIO

E

Kiel êiu popoldemokrau Itato. ankaü la Cehoslovaka
Respubliko havaa sian planatan ekonomlon, La Dujaran
Planon (1947—1948) ni plenumis kaj atingi» gian Êefan
cel on, kiu estis la renovigo de nia ekonomïo al ties an-
taümillta nivelo. En la cefa sektoro de nia ekonomio —
en induatrio — ta amplekao de l' produktado estis je
10% pli alta ol antaü la milito. Ankaü la vivon i vela de l'
popoio atingis en la f ino de T Dujara Piano meïkvante
la antaümilitan nivelon. Le cefa aignifo de la plenumo al
Dujara Piano kuiaa en tio, ke renovigfnte nlan ekonomion
al antaümilita nivelo, ni kreis politike ekonomian pre-
mison a' konatrao de aociaHamo, al nia unua K vin j ara
Ekonomia Piano de F evmuo do la Respubliko, Post Ia
februari venko super reakcio, la plenumo de T Dujara
Piano estia ankaü la elirejo de la granda konatruo-entu-
ziaamo de la popoio, liberiyo de gia krea tniciato, kio pre-
cipe montrigas en I« masa evoluo de laboraturmula mo-
vado kaj socialiata konkurado. La ekonomia lego ne plu
montrigaa £e ni blinde, aendeperide al homa volo, kiel de-
monreganto de kapitalisme, kiel pirolu pri tio Frederiko
Engals. Pro la fakto, ke pli jrranda. ptrto de nta ekono-
mio apartenaa al socialiata sektoro, kaj la decida parto de T
produklorimedoj eatas en la manoj de T socio, ni povas
ekkoni £e ni la ekonomian legon. kaj sur ba ie de gia kono
ni povaa ftin konscie uzi £e la sociaüsta kon&truado- La
politiko de pliakriganta klasbatalo montrigis en £iu sek-
toro de nia ekonomio. En industrio gi estas la batalo pri
naciigo kaj ties va&tcoo. pri konfiskijoj. pri industriigo
al Slovakio. Por konstrul niafi pezan induatrion, precipe la
pezan malininduatrion, kiu estaa la £efa parto de P Kvin-
jara Piano, ni bezonas materlajn kaj flnancajn rimedojn
por la aociatista akumuUdo, kai t ion n! diFvtatigaa per
la batalo ori raciigo at produktado. En konatruindustrlo
oni devia batali kontraü la kapitalistaj grandarkitektu.
riatoj, kiuj sabotla la planon, kaj nun post la dua et a po

de naciigo ni plue bata^g tie pri la aango dv mal p roere s*
metüsta produktado al modern a gr and produktado.

En nia vilago ni batalis kontraü g^ndbienisto kaj
kamprlüulo, volintaj eluzi la malbonan rikolton «n la
jaro 1947 ka.j venigi nin en malwiton. Hodiaö ni daurigas
nian batalon tie kontraü la vil&é» riftulo. Al meia kaj
etkampisto ni montras la Vooperativan vojon al pli alta
produktoformo kaj al plï bona vivo. En la rksterlanda
komerco ni venkis en la batalo kontraü Ia akaparantaj
kapitalistaj im- kaj eksportantoj ka.t ni sukcesis orienti
nian eksterlandan komorcon ts ties granda disvastigö al
Sovetunio kaj al la landoj kun planckonomio.

En la entend» komTco ni forigia on la batalo kun Ia
kapitalistaj crnndkomercistoi la ne plu daürigcblan
sUton, kiun ni ofte nomia Hngalo. Ni bntilaViria ankaQ
la novan orjpanizon kaj funkcion de nia financaiatemo, niaj
bankol fari&ia centra kontorejo kaj kon trol iato de nia
produktado kaj komerco kaj nia atata budgeto kaneen t r i-
R-as al ni financrïmedojn por la soc«iliïta konstrytdo
de nia pkonomio. Tiu £i ekonomia politiko de la klaaa
batalo sangis defundamente la klaaan «trukturon de nia
socio. En la manoi de l' publika aektoro de nia ekonofnio
estas nun 97% de imlustria produktado. 93%, 'Ie kon?tru-
industrio, preakaO 100% de r regula trafiko de peraonoj
kaj sargoj. plenaj 100% de bankoj, popolaj moniferoj
kaj aaekurejoj, plenaj 100% de frrandkomerco, «n- kaj
eksterlanda kaj proksimume 78% Je spero d« etkomerco..
Tiuj £i grandaj sukcesoj de la tri jaroj de nia plan-
ekonomio donas al ni firma n bazon, aur kiu ni povas
ankoraö kun pli granda entuziaxmo kaj firma mpmkon-
fido iri pluen por nlenumi la Kvinjaran Planon, por kon.
etrui aocïalismon, sur Ia vojo, kiun al nïaj nacioj atarigia
kaj aur kiu gvidaa nin la kreanto de niaj planoj kama-
rado Klement Gottwald.

Ciujn dezirojn kaj proponojn bonvolu ad rest al: „Esperanto-Servo", Praha II, Mali Stëpanaka 7, Cehoslovakio, telef,:
330-14. Eldonaa: Inatituto de Esperanto-Servo-Praha. Responda repnezentanto de Eaperanto-Scrvo; A. Halik,

Presis: SUtnï tlskarna (Stata preaejo), Praha, Cehoalovakio.
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Paul Reimann:

JOSIF VISARIONOVIC STALIN,
LA PLEJ BONA AMIKO

!Ï>E LA CEHOSLOVAKA POPOLO
£a Aehoslovaka popoio havas multajn i-ememorojn pri

la"BM*entoj, kiam Joaif Vï.iarionoviê Stalin sin inter-
artc sJgnifc en gian vivon. Gi rememoras sekve

je lian sepdekan naski£otaffon la 21-an de de-
„ a. Li intermetis sin tritoje speciale profunde en

l* cèhoslovakan vivon. Tin la cpoko de batalo de la éeha
popoio por nacia memstareco H montria, kiel solvi la
èenan naciecan problemon, — Én ]a tempo de konfitmado
de la Komunista Panio de Cehoslovaklo li ein intermetis
grave en la procpdön de la boUevlka partio, kaj en la
dua mondmilito II intermetis sin por liberigi CehoaloVa-
kion, kaj li montria a] ni la antaüenvójon.

J. V. Stalin, la ptej bona amiko de la cehoslovaka
popoio, gronda. teoriïato de la marksiaroo, kiu montradis
al la intemacia laborista klaso la vojon al liberlÊo, la
vojon al socialisme, dediüis ja duin la tuta tempo de aia
politika aktiveco atenton al la demando pri nacie liberiga
movado kaj tial do ankflü al la batalo de la êehoalovaka
laborista klaao por la socialisme). Reaumante la hiatorian
eyoluon de niaj nacioj dum la laataj kvardek jaroj tiom
rifiaj je gravaj historloplenaj eventoj — oni korurtatast
ke en ei u decidft momento, en £m sijpiifa aliorientiêo de
la hiitoria evoluo, Stalin montria pluan vojon de batalo.

Stalin okupis a in intense pri la êeha nacïeca demando,
je la unua fojo, p re parante sian khisjkan libron ,Jdark-
tivmo kaj la itadeca. dtmando", verkitan en la j. 1913a
post detala analizo de la nacieca aituacio- en Auatrio*
HuriRario kaj de la aüttria politiko, inkluxive la êehan
aocjaldenukratión. En $11 tempo de erava akzi£o de la
imperiiamaj m&lkonaentoj, kiam la cirkonatanooj estia
celuntaj al la unua mondmilito, la tekva;

Zdenék Fierlingvr,
Vicprezidanto de la Cehoalovaka Regittaro:

PRI LAS1GNIFO DE LA
CEHOSLOVAKA-SOVETA AMIKECO

La A»odo de la Cehoslovaka-Soveta Amikeco orenis iur
lin grandan kaj penindan taakon pliintensigi kaj finnigi
nian amikecan kaj aliancanan ÜROn kun USSR. Ciafl
agadon akceptaa la cehoslovaka laboranta popoio dan-
keme kaj goje, kaj £i trovas en iiuj regionoj de nia stato
gojigan ehon. Tiu ii axnikeco havai ja aian tradicion kaj
eatis preparata jam en la pasinta jarcento, en la tempo
de nia malfacila nacieca iuktado kaj de nia naci I re-
naikigo, kaj ei estia aubportata per la kredo je la xran-
daj forto kaj eatonteco de la rusa nacio kaj per la alti-
remo de tiea bela kaj humana kulturo. Jam niaj patroj
kredis. ke Rusio foje ricevos gvidan rolon en la familio
de Ia slavaj nacioj, kiujn tiam «lis trafinta peu sorto
de sociala kaj nacieca aubpremo, Ci tiu kredo estif tiu-
tempe pli vete sentiment» kaj miatika, aed tamen gi ne
tromp» nin. La Granda Oktobra Revolucio, realigante
la neklarajn klopodojn kaj aopirojn de la pli fruaj gene-
racioj de progresemuloj, eatia rezulto de longa kaj obatina
batalo de la n»a proletaro, al kiu estis donit'a de Lenln
efektiva revolucia programo. malfermanta novan «pokon
en la hitttorio de 1'homaro. La Oktobra Revolucio akcelia
la falon de Germanio kaj la Internan rulnigon de la
malnova aüitria-hungara monarkio kaj kreis ankaü pre-
miaojn por atata memstahgo de la nacioj mexeüropaj.

La Oktobra Revolucio, la Kenia filoiafio de Lenln kaj
Stalin knj de la Stalina Kvinjara Piano, donis al la ruia
nacio moralan forton, por ke ei farifcu kerno de ffranda
socialiata regno, kiu sola estii kapabla rezisti la impeton
de la tutmonda reakcio, faiiirao kaj luuiiimo kaj kiu nln
«avis de eterna aklaveeo, Onl povai diri, ke aen la Okto.
bra Revolucio hodiaü eble ec ne ekzirtui la teha nek Ia
" «"!»« »i W«(tii pro la

... ..^«.^^r—r—., . j _j,, -Tr̂ (r̂ ,,..
d? Kranaa kriio EUrhbfizont'e. kun BèhVaboreCo Ka] mlzero
d'.> vastaj laburulai tavoloj, same kiel ankaü la degradi-
ëon d > tinj fi landoj je nuiaj satelitoj de utonaj mono-
polistoj. Ni kai la CLter^i .popol-demoktatiaj landoj frentile
rifuzis la marshallismajn delogojn kaj restia trankvilaj

tiante dt la.til>irtM> kaj lOMlitti «ItontMo'df «ia pd-
'troianda — Sotuta 'Unitt' •• ••• ••• '• 'ui • " i

LOTW* rivu lt*S Mtu «nna In wnnta gMdnW-d* la Jato-
ruloj de l'tuta mondo — kamarado Stat&lt '^ •• •

JAROSLAV HA§EK, AUTORO DE LA „BRAVA SOLDATQ
Kiam ooi eldiras antaü iu la nomon Halek kaj aldonaa
la vorton Svejk, ciïtu trt multaj vizagoj ekridas. Certe
ankaü pluraj cl vj ckridetas. karaj legantoj, car la
Iibro dl Hasck ..La brava soldato Sïejk" cstis tradukitx
en êiujn eüropajn lingvojn, en Eaperanton' kaj nun gi
apcfas japane helpe de la Esperanta traduko. Cl tui
trovis placon d.' ciu kganto. Li ccha verkisto Jaroslav
Hasek krcis en la Iibro individuan tipon de sagaca jdioto
en la bona vortosèneo, tipon aame akrakonturan, kiaj estas
cki. Oblomov, Ratkolnikov. Faust au Hamlet. Svejk estas
infano dé la cpoko firkaü la unuo mondmilito, irifano
ribckma. P^-re dt lia buso Hasck disbatas la fatsan glor-
nimbon de la ftranübüsa burga hqroismo kaj de cio tio,.
kion la po'cnculoj bezonas. por ke la simpla popoio emu
iri sur la buJujon koj batall por fremdaj intercsoj, ia.
la potL-nculoj tstas prusaj militaristoj au usonaj imperia-
listoj. Legante Svejkon.oni devas bone konacii guste pri la.
tempo de lia kreigo, precipe pfro tio, ke lïeatis' kor.side£ata
siatumpe kic-l ia prototipo de laêena kazaktero. Nuntcmpe
oni vidas, k^> tiu konjiktp ne eetas prava. Svejk reprezen-
tis par £ia peraono la rezistadon de la £eha popoio letntraü
la habsburga monarkio kaj dtkadencp de la burgaro. Kun
ilia forijro êesis..ankaü pravico de ei tiu tipo. Sekve de
tio Ia svejkaj trajtoj malaptris en la pasintecot kiu ilin
naakis, car ili perdis sian ekzistrajton.

Jaroslav Hasek naskigia en Praha 24. 4. 1883. Lia vivo
ainulas al multkolora kalejdoskopo, tra kiu esprimriëe
kuras,kvazaü ruga fatieno vlfnkonacienco en verkado, por
kiu li cerpaa el sia senpera kono pri la medio kaj el ftia
amo al 1a laboranta homo. La Eamtempuloj kaj BdnikoJ
de Hasc-k deaegnaa lin. er. aiaj rtmemoroj kiel homon.kun,
mirakla memoro kaj genia talento, sed .ankaü homon kwh
trua amo al glaso da biero au vino. Antaü la unua noARd^
milito, Jar. Husck havis sinsekve tre multajn okupojn^
sed li ekankria en neniu el ili. Li klopodia ekkofti «iam-
novan mc-dion, li muite vojagis, nfi ostis K nata per dormo
en stalo au en fojnb.aina&o. Li volts travivi êion, pri kio>
U v^rkis. Li kontaktis kun veguloj, kun perditaj ektiB*
tajoj k ;ujn la burga socio eljftig el Bia mczo. Hasek vidïs.
en ili aotaü cio hpmojn kaj pro tio illa maldelikata kon-
duto no g.'nis lin. Tie li £frpis la kmojn por (iaj sen-
nornbraj rakontoj. Li verkis dum sia vivo pli ol. 5001
ijiajn novelojn. La personon de HaSek karakterizia^eble
plvj b.le, lia ediino Jarmila, per la vortoj: „La honejtteco

La eldonado de E. S. estis interrompita pro
malaano de la redaktoro kaj pro tekliika kaüzo.
D« nun fti aperadoa reeule. Ni petai la pardrmon
de niaj legantoj. Redakcio de E. S.

de la laboro de Ha'iek estaa en if/>, ke fl malMipreniriii
pro aia arto gii ,la nïvélo de «iaj WpoJ» mi'.eiïtaipte'Hi
Uiin olaton al la honwi kaj »ioj. ti ofwis jin riem, la
prtrinon, edzinon. amikojj) — li mstis Pon, l^ion )l Tiavis,
sur la altaron de.,la verp.Tiaj.tiV.c'l veró ,»r5 la' Mmtempa
vivo da la burga locio ijperii anUü li zidinde krlpla. sen
ornamoj, i^n.vualo. , , ' . ".' . ,,.,. ' • "

Po la vivo mem catai por HaSck l» fundartaito de Ha
verkicta mctio. En jfaj njjvejoj'jï martelaj iaj «enkortlpatc

. ÏT la LatinYSifrier'iko
kiun voiua impttriauuwj kouieitci, siyttiiu^ por. . .
aïri«rikaj lar'dpj' d(no»e pïigrKndan koloniadon kaj liltyi-
dadon ja et. de ti'dj rtstoj 3^ la iuvtrtn,co, kiuj .uktuttf
fii'nuï.. Niis] nac.bj — dirii Amado — nptel^ntiU H
rezervojri de nol'damerika impenuiuuifo, geil vanVea yi
üttas iciervoj ne c.naj. Kiem hitlerl'smo {antit. Ili }M
funoia rnaJi'mlk'o di la ho(*«ro, tiam rekte pro iutpre-
mado su(,ns la eïrop'aj nacioj.: Hod'üü. kiam al la honiaTo
la maiamiko n'ro 1. fanraa la amerika irdpen»h|mcl,
gia floyaéreco 'piej brute kkj-plej senKasc vi<b^a ain.en
la Liti'ha Arlienko. La'.ne muiton, kion ni poatdas èiiJ»
induatri'o,'la imperialismo detruis .— diris Amado. JEn
stato San Ppolo, en mia gepatia BrazUo, estis en li
pas.nta jaro 80.UOV laboristoj el teksa slktoro itn ]a
okujfa. La nionanoj suurfuus niajn m^rkatojn per jajfaïi»
\AVÖ, kiu estas pti malkara ol maj produktoj 'en Sttl
Paolo. Libroisl.donejoj eatas sisttme ruinigataj. car

mokaa la. etbuijecon, martèJlM U butran' aus(rl.-^iilig»riin llispanlq 'Se ÏTranco kaj 'el UsONA estas importataj
monarkion. La polic». direluio en, P.rah» plürfoje •!* pphug'aiaj libroj, kiuj xttu .malplimulte kostaj ol, la
sciis plu, kion fari pri.-li. La arto estis bataló por HaSflk. libroj eldonataj en tiuj 41 landoj. Per tio ili ne jplc rul-
Li akiibis pri tio: je», ankaü en la 'arto dev« manifeirt- nigas hiajn eldpnejojn, sed samtsmpe ilf importa* 'ljts-Li akiibis pri tio: „Jen. ankaü en la 'arto devu ,
igi batalo. Hodiaü, U devo ae la artiitg eitai bjata|i per
montrado de l* verp kaatiaü U obiküraj potencoj, «upej-
retaataj.la hoouLcoh,.kiel xregon,<)a brutoj". Kaj plu:
„Mi kr.das.ke la arto (arifos' en proksioia tempo potenca
faktoro. Kaj la ,plej bezonalaj ettoi la sjtistoj, kiuj mont-
ros grudaA hsman vlyokoncepton ka^ (ekvoj^eDskrupule
la verpa". .. ! , ', . . . . . . ' ,.'.

•Kiam ckflagrls la, unua mondoiilito. Hiiflt'té«ti> voiita
en la armeon de U aüstria impe'riea'tro. 'Li rekrutipl
laüdire en Uanka rajditt»' pantalono, en, Jaketo, roêa
veito kaj pslerino. )MJ ,«ar csti» msreko de la uniformoj,
ji iradis ankaü sur ïa ikzercejpB en ti^..^, ^rótefikakyazaü'
uniformo, k'ompletigita p.>r fusilo kai pjpp, en la;buso.
Pro. Bia fcohdiito Ji eitii éligita de',Ja, ofiqirlcrrfjo kaj
eendiU en la ruean fronton. Tie li transkurls feu kap-

kaj oaitopfena la oficialan cehpslpyal(a,n,
baulon: Sed inJ»U'tw u ne eltstnis longtj Luckkorii! de
tro proksime- la fian pplitikon de Gajda, Zak kaj Prchala
Icaj do «liaj of ieiroj ̂ le U éelipaloya^caj JegiOî ik.!^ \
ra ^lank^vardlanojfl Icarajiojnl ..Jc^j Tnati'gadu alillp-
lain lefrianajn.-^Mtaloi) kbnfcr.au,ha aqveta K,usió,.ï^a^ek
aU£il al la Rugli> XrmeoS.,(«boris en Ia,' korr^BW* tnoyjido
kaj «til e* durti ctBta, Uynpo koi)[iU|jro ,é%jW guietnio.
Estas inttteie, de li»m Ji éesis drinki.1Ën la. J. 1SÏO
li revtnia en la patrujon. ,Kaj. li komêncjs vivi la saman
vivon kiel tttt.ü la mjftto. ,L{ denove 'rw*'i '* wi*n
mondon, nui uiiu af e r on ne, — la ItomuiyjViln ,kaj siin
vivon en Rusio. Li kornencaj v'erkï siaa nempr^eblwi
Svejk, |«d Bieze .de tiu la,bpro.tr«fis lin la..morjo. La ïan
'de j*nu«ro 1923 en Upnice »puJ kavJHWx Bhpl tta Ji sen-
tnorta -kunulo de Ctrvanjtj, genia, hum,omto, roor '̂M., —
Sed la, ,^ona soldato $veik'; vivas luj;,pej V1»!6. W>
'ideto alvokaa ba.taH kontrfü U'^fi'Hto^ba^a]! ^or.% ylvo.

libroj eldonataj en tiuj 41 lan'doj. Per tio ili .ne .«plc rvil-
nigas! hiajn eldpnejojn. sed samUmpe ilj' importa^ '
r»tUfun, kiu ettas danjr.ra al nia junulato. Eo U m l n
rtoj — daürtgaa Amido "— ' eslas aelin' itivij V^
„kotniiiitoj", knij [ak.edirekta> la laboron de.tSuj o'tfel-
npj, k iqin oni npmai „la oflcpi' ,de luvcrcna regJBUro".
La irap'erialista, heltmqnio 'en la liktina Amerirto e/tu
clnlka, brutcca kaj gi senkompate lorigaa kion ajn.aü
kiun a j n, kio star»» en la vojo. La brazila mlnjitro de
(kstero ïnAllke proklajriia, ke'„e«tas ritceie! SanK ' la
koncepton de la suverentco; kiun ni hcredia dt 'niaj' aHj
tiüuiój — " 4e la pnrtug'alaj Itolonllntoj." Nia pet*olo, nil
koirfpatinda' iodustrUi, nia natur-ricajoj.' nia m'izv.rrgit^
JgntKp, tiö.ti élon tnhkvas la'imperialistoj et) liaj jcrlmulaj
piatój. NI (IUi la'ttHrvoj'de ilf, acd' tutt 'Arte.kuS
ili kalku'li oni ne pov'aj. Dum ta. THtamerika pa^ïotlW1
re'hc'o/'kiu okaz^is en aeptembrg Ï94y 'en pteksfkö, ItOT*
vtttia la nacioj de Utina AmeHko, ppr'dlrl ir»A »W
pri.li milito «ontraa Sovet-Unlo kaj (fontraft ndvaj; poMb
demokratioj, kaj 'lli manifestij 9ian lortan voloo: ne uu
la, krmllojn, ja eble nur konlraü alaj subptemaotol kaj
imperiatlBiaj sklavigantoj. Jorge Amado virfiilj multajn
dokumentajn faktojn pri la bataloj al paco de la nacjoj
el Latino, Ame'riko, pri bataloj Itefoaj. precipe Itlam .ni
konsJderliÉ, ke Impertalismo uzu a1! la $ubpremado u^jQ
djojn, Irta è^tas'Videla kaj Dulro, klüj ne scntM abotne:.
nota uzïdi la plej sangoplenan tctoron por d«tfüi,l^ prp-
cnJeman nia'vdrdon. Scd tijij £i mctodoj —r diris la a
Se «Ckrlos Preitei" (Viro 'de la cipero. t^iu por la.
amerika pópolo cstas la dua L: nin) -^ ne povu q i a ^
b«i(,' ke'U nacioj de" Latina Arneriko na batalv roanrfn:
irlane Kun"frBtoj sur Ia tuta mondo. kontrail la rul UW,

imperialisin9, «l demokratio. al kvalitaj 'lilajr'oj,
'

, .
éndependcco'de la nacioj en Ja tcndaro de pacoi kluo

iTitejtajaa Sovet-lJnio kaj nia' (nArullto — Stalin, . '
t / t |T, . ' ^ • : • •,',,•- ,̂ ^̂ ^̂ ^̂ L' ' ' '• "

Slajn d«i»Jn Vaj pi»»»n*jn i»Bvoli'i*eB|)»l! .>E»p«iMto-S«iTO«1.:Prtha .Ui Male 3tJpin«ké l, Ce
WO-U. ËMonaji ImtiHrlo dl' Ei»««nto.S»iVtt.»ah». RMpnidii ripraaanunto.de Eatxruta^t



SUR LA FLANKO DE PROGRESO KAJ PACO

La Tagoj de la C ehoslovaka-Soveta Amikeco -— okaze de
la datreveno de la Granda Hevolucio Üktobra — estis ne
sole solenn festado. Tio estus tro malmulte. Jli estis
esprimo de dankemo — aktivu kaj sponta — sentata
de nia tuta popoio al nia plej fidela aliancano, liberij?into
kaj sen prof i ta helpanto en lit nova kon st nia do de nia
militdetniita ekonomio.

Sume k ie! cie, kie temas pri la plej alta interesp de la
stato kaj pri La bono de la ceha kaj slovaka uaeioj, fiame
ei tie ali&as kon se ie kaj £oje ankaü Ia membroj de la
iX-hoslovaka l'artio Popola, IÜ kunlaboras en la politika
kaj tkonomia konstruado ile la stato, kaj ili f a ras 'i i on
nnkaü nun, kiiim ni datike i'ememoras tiun, kiu cbliftis
al ni pacan konnruan laboron -- itavetan Union.

Ciun tagon ni v i da? pli kaj pli klare, kiel f i mi a fcuj
fidinda apogo estas por ni tiu de la plcj granda slt.vn
stato, Jam en 1925 mi skribis en Lidovi' I„isty artikoïon
f a vore al ognosko de Sovctunio, kaj poste prclato Fr.
S vet l ik bat al Ï3 por irkpno de ei tiu linio en la uarlamenra
komitato i«r la «feraj de Ja ckstc-rlanda politiko.

Se ni t urn as nin al Okcidento, ni vidas kaoson poli-
Ukan kaj ekonomian. La sajne firma konstruo de la
teknike proRresintaj .«tatoj kapitalistaj, apotfita je la
potenen ekonomia po ten c ia lo de Unuigintaj Statoj Nord-
Amerikaj. akui&as en sia fundament o mem. Simptomoj
de nova ekonomia krizo nereteneble vidigas, sekyata.i de
la malplivaloriKo de la mono, kiu malaltigas la internan
valoron de salajroj de la laboruloj kaj per tio ilian vivo-
nivelon. Granda Britlando deklaras programon de krizo-
tempo, kiu siaviee pli malvastiRas la zonrimenon de la
laborantaj britoj. Francio Sancelifcas en konfuzo kaj en
remist a ra j krizo j kaj la cetera j kapitalistaj stato j kun
timo atendas, kion alportos la morR-aüo.

En akra kontrasto kun tiu <H vere senfroja situacio de
Ja kapitalista mondo staras nia propra situacio. Kien ajn
m' rÏKardas en nia patrujo, cie ni vidas viglan laboradon
en fabrikoj. ofice.io kaj kampoj. Nenie estas timo pri la
morxaüo, pri tio cu ni havos laboron. £u vi havoa panon.
Ce ni ne ekzistas socialaj tumultoj kaj demonetracioj,
car êe ni, en la popola demokratio, la popoio fakte rejras
kaj £ian suverenan volon plenumas la retfiataro de la
Nacia Frotito, kies valora kaj efcalrajta komponento
estas ankaü la êehoslovaka partio popola.

Por £10, por tïo ke ni havas kvietan perspektivon al la
ettonteeo, por tio ni dankas nur a] tio, ke ni estas parto

de ciam pli fort* kaj pli kreskunta tendaro de la j>aco
kaj demokratio Rvidata de Sovetunio. J£n kiu alia ma-
niero ni povus eviti Ia politikajn kaj ekonomiajn skuojn,
kiu j n ciam en pli «randa mezuro suferas la kapitalista
niondo? Simile antaü mil jaroj, kiam minacis nin la
Rermana ekspansiemp en sfero de kulturo kaj de nacieco,
ni turnis nin al Oriento, de kie ni akceptis U kriata-
nismon kaj la plej Rrandajn valora jojn kulturajn, sur
kiuj sin bazus nia tuta tradicio nacia. Simile ankaü Ia
unuaj vekantoj de la nacio, laikuloj kaj pastroj, kies
nomojn gis nun la popoio eldivaa kun es timo kaj dan-
kemo, turnis siajn okulojn al la grande rusa popoio, Ticl
ankaü ni en la matfacilaj tempoj postmilitaj apogis nin
al Sovetunio. Ni sekurifjis al ni tie] la necesan irankvilon
por realigado de frravetcaj reformoj socialaj kaj ekono-
miaj, por kiuj. dum Idn^aj jardekoj, la proRreaemaj
kristanoj bataiü) fie flanko de la ceteraj reprezentantoj
laborulaj kaj ni faciliKia nian enviciËon en la «feron de
planata ekonomio, kiu ebliKaa a! ni juste rekompenci la
faritan laboron kaj — kvankam malrapide •— senêese
kaj Aeninterrompe plialtijtadi la vivoniveton de la labo-
ruloj.

Pro tio la tuts cehoafovaka popoio danke rem«mori£
en ei tiuj ta^oj Sovetunion, kiu — la unua — realifriB la
(frandajn piano j n de la egaleco kaj de la aociala kaj eko-
nomia libenco de la homo. La fini£o de la TBROJ de la
Cehoslovakft-Soveta Amikeco estas la tago de la 70a nas-
ki&tafto de la viro, kiu kondükis Sovetunfon de unu
•ukceao al alia, en la batalado kaj la konatruado —
J, V. Stalin. Lta ökzemplo kaj la eksemplo de Sovetunio
brila* £iam pli potence aur la vojo, klun ]a nacioj de
1'mondo malftM al libera eatonteco kaj «ur kiu ni —
danke nian aliancon kun Sovetunio — jam trairis tiom
grandan vojparton.

La plej elokventa ateato de tio, ke la nacio ekkompre-
nit la historian «iynifon de nia alianco kun Sovetunio,
estu la Rrandega nombro da aligoj al la Societo de la
Cehoelovaka-Soveta Aiüikeco kaj ankaü la neordinara
intereao pri utudo de la ruw. Hngvo. Satne la Cehoglovaka
Partio Popola kun *iaj membroj starigii ain ankaü en tiu
£i kazo *n la unuan vlcon kaj plene partoprenaa en la
tutnacia kampanjo de la Tagoj de la Cehoslovaka-Soveta
Amikeco. Por prnvi tion^ £inj membroj de nia partio
farigo* membroj de !n Societo de la Cehoalovaka-Soveta
Amikeco, Trad. Era

J, f\'itdertt;
NI PLIPROFUNDIGAS NIAN RILATON AL SOVEJUNIO

En la pasintaj tacoj ni rememori» la 3l-an
de la restarigjo de nia Stata
pri i !_j—nn •VIKMÉ

je pai-öïita ulpropfifirado de Ja fruktoj de kolektiva laboro
kaj je aliaj fiajo' de la kapiUliamo.

La lenin-atalinii. nacieco-politiko pekurifi-is harmonian
kunfandiêon de ta naciaj tradicioj kaj de la naciaj mte-
reeoj kun la kom una i n te re so de ciuj sovetaj laboruJoj.
Multaj nacioj en Sovetunio ven i s al la socialismo f*n
neceso trairi la periodon de la kapitaliamo-diavolvo.

La partio de Lenin-ütalin edukia )a sovetajn homojn
al aindona amo al la patrujo kaj al malamo kontrmü
£iaj malamikoj. Gi edukis en ili batalan nepaci^cblecon
kun la naciismo kaj kosmopolitiBmo, g\s ilia'n «mr-
gion kaj iniciativon en ba t aio por senèrso kreskado de la
potenco kaj «loro de la socialista atato.

Unu el Ia fundamcntoj knj la plej grava k a rak ten zo
de la soveta fiereco nacia estas la harmonia kuni^o de
patriotigmo kaj internacüsn i. Sen difet-cnco de lu nacio,
al kiu la snveta civitano apartenas, li est as antaü cio
so v et a civitaiio, f i lo de socialista patrujo, kreante de
nova socialista. v ivo. I'or li ne ekzistas pli R rand a hünoro
ol estatt la honoro ei t i soveta civitano; por li ne ekribta*
pli ^runda nacia fiereco ol estas la fiero du membro de
ftranda aiTneo da konstruantoj de komunista aocio. En
la fiereco de la sovetaj homo j la nacia fiero estas kvni-
gita kun IQ sento de internaciismo, kun la komuhista
konvinko. Kaj en tiu harmonia kunlfto levièas antaü la
tuta mondo nova aocia fcnomeno, ffis nun nevitjLft^a {kaj
karaktcriza por la nuntempo. ,

La eoveta nacia fiereco nc konas nacian aroganteccda
nek nacian nthiHsmon. Gi personigas, en genno, >V>1ÏM
altan internacian unuecon de la laboruloj, kiu estos Afin-
Ri t a en la komuniemo. La amo al la patrujo estaa ja fa
la sovetaj homoj kunigita ankaü kun la senccsa butaln
por la interesoj de la tuta proRrescma homaro, por la
fii-migo de internaciaj ligipoj intcr In laboruloj kaj por
ilia internat ia solidareco. Tio montrtfcis antaü la milito,
kaj precipe dum la Granda PatriotA Milito, sed ankaü
post la milito. Sovcta Unio kaj feiaj militfortoj plenumis
dum la milito sian gloran miaion kftj lib*Hffis la tutan
mondon el la skluveco kaj minaco de la Rcrmana jutro.
Hodiaö, Sovcta Unio marSas plu frunte de internaciaj
revolucie-demokrataj fortoj en iUn batalo kontraü la
reakcio kaj impermmo kaj è' estas nevenkebla bastiono
de la demokratio kaj aocialismo.

La soveta nacia fiereco havas* — same kiel la soveta
patriot i smo — aktivan, vivodonan karakteron. La sovetaj
homo;, plenigitaj de tiu nobla se n t o, ofrreme batalas por
nova prospero de la ekonomia kulturo kaj bonstato en
sla patrujo, ili atrebas pri konstanta kresjco de ta sociaj
riéajoj kaj labor-produktiveco, ili kun vi^ln ntcnto dc-
fendaa la akirajojn de la Bocialiata revolucio kontraü la
intriROJ malamikaj kaj ili ne domafra» fortojn nek vivon
por defendi la pat ru j on. La antaümilitaj Stalin-kvinjar-
piano j, la Granda PatriotA Milito, IA postmilita periodo
de disvölvi^o de Sovetunio — 5lo ei periodn estas pleni-
gita per heroa batalo de la popolamnsoj por la partio, por
Ia komunitmo. La multmilipna soveta popoio agaii kiel

dekonitniantoj defirme a l premie i al Sovetunio. La aliancon kaj la

. ,. , iihe tcufiTÉ rftTfö'no
la rajto Je libereco kaj je memdestino de la nacioj, .
lita de Ia soveta rejfistaro en la unua packonferenco
Brest Litevskij. decembron 1917, Oni ne kontestas ïiek
plu kontcstos, ke sen ta Granda Oktobra Revolucio, sen
ei a 7 de nnvembro, ne estus Ia 14-a nek la 28 a de oktobro
1918. La 14-an de oktobro la cehoslovaka laboranta po-
polo prnklamis la fondon de memstara popola kaj demo-
krat a Respubliko Cehoslovaka, sed post la 28-a de oktobro
1918 en tiu respubliko decidis ne Ia popolo. eed Svehla,
Kramaf, Stffbrny, Stransky kaj la malbonfama financa
magnatc dro Jaroslav Preiss, kiuj uzis fiian influon, por
ke la junn respuhliko ne estu popola kaj socialista.

Al ili konvenis respubliko bur£a. apopanta sin al la
imperiolistaj êtatoi de la okcidenta Europa. Tiamaniere
jnm en tiu tempo ui ekiris la vojon, kiu finigis P*r Mun-
heno. Ni ne povis ne rememori la konsekvencojn de la
perfido farita de niaj okcidentaj aliancanoj en 1938. kiam
Ia refristnroj de Anelio kaj Francio, #vidate de Cham-
berlain kaj Daladier, oferia en Munheno Cehoslovakion
al Hitler kaj tiel ebli^is efi la atakon kontraü Soveta
Unio. Tiam, en septembro 1938 nia nacio leviftis por
defendi sin kontraü la naziistaj invadintoj volante kun
armiloj en la manoj defendi la inteR-recon de la Kespubliko
kaj sian liberecon. Sed la rejiistaro de Hodia ne volis
peti pri helpo Sovetan Union, öi préféré akceptia la
humilijïajn kondicojn de la kapitulaco. Per la forSiro
de niaj landlimai retrionoj ^i faris neebla la defendon kaj
tiel ê' preparia baldaü uonte — en printempo 1939 — la
okupacion de la reatinta teritorio kaj la starifron de la
Protektorato Böhtnen und Mahren? En ei tiu kriza tempo
Ia bur£nj politikistoj oferis la nacian kaj Statan liberecon
de nia popolo kaj la interesoj n de nia popolo, nur por ke
ne suf cru la interesoj de ilia posedajo.

En la tempo, kiam estis decidate pri la ekzisto de nia
nacio, kiam ni stnris sur Ia rando de la tombo de nia
nacia kaj Sta t a pendependeco, tlam venkis la sti'ebado pli

frvidata dt (teriÊralo LiAvlk Svoboda, ebli>f)8 al ni
en la n dan 'ba tal on kontraü la okupontoj. En decet'
1045 Sovetunio faris kun ni novan aliancan kontral
pri sia hel po al nia Reapubliko en la batalo de nia popoio
por rea akiro de la nacia kaj stata meniatareco. La ven-
kaj b a tal o j de la glora Eufea Annco ce Moskva, Lenin-
grad, Stalingrad. Kiev, la venka kaj tiom ka r e pagita
transiro de la Karpatoj ce Dukla-pasejo, cstis bataloj
ankaü por nia libereco.

Sovetunio en ffranda mezuro helpis do al nia liberigo,
sed krome. jam en Ia unuaj ta^oj post tiu liberigo, ,ia
e£ dum la krakado de la malamikaj bomboj kaj «renadoj,
gi hel|)is al ri rebonigi la grandajn domagojn kaüzitajn
de Ia lon^jara okupacio kaj konsiderinde kontribuis al
sekurijzo de nia nutrado-situacio. Sovetunio estas ne sole
nia amiko kaj aliancano, sed ankaü modelo kaj i rist ruis t o,
Gi estaa nia modolo por planado de nia ekonomio, por
novaj formoj de In ekonomia entreprenado. por jiovaj
labormetodoj kaj por pliffrandiRado de labor-produkti-
veco, modelo de zorgado pri laboranta popoio. Gi estas
nia modelo kaj instruiato en nova eksperimentado. en
kulturo kaj koi'pëdukado, ^i estas nia i n st ruist o sur nia
vojo al la socialismo.

Tion ni memoroa ciam, ne sole en la jus pasintaj Tagoj
de Cehoslovaka-Soveta Amikeco. La ekonomia kaj defenda
potenco de nia granda aliancano defendos nin kontraü
cia dan&efo, Senigitaj je nova danêero de atako el fasista
Germanio, ni povos trankvile kaj pace daürigi nian
konstruan laboron sen timo, ke Ia fruktoj de nia Itiboro
estoa detruitaj per nova milito.

Ni do xardas, plifirmiffas kaj pliprofundiRas nian
aliancon kaj nian amikecon kun Soveta Unio, Ni lei-nas
de giaj popolij.. Ni konati^as kun fciaj literaturo kaj
arto, kun ^ia kulturo. Ni konati^as kun la vivo de soveta
iaboristo, terkulturisto kaj scienculo, Ni konati^as kun
la maniero de ilia vivo kaj laboro. Kaj ni lernos iliajn
linRvon kaj skrihon. Tmd, Era

LA NACIA FIERECO DE LA SOVETAJ HOMOJ

La nacia fiereco de la sovetaj civitanoj apartenas al la
brilaj kvalitoj de la soveta laboranta popolo, edukito de
la Lenin-Stalin-partio,

La nacioj de U soveta lando rajte fieraa pri tio, ke
neniam ili pzcièis kun la premado kaj malbonvolo, ke
gyidate de la heroa rusa laboiista ktaao kaj de la bol^e-
vika partio, ili atingis la historian venkon en oktobro
1917, Ili fïeras prï tio, ke dum la kruela carïsmo ili k re is
proftreseman kulturon, saturitan de liberiRo ideoj, ke la
soveta lundo estas patrufo de la leninismo, la plej alta
kulmino de la rusa kaj tutmonda kulturo.

La sovetaj homoj estas fieraj pri tio, ke ili vivas kaj
laboras en la epoko de Lonin kaj Stalin, en la tempo <le
venka komunismo, ke i l ian triumfan vojon pribrilas la
jfrandaj ideoj de Icninismo. k iu j fnriêis batalprojrramo
de milionoj da homoi sur la terjïlobo, ke ili foriiri» —

de hi bolsevikoj — la rouadon de ckspluatistoj,
s sovftan refi;lstaron kaj liberigis la landon cl la

subpremo de hienuloj kaj kapitalistoj kaj kreis k
de ei a plüti disvolviRo per la vojo de aocialismo.

La Oktobra Revolucio 1917 kreis la plej progreseman
itatan reêimon, foritris la subpremadon de la nacioj kaj
stariRis ilian egalr,ajtecon en ciu sfero de la Statu kaj
socia vivo. Per tio la soveta lando antaüas la kupita-
listajn Statojn je unu tuta historia epoko. Sovetunio
estas model a stato de multaj nacioj kaj en gi Ia pi-oblcmo
de nacioj kaj de ilia kunlaborado estas aölvita pli bone
ol ie ajn alie.

La venka socialisme funde aangis la aspokton de la
soveta lando. La antaüa mal f o il a kaj senprojfrcsa lando
farigis lando soveta kun potenca industria kaj kolhoza
Stato, La Oktobra Revolucio donis al la homoj liberecon,
materialan bonstaton kaj eblon de kultura vivo. La
Oktobra Revolucio kaj la soveta reéimo senitfis la labo ra.
lojn je malfelicoj de la burpt socio — je krizoj, produkto-
anarkin, senlaboreco, ekspJuntado de homo fare de homo.

kjun
cienco de nia tempo .

La soveta popolo estas nlenijrita per fiero pri tio. kr
el gia sino naskifHs tiu ei pi o ra partio, ke la soveta lando
donis al Ia mondo la ceniajn frvidantojn de la laboruloj
Leni-n kaj Stalin; ke la tuta moderna projfresema evoluo
sur la terfflobo okazas en sipno de Ia Rrandaj lenin-ata-
linaj ideoj, sub influo de la soveta socialista revolucio
kaj de Ia venka socialisme en Sovetunio. Kaj &i klopodas
esti inda je sia epoko, TV, Era

LA CEHA-RUSA AMIKECO ANTAÜ
150 JAKOJ

Kelke <ia rcmtinoroj ^ri In rpatndn
'fe rjtHiij atoldntvj rn l« celui Hrlm S f
h f x l d V cu In jitroj J?SM—IMto

„En la jaroj 1799 kaj 1SOO m ars i* tra la éeha lando
amasoj da rusaj soldatpj. Niaj antauuloj bonvcnr^is i l i n
èoje, ili volonte i l i n priservis. kaj vidante tian potencon
de la frata slava nacio, ili sin f i rmlff is en la esnero, kr
helpe de la rusoj kaj de aliaj slavoj ili povus iam libe-
ripi el la JURO de la jrermaniRa premado."

Tio estas frajpnento el malnova enskriho el la jaru
1799. kiun oni jus en &i t iuj taRoj trovis en la muzeo de
urbo Sob^slav. Antnü 150 jarojt In 23-an de oktobro l?9r»
venia en Sobëslav la unua parto de la armeo de jrcnci-aln
Suvorov, kiu marsis al Italio kontraü Napoleono. !,»
lo^antaro de Sobèslav akceptis la rusa j n soldatoj n in-
êoje kaj solene. La bonvenij^an paroladon havis tlam la
regiona komisaro Bofek Dohalsky, pri toé'ado kaj man-
èndo bone zorfïis urbano Frantisek Ulr ich, I.a oficiroj
kaj multaj el la soldatoj lofris kaj manéis fin Ia urbonnj.
la cetera j en pli prandaj lofrejoj, I.a man pa jo j ertis
abundaj. La urbeatraro acetiRis tiom da kort-birdaro. kr
oni ec ne kapablis konsurni èin, Ciu soldato Hcevis tajue,
krom supo. funton da viando kaj trionlitron da hrando.
La paati^ado estis senpafra kaj k nasaj soldntnj r.^tis
ejfe kontentaj.

J,a urbo Sobëslav t i av iv i s duin ilia cvesto multon riu
gajaj taj^oj. En la urbon eetis invitita la 25membni
kapelo cl vilafeo Hluvatce. tre farna en Ia tu t f l ri-jfionn,
kaj tiu India al la gastoj. Ln rusoj pmenti^ .siajn nnciajn
dancojn, kantis siajn naciajn kantojn, kaj l iujn cllernis
multaj el la lo^antoj de SoWülnv,

Post tiu ei parto de la Korsakov-reninvnto vcnis al
Sobeslav ankoraü pluaj ênftj partoj, venantaj al la urho
en la intertempo de du-tri semajnflj. 1.& lasta parto,
523 vii-oj, estis lofritfita tie knmencp de dewmliro.

En la Taproj de la CehoFlovaka-Sovcta Amikeco ni Kat a s
rememori pri la supra fracmcnto el la malnova cn.ikribn
de urbo Sobëslav. Le espcrpj tie csprimitaj pN-numifcis.
La fflora Rufea AiTneo elpclis la iteTmanojn en nia lando.
scnipris nin je i l ia kniel» rejrado kaj oblc ec je plena
ckstermo. Pro tio. en la koro de ciu bona celio, revivifttis
tiom da dankemo al la soveta popolo, kiom cstis en ^i
en majo 1945 Kaj ei neniam malaperos, $ar nnr tin ii
popolo estas nia plej sinccra kaj ankaü plej potrnca
amiko kaj protektanto. Trad. Era



PAROLAS RUDOLF SLANSK?:

Merkiedon vespeie, la Tan de dea'mbro 1949, okazis
v n Praha kunveno de l'funkciuloj de la Regiono Praha
de Ia Komunista Partio Cehoslovaka por aüskulti rapor.
ton de la gcnerala sekretario partia Hüdolf Slansk^ pri
la rezultoj de la Jaste iconferenco de I'Informoficejo de la
Koniunistaj kaj Socialistaj Partioj, En la unus puito de
sia diskurso la deputito S la nek y akcentis la ekziston de
du antipodaj blókoj en Ia mondo. La bloko de paco, kiun
cstras Soveta Unio, gvidas konsckvencan batalon kon-
tiaü la militagitantoj. Gi defeudas la pacon, demokration
kaj stndepciidecon de la nacioj. La alia bloko, ffvidata de
Usono, celas sl.lavigi la ccterajn naciojn kaj preparas
n o va n niilitbucadon.

La usona JmpcriUmo transprenis nuntempe la rolon,
kiun est i s ludin ta antaü la dua mowlmilito H i tic r. S urne
kiel Hitler pliRL-andiKadi^ pormilitajn elspezojn. ankaü
Usono fa ras nun tion saman, Gi disponifraa por la milit-
clspezoj dudekoble pli muite ol antaü lu milito, gi elspezas
piusemajne pli muite por milito, ol esta* la sumo de
l'tutjara budgeto por la zoi-gado pri popolaano. La de-
putito Slansky konstatis pluajn analogiojn inter Hitler
kaj la usona imperiiamo. ),i akccntis, ke Hitler, ok u pi n te
Cehoslovakion en 1939, diktis malplivalorigon de la ceho-
slnvaka krono rilate al la marko; ankaü Usono atingis
malplivalorigon de alilandaj monsistemoj per la ordono
devalorigi ilin. Kiel Hitler faris kontraktojn kon tra ü la
Kominterno kaj konstruadis „Aksojn", ticl Usono faras
lu Atlantikan k on t rak Um kaj la t. JL Okcidontan Blokon.
— Parolante pri la procesoj kpntraü.Rajk en Hungario
kaj kontraü Kostov en Bulgario, la dep. Slünsky akcen-
tis similecon de tiuj ei fasistaj spionoj kaj agentoj de la
internacia imperiismo al la „Kvina Tacmento", kiun
Hitler konstruis antaü la dua mondmilito en la landoj,
kiujn li vol is malkomponi de interne. La imperiiatoj kJo-
podas p ren i al la popoio ciujn akirojn kaj libero] n kaj
revcniffi £in en sklavigon kaj ekspluatadon. Ci tiel —
diris la dep. Slansky — pet funkciigado de Bpionoj, per
Bubtcnado al la reakcio, per politik» premo, militistaj
avangoj, ekonomie*konkera politiko, sklavigado de nacioj,

la brit-usonaj imperijstoj preparas siajn aventurajn mi-
litplanojn. Sert tiu el febra preparado de nova milito ne-
niel estas signo de ilia kreskanta forto, Guste male, la
fortoj de In poert kaj tsocialismn bloko krenkas, Le eko-
nomia prosperado de Sovetunio, kaj dé la landoj po pol-
demokratiaj, la fakto, ke Sovetu Unio, la egido de paco
kaj de sekuroco de la nacioj, estas nun muite pli forta
ol en la tempo, klam gia jrlora nrnieo kaüzis decidan mal-
venkon de la hitlera Germanio, estas dokumento pri tio.
La porpaca bloko estas nun pli forta ol antaü dek jaroj,
ne nur pro tio, ke Sovetunio estas pli forta. Bed ankaü
pro tio, ke ce gia flanko starae la landoj de popola demo-
krat i o, la heroa eins popolo.

Nova kontribuo por la tendaio de paco kaj socialisme-
estas la Germana Demokratia Respubliko. Precipe la
cohoslovakn popolo k onsei as, ki<in grand egan Êangon io
signifas por CSK. La gennanaj nobelaj kaj poste kapi-
talistaj rogistaroj mi naris ja, dum jarcentoj, la ekziston
kaj memstarecon d« la éehoslovakaj nacioj. La unuan
fojon en la hiatorio la representant»j de la laborant*
popolo, kiuj nc nova* konkerajn celojn kaj «kv*s alpacan
politikon, fariéas gvida forto de la Germana Demokratia
Respubliko, Sed la grandefta kreskado de la fortoj de
l'demokratia kaj socialisma bloko ne inspiru opinion, ke
1« d&ngero de milito malpliiêas per tio, ke ne neceaas plu
ba t al i kontraü la milit-instiffantoj. Oni havaa nun pli
favorajn kon di 60 j n kaj dieponae pri muite pli ftrandaj
fortoj ol tam ajn antaüe por vani^i la piano j n de li
mititinatifrantoj. Sed ne sufiÉae kontentié' per ïa konscio,
ke la nacioj ne volaa militon, ke ili voloa pacon — diris
la dep. Slansk^. Necesas aktive batali por paco, la. yolon
de U centmiliorwj da hom o j transforrni en grandegan
naturan forton, kiu bridus la atakantojn. La rezojucio de
la Informofjcejo repeneiRU do êiujn komunistajn par-
tiojn pri ilia Kfanda respondeco kaj tasku al ili mobilizi
vastajn popoltavolojn en tutnacian movadpn por aktiva
defendo al paco, malkasadi fiutage intencojn de l* impe-
riistaj militinstifrantoj kaj labori por plua pl
proeperifto de la paca kaj demokratia bloko.

IM membroj de la Ca, Hefiiattin, l» Cefminintro A. Zdpo-
tock$ kaj Ministro de Inatnutdo, «S'ctenco kuj Artv
Dro Z. Ntjedly nitbHkrihan la HoJutttteron por la ffrttti<ln
nmiko de ia cchonlavnkn populo Generfilisimo J. V. Staliu
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PRI LA PANO EKSTERLANDE KAJ EN ÊEHOSLOVAKA RESPUBLIKO

Ekdf Ut la de oktnbro 1949 la pimo, bakajoj, farwto küj
terpomoj eatas libere afotcblaj.
Decidis tion la Reffistaro de nia popol-demokratia Re-
spubliko, kaj sabate, ]a 17an de oktobro, la prezidanto de
la Registaro Antonfn Zapotocky anoncig tiun ei gojlpcun
informon al la tuta publiko.

La jnrezo de la pano ne plinttigcut. „„
La reakciaj flustremuloj rcfoje miepafis, Kiom muite
paroHs, post kiam «j
dk-la prttóato.-fce t* ,_

pri dekkfóna prees, kelki

La libere vendatn pa.no tstM pli bonkvalita.
Por same alta prezo nis. pan o eatas nun pli blanke-, pli
bonkvalita, Dum Ia milito kaj eê ^s antaü nelonge oni
la grenon pli muite elmuelis, por aJtiri pli muite da
faruno kaj m al pi i muite da brano. Tiu *i militkonform*.
elmuetado nun ankaü ioriêfts. Ni enkc-nduka* elmueladon
ce tritiko je 73% kaj ce «kab je 75%. Per tio la kvalito
de la faruno kaj de éiuj produktoj el gi

oktobro. Ekde Ia la de oktobro pano, faruno kaj terpomoj
estas a€eteblaj senkupone. Denove ni faris multsignifan
antaüenpason. „Bone ni faras la aferon," povaa al si
kontente diri laboriato, terkulturisto ofieisto, êiu labo-
ranta homo, üar ili éiuj partoprenas en tiu ei nia sukceso.

Kip ebliffi* al ni tiom rapide iienki la aekvojn de la
itunrikolto? La plibonifjo de la p&rviva eatae ruzullii <U
ttrkvlturiata ItihoTo,

La terkulturistoj stre£in einare, precipe ce la rikoltado,
ciüjn fortojn, Ili ekkomprenfs la alvokon de nia Partio
al laüplana laboro sur la kam po j kaj al najbareea hel po,
kaj tio ebligis al ili atingi tiom altajn gajnojn, kiom nur
est is eble.
La plibonifjo de la porvivo ettojf rezulto de laborinUt peno.
Kion sukcesus fari la terkulturiatoj. M Ia Kvjnj&ra Piano
ne estus plenumata kaj §e la ekonomia mehanismo jie
funkcius bone? Tio signifu» generalan nutromankon, eko-
nomian malordon, kaj cio ei ne pennesus a| ni plibonigi
la provizadon. Nia K v in j a ra Piano est ia en la unaa jaro
ekde januaro gif oktobro plenumita je 1U1.8 proc*nt«j.

. La plibonigD de la porvivo, kiun ni atingis. «>tu frukü
)de peno ne nur de terkulturistoj, sed ankaü i

Hodlaö la disyastigantoj de la rcakcta f lust ra propa'
gando estas objekto de generala rido.

Dtitt aincere, kie eksinitm pany name malkara,
Krom en Soveta Unio versajne nenie en la tuta mondo,
Oni komparu la prezon de nia pano kun prezoj ekater-
landaj, tranakalkulitaj je nia valuto;

Svislando
Aüstrio
Kanado
Italio
Usono

valuto
svisaj frankoj
êilinffoj
britaj (»encoj
liroj <
cendoj

prezo
0.48
I.ÖO

12 50
HO.—
31.—

tranekalk.
5,60
».50

10.26
12.60
15.40

Samtempe oni devas konsideri, ke la efektiva salajro de
laborïstoj (okupitaj!) en kapitalismaj landoj estaa pli
malalta o| èe ni.

Öe m iiftiiu plu milxatox.
PU al unu pei^ono 2e la hodiaüa okazo rftmemoraa la
Unuan Kespublikon, Kia celas Ha nuna laborenspezo, kaj
kia ei eatis tiam! Por kia kvanto da pano li p*rlaboras
monon en unu horo hodiaü, kaj pot kia kvanto li perla-
bo ris tiam:

Mezgramla salajro de terkulfura labcristino en Ceho-
aiovak io antaü la milito Sümigia je 1.05 K£ por unu horo,
tiu de helplabovistino en Prago je 1.25 K£ por unu horo.
Kilogramo da pano kostis 2 gis 2.10 Kc. Terkultura labo-
ristino devis labori 2 horojn, por po v i aceti l kiloKramon
da pano.
En la jaroj 1931 gis 1937 laboristo por mezalta unuhora
labprenepezo 2.GO K-ï povis aceti 1.20 kg da pano.
Ci-jare ce mezgranda unuhora enspezo 18.20 K^s labo-
risto perlaboras en unu horo monon por 3.60 kg da pano,
t. e. por trioblajo!
Pli fme, «e laboriBto eatis senokupa — kaj senlabomloj
en la tempo de Ia Unua Respubliko sumifcis je centmiloj
— li ne perlaboris monon por povi aceti eê la etan kvan-
ton da pano, kaj lia familie malsatis,
Hodiaü tla tempo estas jam pasinta. Hodiaü. kaj jam por
éiain, neniu nlu £e ni malsatos, Ia aano de infanoj ne
estos plu difektata per manko kaj nosufifia nutrado.
Tion ni dankas al la revoluciaj ianfroj. kiujn ni efekti-
vip[is per komuna atrebado sub Rvido de la Komunista
Partio.
Tion ni dankas al nia respublikestro Klement Gottwald,
al ties saèa Kvidado.
Tion ni dankas al la potenca e^ido de Soveta Unio kaj
de kamarado Stalin.
La 'plialtiffitttfrt prezojn de la faruno oni kvmjwmtrtH pfr
kromsalnJTQJ porfamiliaj.
La preioj de la faruno nlialtigas jene:

ekde la la
pli frue de oktobro

1949
sckala panfaruno por l k« 5.20 Kès 7.50 Kcs
tritika glata faruno por l kg 5.80 Kus 7.50 K6s
trftika malprlata faruno por l kg 7,— Kcs 13. — Kis
Ei'iajo por l kR 7.20 Kéa 13.50 Kfs
Al Ia novaj prezoj de la faruno post la la de oktobro
alkonformi^os ankaü la prezoj de la hlankaj bakajoj.

„ ... _ •kultunsto estu por

VVrnaUltaj prezoj, kiel tion fftrii la kapitaltstoj.
altftj prezoj de ]a faruno troAargua la konsumantojn. Tial
oni fiksia la prezojn de la faruno malalte, ili eatii mal-
prof i tig*j, kaj la resten devis Ia Stato pagi el la t. n.
intervena provizajo.
Ce libera vend&do tamen ei tia ekonomio ne estas plu
ebla. Tial oni plialtlgia la prêzojn de U faruno.

La Registaro zorffis, ke la konsumantoj n« estu maluti-
lataj per la plialtigo de la presoj de l'faruno.
Kiel oni atingos tion? Ternes antnÜ dio pri familio j kun
infanoj. Al tiuj oni plialtigaa la porfamiiiajn kromsaluj-
rojn por ëiu infano je 40 Kfo monate.
Ce la plialtigUaj prezoj de la faruno kaj la bakajoj
eispezas fiiu konaumanto prokaimume je 12 feis 16 K&
plï muite ol gis nun. Ekzemple êe familio triinfana, t. e.
kvinmembra, la plialtigo de la elspezoj aumigoa proksi-
mume je 75 KJs monate. La mi trant o de tia ei familio
tamen rlcevas per la pli alt i go de la porfamiliaj kromsa-
lajroj ne je 75 Kis pli muite, aed je 120 Kcs. Tio signi-
f&s, ke ta enspezoj de la laborantoj pllalti^aa pli muite,
ol je k J om plialtigas ilia elspezo.
La Registaro konsideris ankaü la rentulojn, rnüitistajn
invalidojn, kaj permilitajn difektitojn, kiuj ne havas in-
fanojn kaj sekve ne ricevas i ajn porfamiliajn kromaalaj-
rojn. Tiftj rentuloj kaj ties edzinoj ricevas cïumonate je
12 Kös pli muite ol &ts nun.

Ni farin pluan multnifjnifan arrtanenpaSon.
Kiam en la komenco de tin ei jaro oni enkondukis la
eenkuponan merkftton. kelkaj homo j ne estis kontentaj
pri la pli altaj prezoj kaj demandis, kial oni rekte ne
forigas la tutan porcian aistemon.
Tamen la senkupona merkato montrigis bona. Laborantaj
homo j afietas por mono, kiun ili perlaboras, senkaponajn
varojn.
Okaze de la IXa Kongreso de la Komunista Partio diris
kamarado Gottwald:

„La nuna, stato, kiam ni havas precipe koncerne la
nutrajojn, tekstjyjn kaj piedvesfcojn kontrolatan ekono-
mion, kaj kiam ni ci-rïlate povis liberigi la roerkaton.nur
en limigita amplekso kaj samtempe por rel at i te altaj
prezoj — tiu ei stato estas nek ideala nek daüra — sed
gi estas evitvojo kaj vojo provizora. Nia politiko de post
nun estos senkuponlffi laü ebteco êiam pluajn varojn kaj
plimalaltigi la prezojn en la libera merkato. Kiel rapide
ni povos tion fari kaj kiam ni kapablos la kontrolatan
ekonomion entute forigï kaj la prezojn unuecigi — tio
dependaa part c de la kresko de l'industria próduktado,
de akurata plenumado.de la terkulturistaj liverajoj, same
kiel de la disvolvigo de l'eksterlanda kornerco."
Per la senkuponigo de la pano, bakajöj kaj terpomoj ni
plenumas la taskon, kiun kamarado Gottwald donis al la
Partio kaj al la tuta laborant a popolo,
Dum dek jaroj ni aceti s panon, bakajojn kaj farunon
laükupone. Dum tuta i dek jaroj e£ la plej necesaj ob-
jekto j por nia nutrado ne cstïs senkupone atingeblaj.
Alia maniero ne estis ebla. LA milito kaüzig nutromankon,
kaj la katastrofa miarikolto en la jaro 1947 tiun fii mal.
suficon nnkoraü plilongigis. Cio ei finïgae per la la de

^d* labóriatoj kaj iarkulturi
J/Kiom vaJorus por ni la tuta penado d« la laboriitoj kmj

•terkulturiatoj, se la laboruloj «amtempe ne havua decidan
influon en ta Keipubliko! Se nin regus kapitaHstoj, la
laboruloj povus éiom ajïi pen i, Icaj ilia «ituacio ne plibo-
ni^us, Nia Registaro e&tas tamen registaro de laborittoj.
terkulturiktoj kaj ei u j laboruloj. Sole dank'al tio alportas
la penado de la laboranta popolo tiajn fruktojn.

La pliboniao de la j
Soveta Unio.

vivo extas rezulto de la, Helpo de

La aekvojn de la mUrikolto en la jaro 104? ni «ukeeais
venki tiom rapide, ke £iu estas surprizita. Cu ni CBtu^
kapablaj atingi tian sukcefton nur per propraj fortoj?
Nepre ne. Niaj propraj fortoj ne tufiéus por tio.
Pri la plibonigo de la porvivo, kiun ni atin^is, hawe
grandocan meriton Soveta Unio. En la jaroj 1947 gis
1948, kiam nin miimci* nutioniünko kaj malsato, Soveta
Unio live ris al ni COO.OOO tunojn da pangreno. Ankaü
plue ni import as el Soveta Unio, kompletigante ticl niajn
provizojn da xreno. Sen tiu £i h el po n ia j grenejoj hodiaü
ne estus plenaj, mankus al ni rezervajoj, kaj nc cstus
eble plibonigi !a provizadon per la pano. Sen lu grande
hel po de Soveta Unio ni ne fartus pli bone.

Ni paSas antaften, dum tn la kavitalintnj landoj la
ttitttacio de la laboruloj plimalboni&a«.
Preskaö en la s&ma memento, kiam oni ce ni anoncis
la senkuponïgon de la pano kaj de la faruno, la brita
registaro dekretis aferon, kiu plue ffrade rnalriiigod la
laboruloj n. Laü insistado de la usonaj imperialistoj rnal-
altigis la brita registaro la valoron de la valuto f ster -
lingo) kom pare kun la dolaro. Gis nun valoria I sterlingo
4 dolaro j n kaj 3 cendojn» de nun ei valoras sole 2 dola-
rojn kaj 80 cendojn.
Bone BCMB aran^i U aferon la usonaj kapitalistoj. Por Ia
varoj, kiujn ili l i veras en Anglion, ili ricevos je triono
pli muite ol &\B nun, Ankaü la britaj kapitalistoj akiros
per tio pli grandftjn entjwMJn, Ili konaervoi la «Veter-
landajn merkato j n por gift eksporto, £ar i l ia j varoj eaton
pH mal k ara j por la afietantoj.
Kaj la brita popolo? Tiu malppofitos per tio, ke varoj
importttaj en Anglion estos pli muHekosUj, La pliflltigo
de la panopreio je unu triono, jen la unun sekvo de la
dekreto de l 'brita regÏKtaro, óis nun kostis la pano en
Anglio 4 pencojn. de nun gi kostas 6 pencojn. Kial? <^ar
Anglio i m por t is tritikon el Uaono. kaj d« nun acetod «In
pli kare je unu triono.
Same plialtifcos ankaü la prezoj de la cetoraj bezonajoj.
Samtempe la aalajroj restos memkomprencble nesanritaj.
kion diktas la intereso de la britaj kapitalistoj. PlmUtgo
de vivotenaj kostoj 5e same altaj Aalajroj, tio xignifafi
malaltigon de ta vtvnivelo de lahoruloj. Tia estaa la
evoluo en la k a pi tal i sta Anglio, Jam nun tic k^moncfgis
amasaj strikoj de laboristoj, kiuj sih defendaa kontraü
plimalbonigo de sia vivnivelo.
Same malaltij^is la valoro de la valato ankaü en *li*j
kapitaltstaj landoj, k iu j ali^is nl la Marshall-Piano. La
valoron de la valuto malaltigia Norvegio, Francio. Italio,
Belgio ktp, Kaj £ie tiu ei kapitalisla aran^o
pluan malriöigon de la laboruloj,



Por laboristoj de la tuta monde gi esta» nova pruvo, kio
cstaa pii bona, cu la kapitaiista au la socialisme orga-
iiizQ. En Britio laü tn*i»to de Usono oni la panon pli'
iMrigax, dum ce ni oni kun lielpo de Soveta Unio la,
latnon aénkuponigaa. Kapitalismo malrifiigas la laboru-
lojn. dum socialismo ilin levas. Batalo kontraü kapita-
lisme), disvolvigo de la socialiamaj fortoj, jen kia estas
la sola elirejo por laboristoj kaj laboruloj en la tuta

CEHOSLOVAKA-SOVETA AMIKECO
EN LA TEATRO-SFERO

En kadro de la Tagoj de Cehoslovaka- Soveta Atnikeco,
la Naeia Teatro en Praha prezentis La unuan fojon la
sovetan teatrajon de Rahmanov: „Senkvieta maljttnado",
konatan ce ni laü la samtema fiimo „Profeeoro Poleja-
jev". Rahmanöv prilaboris en la verko vere interese efek-
tïvajn epixodojn el la vivo de la mondkonata natur-
scienciato Timirjazev, kiu en ago de 75 jaroj ekkomprenia
en )R tempo de la Kusa Oktobra Revolücio, ke lia loko
estas êeflanke de tiuj, kiuj faras la revolucion. La
teatrajo estas tiom pli interesa, ke gi priskribas rilaton
de la intelektuloj al la revolucio. Profesoro Polejajev
npartenis a| malpli juna generacio de proffresemaj kie-
rulo j, kiuj kon is laü proprnj spertoj la krudan pugnon
de la cara absolutisme kaj simpatiis al la socialista mo-
vado. Lia politik» opinio ne distingis ain per tiom akraj
konturoj, ke li farigu aktiva kurilaboranto d« la revolucia
politika partio, Li ditiiiis en sia scionca laboro, en kiu li
dtinffis tutmpndan famon. La plej grava pozitiva^flanko
de la teatrajo ,£enkvieia maljunafio" estas, ke gi mos-
tras al ni konvinke la p roe ozon de fcpiïita difiklasifiO, khin
kaüzis la Oktobra Revolucio inter la rusa inteliRentularo.
La lando baraktis en renvei-saj revoluciaj okaaajoj, la
bolsevika pflrtio. gvidata de Lenin kaj Stalin, akiris
unuafoje en la homara historio politikan povon kaj, apo-
gante sin sur vastaj Inborul-amasoj en La urboj kaj
kamparo. gi kontraübatalis intervenon de fremdaj poten-
coj kaj kontraürevoluciajn ataketojn de la interna re-
akcio. La adeptoj de nebulaj socialistaj programoj estis
foi-btovitaj- per la vento de la históriaj okazajoj. Profe-
soro Polejajev estas anime juna kaj avida je justaj revo-
luciaj novajoj, Li Buperas la fizikajn malfacilojn kaj
entuaiaBmaa pro la venka proleta revolucio, Tempera-
menta sciencisto kun aktiva karaktero ne povas resti
flanke en tiaj cirkonstancoj. Li verkaa artikolon por la
Jurnalo PRAVDA {La vcro), én kiu li ain turnas al la
ru*a intelektularo, ke gi disponïgu sin honeste al la soveta
reglstaro kaj kunlaboru kun tiuj, kiuj ne nur paroladas,
sed efektlve protektaa la intereaojn de la popoio. Li kon-
leeaa sian kredon Je la rajto kaj forto de l* laborista
klaso kaj akceptas plene kaj senrezerve la sentroniRon
de U kapitalisme. Tiu «i publika aivoko de la ftlora neien-
ciflto kaQzis akiemon inter la niaa intelektulttro. Multaj

filmprodukujoj? Ne, guste male. Ui estas gisfunde veraj,
kaj tial ili povas eati ec profunde etikaj. tti rakontan pri
homoj kaj pri ebtecoj, kiujn liavaa la liomoi en ia tuta
mondo antaü si. Kaj tiu ei fakto estas la kaüzo, ke oni
malptrmesaa iuloke la publikan prezentadon de l'sovetaj
filmoj. Ili estas malpermefeataj nur pro tio, por ke la po-
po Lo ne ekkonu la veron, por ke gi e«j:u kuniuzita per la
burga kaj individualistu ideologioj, por ke gi povu labo r i
ne por si mem, &ed nur por tiuj. kiuj volas oportune vivi
el gia laboro. — La kinematografio, dum gi estas en ma-
n o j de malbonaj spekulantoj, alportas pli da malbono ol
profiLn, cefe pro tio, ke gi renversas la amaBOjn per abo-
mena enhavo de aiaj ludoj. Sed eattu mcmkomjrreneble, ke,
se la kin#matotjrafiot «stante en la manoj de l'vfraj fak-
toroj de la swxlista kulturo, eatos unu ei la plej /ortaj
rimtdoj por klerigi la maso;n. La cititajn vortojn skribis
en la jaro 1914 Vladimir Iljifi Lenin. Liaj vortoj farigis

\n la aoveta lando reulo, La soveta filmo, alnHciijfitü

antaü 30 jaroj, estas vcre unu e| la plej potencnj rimedoj
por klerigi la pöpolajnasojn. Ci kunmarïas k-m ili kaj
kondukas ilin post la Grand» Oktobra Kcvolucio. Ci kun-
marêia kun ili kaj gvidis ilin post la dua mondmilfto gi*
la tagoj de Pvenko, gi kunmarsaa kun ili kaj kondukas
ilin ai konstruado de nova socio. La aöveta filmo eata* la
unuo filmo e>. (a mondo, kiu vere turnas s m al milionoj.
da kftmoj, kaj milionoj da liomoj anw» rffn. Cftr ia sovet*
filmo donas multon al la homoj. Gi eltrovas kaj montraa
al ili cion plej bonan, kio estas en la homo kaj kion estaa
necese subteni por la kresko kaj v«nko dum la batalo por
la nova vivo, — La 3Qa datreveno de Tsoveta fUmo kun
tiea eksterordinaraj valoroj por la tuta homaro estis sole-
nata en Ia nova Cehoslóvakio tial, ke la vojo de l'soveta
lando kaj de gia popoio estas vojo de l'progre&o, kiu B«-
kure kondukas al la nova mondo de feliÈaj homoj.

RAPORTO DE MINISTRO D-ro JAROMtR DOLANSKt
Prezidanto de la Ca. Êtata Ofico por Planado, mini»tro

dro J. Dolansky prez-intie en la parlamento de Cehoalovaka
Respubliko raporton pri plenumo de la unua jaro de l'Kvin-
jara Piano. Lia raporto, kiu pritraktis detale ankaü b re-
zultojn de la antaüa Dujara Piano, estis revuo de sukcesoj,
mankoj kaj spertoj ei IA unuaj du kaj duono de jaro de
planado en Cehoslovakio. La öefa celo de la Dujara Piano,
t. e. renovigo de la ekonomio super la nivelo antaümiüia,
estis atingita, precipe en la industrip. Tio eatas sukceso
ne nur ekonomia, sed antaü cio politika, diris Minietro
Dolansky, êar jam antaü Februaro 1948 8Q% de la tuta
industria produkudo estis en la publika aektoro. La ra*
pida renovigo de la industria produktado ai^nifas do, ke
ta laborista klaso regas kaj mutrumaa pli bone ol la
kapitaliata.

Pritraktante la Sangojn en la klasa strukturo de la
éenoelovaka ekonomio, Ministra Dolansky konstatis. ke
97% de la induatria produktado en CSE eatas' publika
sektoro.

En Ta agrokulturo malaperie la grandbienuloj kun tera-
reo pli ol 50 ha kaj komencis evolui pli altaj formoj de
terkulturado. La te i' produktado, kiu en la Dujara Piano

ne plenumia la planon pro misrikolto kaj kapitulista sa-
boto, superplenumis en 1948 La planon en pluraj sekto-
roj. La &ango en la potene* kaj klas-pozicio en la eko-
nomio ebligis neantaüvidttan ekonomian supreniron. La
industria produktado eati B en oktobro 1949 je 35% kaj
duona procento pli alta èe la individuo ol antaü la rnilito.
La eksterlanda komerco pliffrandigis dun. la lutaj du
jaroj preskaü kvaroble kaj la partopreno de Soveta Uriio
kaj de la popolaj demokratioj atingis 40%.

La stataj financoj konsolidi&is, la staU enspezo plial-
tigis kaj la-cirkulado de banknotoj reduktigas.

D-ro Dolansky montris laü statistika materialo, ke la
vjvonivelo en CSR plialtigas. Li substrekis sukceson de
la ekonomia evoluo en Slovakiof kies industria produk-
tado duobligis kom pa r e kun la antaümilita.

La rezultoj de la unuaj jaroj de l'ês. planita ekonomio
montraa. diris fine Ministro Dolansky, kc la ES. vojo
estas guatft, ke la aocialisU ordo estas pli bona ol IR kapi-
Ulista, kaj li akcentis, ke sen la intima athika rilatado
kun Soveta Unio kaj la popolaj demokratioj la vojo de la
socialisme estua peebla.

PRI FILMOJ VIVODONAJ
La Klora franca verkieto Hen r i Barbuaae skribia foje,

ke la sovetaj filmoj hav&s netakaeblan econ, Jtiu neniam
aperat en la burga filmo — noane la donacon de vivo, au
de plena vjvanteco. Henri Barbuase admirinde 'celtrafe
karakterizis la ewncon de la soveta filmarto. — En la
mondo oni parolas nuntempe kaj skribas tre muite pri
Toveta Unio, kaj ne cie favon. La bulvarda nazetarolcaj

Üo same atakeUs la lando j n de popola demokratio.

Car ne estas necese vuali la veron, male, necesas mon-
tradl gin al homoj kiorn eble plej muite kaj plej gisfvuuk,
por ke oni, ekkoninte gin, iro ankoraü pli rapide anUüen
al pli bona vivo. La soveta filmo, kies 30 an datrevenon
en decembro 1949 rememoris )& tuta progrejema
mondo, eatas dekomence avangardo de nova vivo. Gi Ja
'-stigas la rigardantojn, ke ili kr«u gin. Pri la homo ei

fcontas kaj transformas ilin. — En la jaro 1950 Sovet-
(: - — ••--•-—- 40 tutv»p*MJn filmojn, el kioj unu

devas ne laii la solvon de la nacieca demwido al la ceha
burgaro,

La cefa kulpo, ke la aüstria aocialdemokratio «kirig en
la nacieca problemo la vojon de la burga naciismo, &par-
tenii kompreneble al la gvidantoj de la aüstiia social-
demokratio. Stalin malkalis do en sia verko tmuavice ]a
naciisman karakteron de la teorioj de rwdaldemokratoj
Renner kaj Bauer pri kultura autonomie, Sed Stalin ne
Hmigis sian kritikon nur je la germana parto de la
aüatria laboriöta mov&do.

Li elpalis ankaü kun akra kritiko pri politiko de la
gvidantaro de l'ceha burga demokratio. La ceha social-
demokratio, gvidata da reformistoj, ne bazis sin en eia
batalo kontraü la nacieca politiko de la aüstria sociala
demokratio sur la principoj de la p rokt a internacio, ne
pledis por la principe de nacia memdestino, sed cedis al
influo de la fieha burga naciismo. El tio rezultis, ke dum
la unua mondmiUto, kiam kreigis kondicoj por Itata
memstareco de Cehoslovakio, la ceha burgaro povis plu
ten i sian hegemonion en la nacia movado kontraü
AÜBtrio-Hungario. La politiko de la fieha socialdemokra-
tio, kiu submetis sin al burga naciismo, kaüzis, ke la
starigo de mematara cehoslovaka respubliko en la j. 1918
ne farigis elirpunkto de batalo por socialismo — kiel la
laborista klaso atendis —, sed ke la reakcia ceha burgaro
fluperregi» la respublikon. Sub la lumo de la plua hiatoria
evoluo. gusteco de la kritiko pri la aüstria kaj ceha social-
demokratioj estas aprobata, Sole la bolsevika partio kaj
Stalin persone montradis al la ceha laborula popoio, jam1
antaü la unua mondmilito, la gustan vojon kontraü nacia
ka; sodala subpirmo fare de la aüetria-hungara imperio.

En la tempo, kiam la imperiisma reakcio kun la cehö-
jslovaka burgaro estas preparanta kontraüsovetan eipa-
ion de la cehostoyakaj legio j, Stalin persone sm inter-
metis por f.orturni konflikton de la legio j kun la soveta
registaro. Dokunientoj, montritaj en la Ekspozicio de Ia
Historio de l'Revolucia Movado, arangita en Praha, ates-
tas nerefuUble la amikan sinten o n de la soveta registaro
rilate al la Jcgioj kaj malkalas la fian perfidon de la
•ïeha burgaro kontraü la interesoj de la öehoalovaka
popoio.

Joaif Visarionovtó Stalin helpis ankaü la konstniadon
de la Komunista Partio de Cehoalovakio. helpis la bolse-
vikigon de tiu £i partio, montris la vojont kiel superi
cïun flocialdemokratan malnovajon. La transiro al por-
tempa stabiligo de la kapitalismo en la jaroj 1924 gia
1925 elvokis l i kv i demon en certaj rondoj de la komunist-
partiaj funkciuloj, kiuj ne rezignts pri sia aocialdemo.
krata pasinteco. La Komunista Partio de CSR travivas
sian unuan internepartian krizon. Estas Stalin, kiu sin
intermetis, en la kvina plenkunsido de l'Plenumkomitato
de la Komunista Intemacio, en la traktadon pri la ceho-
alovaka probtemo, kon vinkan te la hezitemulojn kaj
aavante tiel Ia unuecon de la partio. En sia multsignifa
parolado, kiu ludis historian rolon en la batalo por la
bolievikifto de la partio, Stalin malkovris la radikojn'de
la oportuniuna dangero inter la membraro de la Ci. Ko-
munista Partio kaj montris la vojon. kiel £in cuperi. Sta-
lin helpi* tiel la êehoilovakan popolon en gia «trebado al
nacia libero kaj socialismo.

FOB LA
Afin antou netorigc 'altin
volumo sentüüia.
„La ffordo kontraü ta Sudo"
nt estis titolt> Öia.
Verkü din H. G. Wellt.

ebl» pravon li havo»?

Ne volat li fari panikon,
aed diros li tre koiivinJcite,
kf baldaü la tuta homaro
pereot tubite.
PUj baldaü nepre devat perei la socio —
li skribag en la verk' Bankroto de Prudente.
Poetrestos sole signoj de la lapona gento.
paSeigno} en la ne$o; kaj eble eê n« tio . . .
Qis tiu temp' ne mankat muite,
ke de l' poluso al poluao
kom* komon tercos
aenrexulte.
Ekziatos iomettt &anco tava
(la mnktularo estu ateatantojt)
por pamtana tribo perukhava
au ïa Knni-êayantoj.
Poatreatoe eole Bu&manoj aubarbedare.
Ei ti'on ont ne aria*
ankaraü klare.
En Univereo do okatiaa io. •
Mankat parte prudento,
kaj porie religio,
Jen kion diras H. G. Welle, .
Cv, da pravon li havo»?
Ne. li malpravatl
Kiel ja estus kredebla
baldaüa, pereo homara?
Male : sub via avidado
vivon la mondo feliêe.
Stalin, vi nia ptej karat
Malfidon pri la homaro
rifusas ja óiu el ni.
Ciu, kun vi kiu kune
kredat je Vklato proleta
kaj je tiet orandeoai
kreemo kaj ener ff i',
Ciu amtfc' de Soveta Uni'ï

Tradukie MÜoé Lukdi,

iontoi kal «n la Wrkaüajo de Moraviki Oitrava, ki« mr
U forUkigltftj dekliroj de JenenÖcr multo da soveta sango
estis elverlita, por k* oni savu niah grandan industrlan
centron, kian piecentas Ostrava kai VItkovin. Tombojn
de ru£*rme»nof oni trovaa en >udo de Horavio, fiirkafi
Hodonfn kaj Bfeclat. en la <irk*ü*Jo de Brno. ki« mar-
aalo Milinovikij estis konkeranta la Bohem-Horavlan
Montetaron, kaj fine ankaü en la meu Bohetnio, en la
Labe-rtigiono kaj en la valo de Vultavo. kle la t»nk-kor-
pïi»i de la Heroo de USSR marlalo ftybalko venVe ba-
tali« kontraü la naxi-armeoj. endangeriRanUj Prijfon.
Ciui £i l-omboj elokventé atetitu, kiel multftoste onf devis
paftf la liberijfon de Cehoslovaka Resoubliko, eö noot kinm
la Rufta Armeo en «ennombraj bataloj venkis la nazi i»-
tain hordofn kai finis sian triumfan marÊon ekde Sta-
linirrado fris Berlino. Jam pro tiu Ei kaüzo ni êuldas esran
dankon s.1 niai liberi<rintoj, Sed ankaü nuntempe £iam
pli muite evidenties la sava rolo de USSR.

En la tempo de la hitler-fasisma dangero pot Ceho-
slovaka Respubliko estas nur kaj sole Soveta Unio,
estrata de Stalin, kiu donas heipon al la Cehoslovaka
popoio en gia malfacila batalo por defendl Ia naeian
ekziston. Eatas Soveta Unio kaj Stalin, kiuj helpeme eten-
das la manen al CSR kaj kiuj fine, kiam la senkurafta
kapitallima politiko de la £eha burgaro kaüzis perdon de
la nacia kaj Itftt* mematareco de Cehoslovaka Respnb-
liko, liberigu la Reapubllkon en 1945 kaj doAas «blecon
al nia popoio komene! kotutruadon de soclaliama aoeio.

En maio 1945 ni komencis novan vivon en la Itberitfta
ftesoubliko kun profunda dankemo al Soveta Unio Dn
Êio. kion Ei en la nasinteco estia farinta por ni kai knn
firma konfidfi al ties nacama politiko, kiun gi mnk»ü tuj
dekomenre sincere kai senrezerve praktikia. La nnwit
sent i s ciu.i procreeemai homo i en la tuta mondo. S«d la
reakciularo. kiu tem en la temno de la mili»o estis pre-
paranta nov&n kontraüsovetan blokon, rapide rekontcii-
giv el sia surprizo super la Kf&nciA venko de la sovetaj
armlloj. La kapitaiista mondo sekve de la legeco k&rakte-
rizanta ties ekonomion denove estas pelata al krizo kaj al
novaj internaciaj konfliktoj, konkeroj kaj al novaj milï-
toj. La reprezentantoj de Ia kapitaliata mondo enus fari
novan ali&ncon kun nova H i tier, kaj, se eatas necese, »£
kun diablo, por nur aavi siajn kapitaltstajn interMOjn.
Ili emas ec eksplodigi novan mondmiliton. Soveta Unio
farigas firma punkto. cirkaü kiu jrrupigat ^iuj nac'loj.
kfuj sincere aopiras pacon. La laboranta popoio de Ciu j
landoj rigardas Sovetan Union kiel grandan idean forton,
kiu nin povas aenigi je la m al ben o de kapitalisme kaj
imperialismo. Ju pli muite la kapitalista mondo klopodaa
frakasi kaj dispartigi niajn vicojn, des pli muite ni sentaa
Ia bezonon kunamaslgi niajn fatangojn £irkaü USSR.
eltizi ties valera j n apertojn kaj la heipon, kiun gi tinm
malavare donas al ni ce ni« socialiata konstruado.

En la lumo de la hodiaüa drameca evoluo de t'in ter-
naciaj interrilatoj kaj de la granda morala kaj ekonomia
krizo, en kiun la kapiUliiU mondo ciam pli muite enva-
daa, nia popoio guste sentas, kEcm signifaa por n1 la »mi-
keco kaj la alianco kun USSR. Tial ankaü ta TagQJ de
la Cchoslovaka-Sovcta Araikeco, kiujn m' griste nun travf-
va*, pasas en goja emocio, atestanta pri tio, trur klom
fniktodonan grundon falas la semoj. kiujn semaa la
Aeocio de la Cehoslovaka-Soveta Amlkeco.

Ne forgfisu nin informi, Cu kaj klamantere vl
. uzas la artiltolojn el nia bulteno por

la pacon kaj interpopolan kunlaböron.
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Mede ten vervolge op 1W7765 dd. 31.3.*5Q(tïw no.8028l)
wordt medegedeeld, dat de daarin genoemde Izaak S c h o o n
bezoek verwacht van de Spaanse emigrant José Gil-Sorlano,
Soneja(Spanje) ld.3.1918, Parijs IVe, Cité Bauer 16. (Pasp.
no. S.K. 7Oo72 dd. 31.3.ll*9, verlengd tot 31.3.*5l onder no.
000222). Deze vroeg in Parijs een visum aan voof een bezoek
aan I. Schoon voornoemd.

I. Schoon verklaarde: Ik ben aangesloten bij de Wereld
Esperantisten Organisatie, waarvan ook José deel uitmaakt.
Ra de laatste oorlog ben Ik via deze organisatie met José
in contact gekomen en heb tot vorig Jaar geregeld net hem
gecorrespondeerd in esperanto.
In 1937 leerde ik op het Esperanto! congres te R'dam kennen
de Spanjaarden Fernandez en Bosch,i beiden anti-Franco mensen.
41 die jaren had ik niets meer van) hen gehoord tot dat ik.in
19̂ 9 van José het adres van Bosch iin Valencia kreeg. Ik schreef
Bosch daarop onmiddellijk een brlaf, waarop hij mij uitnodigde
met mijn vrouw naar Spanje bij hea op vacantie te komen.
Hij, zowel als Pernandez hadden inmiddels vier jaren,om poli-
tieke redenen,in Spaanse gevangenissen doorgebracht.
Ma enige aarzeling nam ik zijn uitnodiging aan en vertrok met
mijn vrouw naar Valencla, via Parijs. Te Parijs vond ik onderdak
bij een buurvrouw, tevens vriendin^ van José, n.l. Andrea Odet,
die secretaresse van een bankdirecteur is ea «en groot huis,
eveneens in de Clté Bauer, nummer mij onbekend, bewoond. Te
Valencia vond ik onderdak bij Bosch, die verder mijn gehele be-
zoek aan Spanje voor zijn rekening had genomen uitgezonderd de
reiskosten.
Bosch is momenteel zelfstandig werkzaam als reclame-tekenaar,
omdat het hem verboden is in een georganiseerd bedrijf werkzaam
te zijn.
Fernandez woont eveneens te Valencia, hem heb ik ook bezocht en
hij 'heeft een soort makelaarskantoor, omdat ook hij alleen zelf-
standig en niet in een georganiseerd bedrijf werkzaam mag zijn.
Ook dit Jaar n.l. in April 1950 heb ik met mijn vrouw weer een
bezoek aan Bosch en Fernandez in Spanje gebracht. Op mijn heen-
zowel als op de terugreis heb ik te Parijs weertf onderdak ge-
vonden bij de vriendin van José, Andrea Odet, terwijl hij de
onkosten, gedurende mijn verblijf te Parijs, heeft betaald.
Ik heb van de Spaanse autoriteiten in Valencia, gedurende mijn
verblijf aldaar, geen hinder ondervonden.
Omdat José nu reeds tweemaal mijn onkosten te Parijs heeft be-
taald, heb ik hem uitgenodigd eens naar Nederland te komen, bij
wijze van tegenprestatie, zodat Ik 0 verzoek, indien mogelijk,
op deze visusaanvrage welwillend te willen beschikken.
Vestiging ligt niet in zijn voornemen, omdat hij te Parijs een
uitstekend renderend bedrijf heeft in het vervaardigen van Marok-
kaans lederwerk.

Omtrent Izaak Schoon is het volgende bekends Lid C.P.ff.,
B.H.O.P. en "R.U."lezer. Aan het adres van Schoon, Ooievaar-
straat 9t werd voor de verkiezingen in 19̂ 6 reclame gemaakt
voor de C.P.N. en in 19̂ 9 werd aldaar de "Waarheid" bezorgd.
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De Ned. Consul -Genraal te Parijs zet op de visua aanvrage "a.i.
geen bezwaar1*.

De Vreemdelingendienst te Haarlem zal eveneens geen bezwaar naken.

Verzocht wordt na te gaan hoe deze José bekend staat on te kunnen
beoordelen of observatie van deze Spanjaard al dan niet nodfe is. Einde,

15 Mei 1950.

Aan hett
Hoofd van de B.V.D*
Javastraat 68
'a-G r a v e n h a g e.
t.a.v. Mr. Serraris.
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Hot 1V?.7é5«
0w brief Hei 80281*
Ondt
«a

Joh anno Vieto?iru» G"o<-m*v<-ld, ¥el»e»11-<M919» *»i.t
op ?!11-19M* «et Cornolls Salt
Rijksatr.ataeg 331* t» Haar Ie* . Ge«n kinderen.

a*eft «Mm pas Het ^635 f*Ulf tot ?1- 10- 1950.
C.Sadt lf rljwielstonteiur «a «erkt thans in

21 j l® overdag veel uit huif, hoewel all £0 go*d al*
thalswirk8t*r Is vooi- «a G^nreoti^beörijf t* Haar 10». üaar
aan heeft thuis "niets t« vertellen",

£1J iljfl geabonfeepd op «H«t Vrij* Volk",
en **a Beverwljkg» krast.
Zij ;«w«r«a g««& co»«unist*n t« E! Ja. D* aam i*

gezind «ü zij ü,£, gadoo^t. Ha han h«wtli Jk b*2ocht«n
af en to d» S. K. i«rk doch d» laatste |ar«m zijn ?»14 anti-

aati konlnfsg«siad*
van d* Arbelders
cowaunlst«n zitten).

Zij treedt simls ong«v««r 3 Jaar op als lei s t» r
een •s^r»Bt0~eoï'ï'ei£oa<5<mti*elöte «n ontvanft zeer v«*l
o, m. uit Rus lam! , Tsjechoslowaki «t 2wiïfï«n, Frankrijk «as*
Br ko-en v««l mmt«a OT«r hufs o, a, £• C.P,W.*r I. Droog,

9 es J.üroog, Kaöariestraat K) t« Haarl«».
Een dochter v<m I.Droo? (Hendriks PÖ-5-1928) had la

m«t de Fr^nawan Kaurieir Céssr, 2-11-192**
rem (M| Orl«aoa) die «mlge tijd in Haarl^o w»rkte op
k <- 1 bakkerij. De 2* dochter <Hermy) is* vermoedelijk ia
bij C^xar's oud«r« op feesoek geweest.

JTaa Schoon, Knarle^traat 70, ia ««rkcnd lid van d« j)
Qorrespond«nti«club ««lic* briefwissaling ondarhoödt 3«t ia J

PTT ankrij k verblijvend» Spaan»» vluchtelingen. ( D* door d*s* s]
n^ar nol land g»«ond«n bri^v«n %oud«n vsn uit Holland worden ij
doorgestuurd naar (faaslli») relaties «a partijgenoten la

J. V. Ssit-Oroeneveld correapondeftrd* in 19^9 o»a« «et
ene D.Joh*n»sea, Dagfarp Generod (2»eden) bij wl* ei j blijk*
baar ook op bezoek is ge«t«»t* Toorts a»t ene Knut (voor HU i«}
een omdere man alt Lldköplng, ook d^ar heeft ze gelogeerd
«m ai j **« voornemens {1$%9) ll«* i» Skevxli <2««) te ontmoc-teft
d«se oedere «an is blijkbar tt*w sr verliefd1* op h. ^»r doch lê»
ter blijkt «e de relatie te hebben verbroken. Knut stuurde
haar ook geld, vermoedelijk o» haar reiikosten t« v»r goeden}*
Voorts iwt Ö.P^athu Orb«b»r (Zwreden) D««e sou a&ar (19**f)
In 4»sterdi» ontssostea. Hij blijkt ook «l verliefd op HJo*» te
2lja. (£>eze schreef o, ft* dut !^ij h. ar de gedichten van
blijkbaar sljn vroyw of geliefde, zou «turen, aaar xe
eerst door een kjMj%rjutd_ morden getypt. Pönthü schijnt I.
ook t« k«nnsB.
Ook n.Qêm* eoöresponde»rt(de; ^et ha*r en wel over zijn

liefde voor Henny (Schoon), Zie



(11* MJUgsa i-3-;M»~5~ all* vertaald
J. f »-isdt*Ö;*o*fiev*14 la vöoraeBen» o*.

««er n'iar Zweden te gaar,.
*t «IgwftMtt #e«Ni»a hi j en gijn vrouw als

31 j Is «eö ««er
typ-. Tijdens de b*?2«?ttlt»K i:ou itj «<»erEalea in »Sp«rpf*
biete fcijn feireest ea h«t hefefe«n klaargegpeèló o»
m^^'kt aan boor<? v«a Dal- s« oorlof»»ehepcis te ko»»»» fa
•a« bevrljéiag feecft .al J «p ««B fmlf jh» te«i»*3Ni 4«t
«as gsv^ésigd Inforaatio» in te winnen owr li«t
legfcr. op 4i«£9 aanbi«<ling zo\ zij ni«t ai ja iag«git«jft om-
dat &1J slch niet «set spiounage *iJ,de be»öei»a.

l ..t er ««n ;i,K, g*«sttlijk« aangeboden o»
rdi^n t« ga^n spioaföerea . uit santoöd l»,
twijf «tachtig f fetöt&UAg zij» , *»ff»»e««ft.

volle aaèil&éJat.. (Mogelijke aa:a'Sl^tïSf«ft ü»»* zijd a
zouden op prijs gesteld wop<S0n).

31 if-^art

iaa* Set Hoofd van de 3.V.D.

i» V3*S r ^ T • a fa & g e>
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Bijgaand een fotocopie van het periodiek

Esperanto-Seriro.

Dit blad ontving ik ter. inzage van het

Hoofd van de Spoorwegrecherche. Een nader

onderzoek naar de herkomst wordt door zijn

dienst ingesteld.

Te zijner tijd'zal hierover nader worden

gerapporteerd. ' /

c

17 April 1950

i
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UITTREKSEL

Uit : OB 538 Naam: Ma€«idrs$$»0i'teiï Groningen

Voor: OD 1559 Naam: Esperanto alÉ communistisch object»
h ' *

Ag.nr: 77055 Afz- : ID Oo»tel*Gronliïg©fl datum:

Aard van het stuk: MaaadrappOït VÖÖ d* IB

In liet maandrapport ran de IB Ooatöl kroningen van Deo. 49

staat bet volgeuclö:

aanbraken v^n de winterp«iloda ia ook wat meer aoti'ti-
teit waar- te namen betreffende iet honden *a& Tergaüering«n.0ver
hat algeaseejï la de animo Toor doze vergaderingen aeer gering en
men tracht de belangstelling hiervoor t» stfeiiileren door jElei.
ras de medeworklng ran tQaeel-©n zau^vereaigliigen te v©raekör«a,
Vooral het feit, dat ean dezer dogen Maarschalk ötalin zijn 70ste
verjaardag mocht herdsaken gaf aanleiding tot liet ultsohïijvèn
van vergaderiagen && feestelijke bij0eafc0Bïat«Ji*A2ae sprekers, die
&y deae MJesfifcoasfe»!! het woord voerdeja verkoMigden de grote
roljdiö Stalla aou hebbeö vervuld tn de afggJLqpeja oorlog tegen
Nazi-*I>uit3lajQd en st«lcl«a té grote betekenis van Stalin voor 1̂3
laod duidelijk In het licht. Zelfs werd door de raad der goaeenté
Ftnsterwolda een gelukstelegram verzonden aan Btalln.Toch kan
worden geoonatateerd,dat de atffiaalög op deze vergaderingen minder,
3öthouj8iast Is en er "is zelfs sprake van een aeamtpingin de '
gelederen van de GPN.Zo team mij ter ore, dat het eeornuniatisohe
raadslid LS.IEïÏÏ te V/inschoten voorheen \^thoüder in deze gemeente

de
deze mi ZOT* aijn orerg«swGaid is momenteel 'niet erg
z^er waarschijnlijk zal dit wel Mot s.g.n.Tltoisme zIJn.Tooh ds

dient ook ten opzichte van dergelijke persoaen het wakend oog stee
©^ k«a gearfLöht tö J8i3%getuigö h«t feit* dat g«tara«jit werd de -rer-
slagen van d« raadsvergaderingen on do Êlgemeae toestand ter p|.aiEt
sefjn het Esperanto vertaald te kri|geii,Be bedoeling zou daa ̂ Si ju
d«2« gegQTrena door te zenden aas* J^g©-Slafl«€D® Ssperaat$.stfd|*
voor deze vertaling werd aangezocht, s teld. 3 aich Mervoor echter
niet beschikbaar .Kochtea mij hieromtlfent nadere gegevens v/orden
beschikbaar gesteld^daa ligt 'het in mijjo vooraeEieü ©en «B ander

rapport te laten blijken*

Uitgetr. door: %H OP aanwijzing van:

Datum: S-3-SO

4 0 0 6 1 - '49



U I T T R E K S E L
Uit :
Ag.no.: 'VX^QQI ag.no.: JJLJ&M 3 Octabe* 1949
Voor

Onder erpi Socialistische Artoeiders-
E»perant©£r«ep "Frateco"
te E everwij k.

15 October 1922 werd te Beverwijk opgerioKt da Esperanto
Klube *Fratec»"«

4e Veroftigiass^ids Beverwijk van Septestber 1948

"De verbreidias van de iateraatiöaale taal "Ssperante"
eader d« arbeiders in het gebied der Nederlandse taal»

De Bead ia e«m eulturale «eaiftllstlsoh© erfamisatie
•p deweöratlaclie grondslag,"

l» è«se greep beviadaa eioli te Beverwijk zewel Cewrtala*
t«u ale Böllöayaiifltt. $we« i»t0armatiteial« bestuuarsleda». va»
da S»p«ïmit»vere*i5iA£ J*A*B« vaa de ïatemationale Vcreai-
«lag BaHamy (ï,V*B*) nija eveadeaa Hé van "Fr&tecö".

Ha d» ïw«ede Weoreldaorlos orfiaais^rde deze groepering
Mm Saperajat«teat»«aateili»s te Beverwijk »p 14 on 15 Sep-
tenber 1946, «tder iiet «wttei Deatt Iat«matie»aal1 Spreekt
I»t er»at i«ae al t

£•& tw»ede tattteeastelliag •rsêmiseexde Men »p l ea 2
Oct»ber 1949* Beid» tant««n*t«lllarea «»r4«R gehtxiafl» i»

te"H»t Stat^ahnlB* Aa» de Zetel; raat te Beverwijk.
l» Jttai 1949 v»md eem bestnurswijsisiag plaats»
Met Face» 1948 werd d*t»r ket lid A* van der Starr»

•«a, begroctittgatwupraak ge^udöa. «p het B«wiac<wvEre8 te

Ia tal 1949 belaaaldw eakele ledea. ket S8perantddipl«»a
A| waarv»er aij höddea deelgea»mea aea ket Esperaj
te A»6terda«» Pit v; er d »p 18 Juai 1949 i» de p«rs
f ©aat^kt tn daarbij ver»eldi "Hieraiede ie $$ E8per
*Frat«e*" weer «art boicwaaie «3peramtiJ,tett v«r»terkt." ,

Ia Attffuatue 1949 werd door t lede» d*«l£e*fi»e» aan liet
Congres te Pari j e vaa de Wereldbwid vsa A*böiders»eaperanti6'
t«B»

Op § S«pt««ber 1949 w^d deer beide ladea kicrover eeft
lezing sesevsE voor "Fratece11 te Beverwijk* B«a d»r led«a,
A* van d«r Starre veoi»»eiadf z«i daarbij f» a» t

«Ottdaak» dat er wel «erna »öain^ev6ï»akllleB. naren» h«ere
te er «f het «•nfirta ««M afeor va» ver4arsa£siafijtóeid« Er «aa
geen sprake van iwitiaaftliteitaverschillea, waat «Km wiet
s w» tijd» miet ét daar eea J-raaamaa of «ea i>aitoer sprak.
Hier kwame» niet bij eea Poloa en 2wedeaf Duit s er a aa Framsea
«aar mmèm «a, . . , , vrieadea* H»t aantal deal»«BQre bedroeg
«£ev*er 1450 uit 21 verBciiillenüe laadea, "

Bekeaad io dat bij de a*eate ledea vaa "Fratec»" ««aa
eterk« lliüc» gö«r**ateerde iateraatio»aliteit« gedachte
leeft*

Asoeit BellaMv" (I*A*B.) i» d«
de Interaatieaale ._ w , . .

tem -deel stelt de is-teraatieaale contacten em propa
voor de Bellaoybewegins te veraorgen, d«or gebruik vaa
Seperaato*

Voer de epeaiiig vaa de te T«at0oaBtollia« ep l Oct«bor
1949 vaarem e«m« uitfeaodigdi ar* H*J»J* Sciioltens, burgoaae»
ter van Beverwijk» ie beefden vaa de scholen» alamece vele
plaatselijke vereai£i&£e&* Dit werd 0p 20 Septe»b«r 1949
ia de pers bokendseaaakt.



Ga» ie beïcead dat o*a. do volgesae persenen lid
vaa *F«at*e»* te

l* Je&aunee EvexriTdua H»&j«rt scoren te AmBterdan «p
19 Octeber 1905» tauiteorbediejada Fa» Voa Leer, wenend© te
BeverwiJJc* Berkealaaa 29.

Veoraitter »fyftt«Q*V
Vanaf 25 Juli 1946 ie hij lid vaa de I.A.B. der X*V*B«

Hi4 werkt aauw semes aet Jac. van Wijngaarden te Beverwijk t
aader te aveaerv* ...

a* Asatha ElieabötJi vsa Wija^aaxaea» cetoren te Beverwijk
•p 13 Oct*ber 1914, kuiekeudster, wenende te Beverwijk, Dek-
ker straat 3«

Zij i» «ea dichter vaa Joijarmes vsua Wijia«a£irdmif
l? SeptöRbsr 1879 t® Velsea «n Maart j e Zwart, £«b«£OK te
HeeuBJcerk »p 19 Februari 1880* Zij ia ««m snater vaa nader
te a»0s>ea Jac* van Wijasaerciea te Beverv,-ijk* 2ij i» links- „
«actree» ce»ri«ttteerd ca ««a aaah^mgater Vi<n de

Secretaresse -Fratec»* vaaaf Juai 1949*

5* Willea Jahaimes Kaalfits» geboren te Aseterdam «p 11
JIove»ber 1099» ölectriciea H«Q*t w»aende te Beverwijk,
Carnelia Uaterewes 1%

V»or faal- 1-94| seor«taria "Fratcco"» W«g «aas
bedaakt* Hij Ie extr»s* liak» ge»rieateer<it döcii niet
«l«t«n bij «e» p«liti«ke partij.

114 ia B«er j»evrieua «et A»t^»niG de Bie, geb»r$R t«
/«steroa» *p 14 Mei Ifi90t statiMLsaabtewAi^r, w«aeade te
Beverwijk* Streek mm Maaofefttoftatmat 31* Deze had i» 1948
•p «a* Bij* perceel ««R verkiezing stil J et vaa. Se C*P*ïï* «a
is BftcretoriB vsuft het"Arb€iderst9»eelfOB.ds* te Bevcrv-fijk»

4« Karel WilgeaJaftf , geborea te V«ls«& «f 27 December
1917, electr»*teciaiikerf woaeade te Bevers- ijk, Wilhelaiaa-
straat 28.

PcBJiiiusBeeeter ea iatructeur "Fyatece".
Over Bija politieke haudittg is dezersljds aicta bökend

5. Jas van Aokterea, ^oborea ta Wi^schetea «p l Januari
1899, arbeider, wime^Öe te Beverwijk, H«fdijketraat 51.

C0aKuaist. Had ia 1946 ««ft C«P*K»-verkieisln£sbilJet ep
zijs woaia^» Tijdais 40 Buitse böa«ttiii£ in dienst bij 4e
Zija dtasier op 1O9*47 dsor Officier Fiscaal te Haarlea ««*•
sepo&eerd. Dionatweigeraax* A%«a»e «f dagblad "De Waarheid*1»
In 1936 reeds lid P.A.S», liaks oxtreea plaatBeliJk Arbeiders
Secretariaat. B «fraai de i» Jxmiia949 te Aaeterdcaa het diplOBm
Eaperaato-A»

6» Jacob mm Wijasaardea. fieberer» te Velsea «p .23 Mei
1905. winkelier» wenende te Beverwijk, Kerkstraat f*

C«9U2aaiBti*cii fiöorifinteerd. Had in 1946 «en G,P,K*-ver*
op jsijn perceel» Waa raeds ia 1936 llaks

entree» ge«ri«iteerd« Abenae dïi^blad "De baarheid"* Lid Bed,
Ver* Sexuele HervaraOns» Redacteur vaa ket iaternatiwaaal
BellamyerseaB in Esperaatw "Ek«a««ia Ksaleo**» Vanaf 25 Juli
1946 internationaal oe^rotaris va& de I*A*B, der I» V* B.
Bij bevriJdia£S/«est 1945 had hij ia B i Ja winkeletalase eaa
£7»@ t pértret vaa Stalia tusaea Ckurciiill «m Eo«Beveltafbeel-



'*J %•l 3»
7» G*tharlaa vaa Wija^aardeav^KartJtaxi, seb«rea ft

aaa üee OT. Duin (Beverwijk) «p 23 April 1914, Ja«utier
bibli*tk«ek, gehuwd met Jac. van Wijngaaruea voora*<*»&,

it te öev«rvjijlc, Kexkstr&at 2* '
I*A*li* der I.V.s* iiaks extreea

8» Dirk Keaaaan, #eberea te Amsterdam «p 17 April 1915,
GeaeoJiteaMbtaaaar Aa0ter<-amf vaaaf 17*2*49 wftr.eade te Wijk
aan 2e* (Beverwijk). Verleasde Voorstrsat 42.

Ia Aaguetua 1949 dt«3t£«**»eft aam het Cengrea t© Barljs
voa de Wereldbond van Arbeiders Esperaatistea, Hieraver cea
leaia£ .J9tei4«tt voor**Frat«c«w te Beverwijk op l Sept. 1949*

Over *ija pelit**b« iwrudiag ia alkior m#$ aiete bekead*
vaa de BiirsemeeBter vaa Töxel, d. d.

19 Septwiljsr 1949* H r* 54* }«eft bij g^eöllicitv^erd near de
betrekking vaa vader «a aija vrouw aaar die vaa aoeder vaa
het Tekuia "Irene" vaa 49 Séolale Dienst te ïexel* Ia dit
tehuis vWbliJveB pers»aen die wegeaö geestelijke
niet tereclit Jamden i» de «aatschappij,

9* Tae«d#rus Puijaf gtibvitm te Jö everwij k »p 16
1901. «irï»eid«r« w«ae»d« ft Beverwijk, Itoiniktaaweide

Gftwswaist, Vrij Baker lij C.pJ^
~ l 1946 lid vaa de £*A*$» der

F«aa«ciiiau8 Huttiaga» *eb»rea te üellia^wold» »p
er 1901 1 fabriakBsrbeia.er, n«ft®Ad« te Beverwijk,

Öraafwijkstraat 19*
Beifcaalde, «l» lid m» "Fratec»" In Juai 1949 te Araeterdaa

ket EBperaat«dlpl»«a A*
dagblad «Be Waarheid».

11* A*, vaa dear Starre, woaeiide te CriektiiatSpie^a«llaaa 15
Lid I,V»£» «» I»A«ü* Siade 1948 iateraatioóaal p^

a«ester vaa 4» I*A»j>* Heeft «et Paa«a 1943' t® AR erator t
aet c»agreB ma» de B»ad vaa Arbeiders Esperaatistea ia liet
««bied der Ked* taal (Fratec*) be^raet» aasioae I»V«B* i»
I*A*ü» Oaderfewudt aauw contact »^t Jac» vaa Wijagaardon
v«era»asö. Lia "Fratdc*"! af d* Beverwijk, Ui Au^uatA» 1949
d«el£<m«Reit aa» c»a«r«s te tayijA vaa de Wercldbwad van
Arbeider» Eapcrowtisteïi* Hierover eea leaiag gekouaea voor
«yjftttce»* t* f «vearwyiK f p l Séptwibeaf 1949»öe^ereB ^«40» 21*6

90» Bljaa alle ki«rvoox geaeeade pereauea ket>bea ket bord j c
"K*peraat« Partlatft11 »p kim w«a±ag»

Va» de kierv»0r geafteade peröéae», weuo-vjm ao^ geen
ïaferaatielcaaxt werd Iiasej5»ad.ea.t w»ardt © î volledige
•atiekaart bij O«G»

Bij de ^perniag vftn ds tentoonstn^ling «p Zaterdag l Ooto-
ber 1949 bestond «en tnuwlijke bolnngatelling.

Behalve beatuur «n Inden* bovoflden zich OBder de

IfiLllö» Alb«rda, geboren te Doniftweretftl op 1̂ -11-1908,
oon«tru<ïtie»ohilder, wonende te B*verwi;|k,Cr«vt»b*rglaaii 129.

4e
Ia 1946 gekoKön tot E«adaliö ran die Partij. Id«» 19*9-
Op 6 S«ft»1949 ««kosten tot witlun*d«? van Ftaafieiéia, Oemeents-
bedrijven «a PeyaoneelUBftken der G«»eeï!te Beverwijk, Op 20-5-
49 gekozen tot 2» vocnsitter van do B*Rabtekern Eocgovans,

vert»g»nw©oj?dl^« de raadsfracti» van de



2. ftóiü iiKtf %ft»è^^
kantoorbediende Hoogovens, lid P.v.4»A*f wonimde te Beverwi,,
3tuBphi\is8tra»t 24.

Hij i» lid van het te Beverwijk Comsreinlötisch ««penetreer
tsaagkoor B.O.V. (Boor Qnth«mding Verenigd), waarover naoa?
rapport velgt. LiA A,»,ö»Q,B. Voerde ia 194$ vemeaingapro-
paganda £*v*d*A* en werd op 2Q-5-49 8»koaen tot voorzitter
ra» de Beaabtwnkera der Hoogoven*» te Velaen. Hij vertegen-
woordigde de Beverwijk»* BeErtmurdersbond. Ei J ia hier secre-
taris van. Desa bond werd opgericht 6 Maart 1917• S»«» tond
stelt *ich o*a. te» doelt *$«» volkeren»a»enlevinK, waarin,
•et behoud van da eigen cultuur, 4e reiken in vrijftöid aanes*
werken» op &e grondslag van 0en gerecht vaardigde verdeling
der welvaartsbronnen» een rationele internationale arbeids-
verdeling ea da gezaaelijk aanvaarde verantwoordelijkheid voor
bat hAndhaven van de vred« en de beveiliging eer volken tege»

>» Jaoob Honig, göbor«n te Beverwijk op 15-6-98, Bedarlander,
gaan geloof, plaatwerker, wonende te Beverwijk, Acaclaiaan 6*

Lid P.v.d.A., K.V.V. «n Be ver wij k ae Best ̂ ir der abond,
In Rijn laatste kwaliteit was hij teg^r.wo' rdig„ Penning-

meester Alg.Med.itet&albew.Bond, af d, Be verwij k»
4» Anna Wernik^ geboren te Raarie» op 8-9-02, Nederlander,
geen geloof, gaimwd «et P. J. lijken vcc rnoead, wonend» te
Beverwijk, öfowphltieetraat 24.

Lid P .v. d. A. en A.H.G.O.B. Ra»en» de A.H. G. G. B. was el j
tegenwoordig»

5* Oerharduü Petrxie Zwaneveld, geboren te Amaterda» 07 30-1-1
led. B. K., analist Bongevene, wonendtt t« Beverwijk, Laan van

Oeen politiek» oriëntering bekend,
Hij was aanwezig als vertegenwoordiger van de Giiltiirele

vereniging "De Hoogoven-3taten" (In Itat gebouw van de* e v«r-
eniging werd de tentoonstelling gehoxidenj.

6, Dirk DangariBond, geboren te laklmi««n op 15-7-95, Tas
berojf hoofdonderwijzer, wonende te Beverwijk, Vondellaftn *7.

Hij was aanweatig in ai jn kwaliteit als hoofd wan «MIE
Openbare school te Beverwijk.

Politiek is hij geen sterk figaxir.
Tijdens d« Ihiitae bezetting was hij pro Mits en ayapathi-

aeerde hij set êe K.S.B. Üj wa* lid van 4e Jf.V.D., van het
"Opvoeder »gi l de" en van "Winterhvlp Nederland". Ala hoofd der
ttdaool i& hij van medio Hei 1̂ 4*> tot Deoeabor 1946 gdechorst
geweest. Wegen» zijn hcroding tijden» de Duitse beeetting i«
hij door de Minister van Onderwijs Smeten en Wetenschappen
gestraft aet een "berisping" vet inlurading van 2 Maande»
salaris, zijn politiek dossier werd door de Officier Piacaal
te Haarlea op 28-10*47 geseponeerd.

Ta-gen zijn »oon, A.K. Dangernond, g«b. 27-8-26 Grootebroek,
i» een Dis-ond«ry,oek ingesteld. Kr. 764» d.d.25-9-47, waarover
Ü bericht werd ing«Konden d.d.9-10-47, onder Sr. J427 (31).

Jao, van Wijngaarden, voornoaiad fungeerde op de tentoon-
stelling als propagandiat, terwijl J.Ü.Meijer, de vocraitter,
de eeaeekera nede rondleidde.

Is Bijn openingsrede «ei de voor*itt,0r dat hij het niet
«cm hebben ever het bestaansrecht wan Ssperanto, daar dit
even vaat staat als dat van de radio» telefoon en telegraaf.



5.
Br wordt eöhter nog altijd hier en daar «aaiend over

onze taal gesproken, aldus spreker, «aar met zekerheid kam
worden vastgesteld, dat de»e geen ideaal, «aar een absolute
noodzaak is geworden*

03as doel, K o vervolgde hij» is de jongeren meer ia ons
werk te betrekken en onsje hoop is er op gevestigd, dat
Esperanto binnen afaienbare tijd op de scholen verplicht
wordt gesteld, Bat de heer Dangeraond hier aanwesig is, i»
een bewijs, dat »en ook in enderwijstoringen hiervoor voelt.

Vervolgens wendde de voorzitter »ioh in hot Esperanto
tot hen, die deüe taal machtig zijn, waarna de heer A, van
der ömarre, voornoeiad, de beste w@naen voor het slagen van
de tentoonstelling -uitsprak.

£en pereverslag over de?»e tentoonstelling, geputlieeerd
in het dagblad «Kenneserland1* van 3 Oetober 1949, wordt al»
bijlage oij de»e «elding gevoegd.

Onder het aanwezige tentoonstellingsoaterieal bevonden
zich diverse «tukken van het Congres der SOKOL te Praag van
1948. Hel gekleurde kaarten toonde de jeugd ia strijd- en
sporthoudingen. Op een vraag aan onsje gids wat de SOROL
eigenlijk was, antwoordde de»ei "Dat is preoie» zo'n orga*
Hiaatie als de Padvinders in Nederland."

Verder was het nodige typografische materiaal aanweBig
van de "Internacla Asooio Bellawy", de internatlonale
Bellaagrorganisatie van Isperantisten in de I .V.B. Organen
van het orgaan van deae beweging "fikonoaia Egaleco" tooide
de wanden.

In Met aiddentvan de tentoonstellingsfcaal lag op een
grote tafel een hoeveelheid correspondentie uitgespreid,
waaronder zich vele brieven bevonden, afkoastiR Hit Rusland
en »ijn satelliet-staten»

ïïit het aanweaiga propagandamateriaal bleek verder dat
de volgende personen eveneens lid eijn van "Frateoo*, afd.
Beverwijk:

1. Leendert Qtte, geboren te Leiden op 29-6-lê,machinist,
wonende te Beverwijk, Alkmaaraeweg 248,

Comroiniat. Bezocht in 1948 te Anertardaai het Wereldcongres
van Arbeidera-esperantiaten,

Cofflfflisöaris van de Plaatselijke Eaad H.V.C.,eerder voor-
zitter. In 1947 voorzitter van de Plaatselijke Bedrijfsgroep
der S.V.C.,afd.Metaal. Uö E.V.C. Veraoedelijk lid C.ï,S,
Lid I.V.3.H. Vanaf 1948 kan aea »ich voor deze organisatie
bij hea opgeven als lid*

2. Cornella Maria van Vliet, geboren te Ouderkark aan de
IJsael op 3-11-12. Sed,f N,H., r,onder beroep, gehuwd «et
Dirk van LeemweRnCgeb.4-6-1907K^wóaende te Beverwijk, Berken
laan 34,Deelgenomen aan genoemd Congres in 1948 te Anèterdam.

Haar «an ia lid van de B.V.C., af d. Metaal.

3. Abrahoa Ckristoffel Homhebel, geboren te Beverwijk op
15-7-193Ö» tiaaeraan, wonende te Beverwijk, Jan Veraeijeo*
straat la,

Zijn ouders BiJn actief lid van C«P.£, Zijn moeder was
C.?*B*eandidate voor de @e»e«nteraad 1949. Zelf actief lid
geweest van de A.E.J.V, en in 1948 lid van de £«V»C.,aft«
Bouwnijverheid, Thans lid A.B.K.B* Lid J.G.C.B. Aboim© op
"Wij Bouwen1* en "De Vrede «actie*. Anti-wilitairist .Dienst-
weigeraar.



'4. Allda Maria, tellen, gebonm t» Amsterdaa ©f 17*ê»14f
E onder beroep, gehuwd net Hilbrand S r hot anus (geb * 12-2 -20),
wonende te Beverwijk, Groenolasm 69»

Politieke oriënt zuring i» niet bekend.

Van ssijde van een der organisatoren werden ons nog de
volgende gegevens verstrekt t

l, «Frateoo» te Beverwijk la een afdeling vas d ©«Bond
van Arb«ider8-E0p.:rnnti3ten In het gebied van de
»ed»riandss taal."

2» Bess Bond Is aangesloten bij de Wereldbond v&n Arbeiders-
Esperantlsten*

3, B* Wereldbond hield haar Jaarlijks oongrss tn 1948 te
Amaterda» { Nederland)
194? t» Aarlms In Denesarkan.
1949 te Parijs in Frankrijk*
1950 i» het eongres te Turijn In Italië*

4. Secretariaat af d» Beverwijk: Bakker straat 3 (A* van
Wijngaarden) *
Inlichtingen Beverwijk: Berkenlaan 19 (J. S. Meijer),
Inlichtingen Wijk aan 2ee* "Verlengde Voorstraat 42 l

InlioVitingon Velsen Noord: BeeekBangia*B 28
"frateeo^ betekent "Breodersohap11 *
De Wereldorganisatie wordt aangeduid «et de letters
Het orgaan van de K«d« Bond heet "Latoristft £«peran
Op l Sept*194$ ie een propagandairvmBiör uitgegeven»
ouder de titel «Esperanto Wint Veld".
In dit extra samaer aijn alle «eeretariaten van &«se
bond uit het gehele laad ópg®&e*en. Bit ïiuaaer w<?rd o>
de tentotenatelling uitgegeven» Ben eaceaqplaar la in en*

8. «frateco1» "begint te Beverwijk weer «et i»en nltmwe cvrsua
voor Esperanto* Men kon ssich hlarvoor op de tentoonstel*
llng opgeven*

9, Momenteel bestaat de afdeling Beverwijk uit 30 leden*
10. Be tentoonstelling t@ Beverwijk wsrd totaal door fcirea

40Q beaoekers bekocht.
11. la IJsKiiden begint een aparte (rorsnie vanwege de groep.

Secretariaat: U.v. d. Starre, Spfceghellaan 15 Driehuie.
Inlichtingen; B*Hartogh4war8Straat 9 IJwoidea.

Sikenstraat 45 Uwui den-Oost.
12. Tijden» het Wereldcongres te Amsterdaa in 1948 hebbsn

verschillend® buitenlandse personen de "Frateoo-groep*
te Beverwijk beaocht, welk© groep toen haar 25-jarig
bestaan herdacht van 1947. Of «en speciale presentie-
lijst hebben deze personen hun handtekening geplaatst*
Beze lijst was op ds tentoonstelling aanwezig» -\r de Bmrgeneester van Beverwijk is de tentoonstelling

mist besooht.
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*Ag.no.:.,
Voor

V -I

ar -«funleiding vaii•
• - 1 - •

Üe ;èf« .*4lft. y$£;|e, IL Y.B.bestO^ ;Qi> 20 Ap^il 19Ï9,
bli^fcenE een^ut'tlit'litig van. 4'e secretaresse uit.J40

blijkt. niO^ftlM^ vatf
•jUdtn ^^».vif»t.B^,;^iüa^de l^fiei'
:1?estaurBlLetiéïii' vaf\dé?TT.vi.B verklaördé enige tijd-"

, • " , ' ' - • • - • ' ' ' • ' - . ' '&&-.. '"--' • ' . ' . ^ • ' ' . " • • . . . • .:.

geleden,dat beslcrfewï was lap':faet houden vaö een Ewpe-
' " "•'-.' J . ' . - " - " . ' ' -. .^A^/> - . ' . . . . , .

rairto^a,es<'ifriiömdett atemffléii uit de a^deij.ng opkwamen,
tét^'l^^^h^dJarï;.^Jfta?\etxa.'Esperanto ;av0ad';-

op hedéfi 1̂  öifet fctiaii&n; blijièHr4>t Jtö. deee aahge- .
ast- van feog-erfaajad ié.,,g;eiiö4deld. !

Völgyns 7'exkregëtr iillióhtïngew^^isoadejft-ölechta ö ' a 10
T BaRéi-antoleBBien volgen. V

ff



UITTREKSEL

Voor PP 1.3.5.9 Naam ISPERAN.IQ...AL.S.....G.OMMIM,ISa?.ISO.H...O.BJE.CT

..COMIÏË....VATI.ACTIE ..VOOR DB.VHEDE..Origineel in ....ÖJÖ l J.7.Ö Naam

Volgnr Ag.nr 7.1.2.14 Aard van het stuk r.ap.por.t....vr.edeademonsÈratie
Haarlem dd. 2 Oct 1949

Afz IDL-Haarlem Datum 4...1.0.49

Spandoeken met de opschriften "Verdedigt de Vrede", "Vrede",
"Tegen de oorlog" en "Vernietigt de atoombom", waren in de
zaal aangebracht. Bij de ingang werd aan, iedere bezoeker een
exemplaar "Esperanto wint veld" (18e jaargang no.9 van de Ar-
beiders esperantistenbond) uitgereikt en gecolporteerd met de
"vredesactie" 3e jaargang no.6 van de A.ïï.V.A. Voorts lag op
iedere zitplaats een biljet "Leert nu Esperanto" van &.J .Bontje
te Haarlem.
De stemming in de zaal was tijdens iedere rede en declamatie
zeer enthousiast.

T

Uitgetrokken door

Op aanwijzing van

V.dE ..........

B. III.

..................... Afd./Sectie -b .......... Datum 22 . 2

5074 - '48
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Aan: Hoofd B. h '̂  14-7-49.

Voigno.

:18 JUU1949

ACD/ //,,,
Van: KArR.A, '
No. A 38.
ONDERWERPs Internationale Vrediaconferentie in NEW-YOBK.

f Er waren geen Nederlandse afgevaardigden op tee-% Inter-
nationale Bijeenkomst in NEW-YOBK; althans op de offi-
ciële lijst van buitenlandse vertegenwoordigers kwamen
geen Nederlanders voor,

2. De bijeenkomst werd 25 Maart j,l, geopend met een diner
in het WAIDOBP-ASTORIA HOTEL in NEW-YOEK. Er waren onge-
veer 2000 gasten aanwezig. De sluiting van d e bijeen-
komst vond plaats in MADISON GARDEN op 27 Maart d.6.v„
Hierbij waren ongeveer 19.000 personen tegenwoordig.
Een collecte bracht ongeveerf 20,000#voor de "NATIONAL
GOÜNGIL Off THE ARTS, SCIENCES and PROFESSIONS".

3. Gedurende de bijeenkomst werden zittingen gehouden van
verschillende onder-afdelingen, die zich bezig hielden
met o,a. Natuurwetenschappen, Schone Kunsten, Economie
Sociologie, Godsdienst, Ethica, Opvoeding, etc. De re-
soluties, die tenslotte op een plenair» zitting werden
aangenomen, waren nogal van algemene aard en omvatten:
versterking van de Verenigde Naties, internationale
samenwerking in alle vredesbewegingen, voortzetting
van vredesbewegingen in AJffiRIKA, enz. De plaatselijke
pers gaf van elke bijeenkomst een uitvoerig verslag
en aan de gehele bijeenkomst is grot® publiciteit
gegeven.

4.
Clipper apprecieert het ons bovenstaande inlichtingen
te kunnen geven. Hij zou echter in het vervolg een
meer tijdige waarschuwing op prijs stellen, teneinde
in staat te zijn ons beter in te kunnen lichten en,
indien gewenst speciale inlichtingen te kunnen ver-
strekken.



UITTREKSEL

Voor ..................................... 0° ..... .135& .................... , ....................... Naam ......... Esperant^-als ..... ö-OHUaaaèst-i-eeJa ..... opje-ö-t

Origineel in ........................ QD ..... 465 ............................................ Naam ............. B.ond ....v.an... Ar..b..eider.s .....
f

Volgnr ................................. Ag,nr .......... 54.9-Q.Ü .................... Aard van het stuk ....................................................................................................................................

................................................................................................ Afz. ........................................... Amsterdam .......................................... Datum .................... 1..2...49. .......

In "Werkend ïïederland" van 25 September 194-8 werd de mededeling
op genomen:
"CUHSUS ESPERANÏO" . . , . .
Zij die aan deae oor sas wensen deel te nemen kunnen zich opgeven 013.
Onderwijsdienst A.L.B, postbus 6019 Amsterdam (W)
Deae onderwijsdienst was in handen van:
Willem vanMERKESraJN geboren te Amsterdam 23. 3. 05, van beroep los
werkman wonende te Amsterdam Hasebroegstraa t 55-1 . -^ov,

kSnenblijken of er op de oursusseBoofc politieken onderwerpen worden

' in^peraAto-kringen is men^van mening, dat vorenvernoemde vereniging
communistisch georiënteerd is.

Uitgetrokken door '. I...X. Afd./Sectie .ï.Y? Datum 24.»3.*.49...

Op aanwijzing van .£}

5030 - ' 48



UITTREKSEL

Voor fin 1359. Naam Ea.per.an.to.-Conrai..C.hj.e.a.t«

Origineel in Q0 1 3 5 4 N a a r a EVC*Storrabrigad««

Volgnr Ag.nr 53462 Aard van ^et stuk

- : •• Afz. Tî r-**-*-.** -. Datum

Op ««n EVC bijeenkomst te Heerlen werd het volgende medegedeeld» Willecs
Josephus Wilhelmua Stephanua,geboren te Sittard»24 Hei 199^wonende te
Ierkrade,Bleijerheide3traat 118,zou leider zijn van era Esperanto-cursus
T or leden van het A'JJV van de Kring Brunsaum;7oa Lucas^geboren te Kerk-
rwö«»Seringen3traat 11,leider ANJ7tDistrict-Zuld.

r

Uitgetrokken door ^ Afd./Sectie •a-ÖJji;-*|j- Datum .̂...- /„

Op aanwijzing van

5030 - M8



UITTREKSEL

Voor OP. 13.5.9. Naam Esperanto als epim. rö ject....,

Origineel in .QD...465 Naam Bond...yan...A.rb.el.de.rs....Esperantist

Vblgnr Ag.nr 53265 Aard van het stuk Inlichtingen»,.; ....,

Afz Ape.ld.QO.nu Datum 11.1...;

er
KONING.

BOND VAN AHBEIDERS-ESPERaNTISTEN.

Afdeling Zutphen.

Secretariaat: Diezerstraat 6»

Wij nodigen U uit een conversatie-avond bij te wonen op Dinsdag
de He Maart
bij Alten» Hellenraetplein 9. Aanvang om 8 uur.

Behandeld zullen worden:de voorstellen voor het congres in Heerlen,

Gelieve mede te brengen "L.E." en "Pundamento Krestomatio".

Het Bestuur»

Nieuwjaarsadvertentie f.1.25

De CPN (De Waarheid) afd.Gorssel '

wenst leden en sympathlserenden een strijdbaar nieuwjaar.

Uitgetrokken door V.«.J>« Afd./Sectie ...a#..?..»J» ÏY.....1... Datum ....?..•?:*.'*..?...

Op aanwijzing van ,

5030 - ' 4S



C O M M I S S A R I A A T
V A N P O L I T I E

KERKRADE

x
No.,

KERKRADE, de
Telefoon 2345

2328

28e December

Litt P.*

2-19.
v<
numi

...""."...Bi]laBe(n)

Esperanto cursus en bezoekers uit
Frankrijk.

ing datum an

KftrJjy*fh**A-i« halm.

4'JAN. 1949'

ACD/

Naar aanleiding van Uw schrijven van 3 dezer no.
49865 Geheim, heb ik de eer Uedelgestrenge te berichten
dat toezending van het blad "contact" zoals bedoeld in
mijn schrijven van 16 November 1948 no.3329/2-19, niet
meer nodig is, daar bereids langs andere weg contact is
verkregen met de echtgenote van V o s , genoemd In mijn
hiervoor aangehaald schrijven.

De Commissaris 3ftfi (Politie,

de Heer .Hoo.fd.,..van....de....C..e.i31t.r..alf.....C.Q.ntrole Dienst,

Geeraedts.

te

..l.s..dj.r..a.y..«Ghag.ö....
22



UITTREKSEL

Voor 03 1359, Naam ,?löp!8r*mtQ....als...CojramKxistis.oh...Ob.je<jlj.n....

Origineel in GD 46S. Naam "Bond

Volgnr Ag.nr. 51896» Aard van het stuk Rapport*

Afz. Eerkrajta* Datum 17.12.48,

Da politie*» activiteit w*S gedurende de verslagperiode
teer gerl&g*
BH» ül gébletaa. dat te» huise van 40 bekaftte es actieve

T08,
,

48S£),"««ftt«nél* t» KerkrM«, îtt-vc^fflatraat l,
on4*r lAlêlag ««n d«c«, e«i «siwriato-ouraiv «erit C«CVMB
«a wl~i«d»r«~¥o«iaa«fMF0«! . A*e dM« craram worrtt dtmlgp-

éaer Uden «MI te C.P.I., oq. B.T.C.' D« juict* gig*- ,
dftt&Mmtt CUllMI U t.C.t. «Ori«R $O*fWEetl4«tt.
gaat ttit v*& 4» argaaiaati» MArb«li4«rfi«sp«r«Bitol'

te A«Bt«-a«*-»«Bt, Ro«lna<!fltramt 4.

tot ieel, «m op «<Dvöu<9tg* vi JM <• ao«i-
4t« taalvènohillen WK dt* CkuHnniatlaoh* gM8t*

h.t.l* «t *&«ra~op t* loaaen, opéat 4«i* h»r«a
rli^Mél«B «a vQorb«r«ldixic«Q daartoe,

•Ucander goed taxmes -mrataan. " "
Boor "d» *ebfeg*8ot» wa TOS ia T»rt«lfl, dat door A* laden

te efife alhier» aftbana^enteleni bierwfi* in de eapèreato
gevoerd wordt aet gee8trerHknte& In nadere

D*m« aM««tegeBheia luwtft «l^x -volle aandacht,

Oe Coaadasaris «a» Bolitie,

Uitgetrokken door J.,.H. Afd./Sectie ACP IV b. Datum 14.11.41.

Op aanwijzing van : 8-.-HX..A».

5074 - '48



. j Esperanto cursus en
, ine/mT^ rjMatarMV ——nU.v.sohr. No.49865 v. Kerkrade,

«asal^idlng taia Uw bri«f van 16 üot«mb«nr 3.948,
*»lt bel»' Ik 4* ««r ïï t» v«|f^oiik0a* idt|. wel t«

* |
door ver»chill«nde «itr«»latiachö organiaatieo «en blad van die
naam wordt uItgeê«Teïi, wet eehtas* sleohta voor hogere
'f«m beschikbaar üöydt g**telé*

ia .
op slhler aanwas l ge arefetef-examplaran en gozlsn da grote

moellljkhed*n om «xemplaz-en van d«ie bladen te beTnaohtigen, zal
Ik gaarne 7«jr&0m<mt ^«ftoö on door wia het gevraagde blad .«ven*
tueel «cm word«a g»feril3tt# ' . • • ' ' • . • • . •

Politie'/- v ^
te • • • • , ' - * 5"»G. Crabbend-am
KTF5ÏKRADE.



No.3329/2-19. ;
Uw schrijven van Llo.1948 no.46263. (
BetreftsEsperanto-cursus en bezoekers uit Frankrijk*

18NOV.1948

ACD/

Meerdere positieve gegevens omtrent de aard van het be-
zoek uit,Frankrijk,' kunnen, niettegenstaande herhaaldelijk
daartoe aangewende pogingen, nog niet verstrekt worden,

Mijn zegsman^ deed mij weten, dat het, om de door U ge-
vraagde inlichtingen te verkrijgen, noodzakelijk is. dat
hij in het bezit komt van een exemplaar van het blad
"Contact". Ik moge ü verzoeken mij een exemplaar van dit
blad, gaarne met enige spoed, te willen doen toekomen.

JP rt Kerkrade, 16*11,1948.



(rNadat,
J!ha4;ve. it en^eg-^n'van het adres

oplschooü"

^ r ». t^r
««r , -». J



Volgno
_____________ __.

Voor OD "Esperant® als communistisch ©bjedt"»,.

"Bulletin no 8» dd. 10.11.1933, van GS Hij i i a ls
communistische mantelorganisatie» '- -- :— --------- ~

De "ROODE ESPERAKTISTEN" ,
met de officiële naam*
"ïïederlanda Unuiga Komitata» (F.U.K.)
Het orgaan heet: "INPORMULO".

B lila . 9.11.1948



UITTREKSEL

Voor .0.0.?!$., :. •. Naam: ...ESEERM£Q'..,ALS. QGm,.OBJ.EC.T

-.., 2430 " ' - • : • - ' • ' ' • - .
Origineel in gD ; ,.,.! „_. : Naam , ...:.G&;OKS:EOO.E» B, :. ..,...:

Volgnr. Ag.nr. ...M«pï -..;,;..... Aard van het -stuk ;.xa$ppr..t :. .• ;

! ......v...' ;. Afz. ...,no.....#9 L:...'.:. i;....̂ :!.!.:..!:.: :... .,:.:,.. Datum .25..1Q:,.48..

Hij is
met éea
13

Op 23 October 1948 werd aa& de hoofdingang* van de Staatsmijn Emma
te Treebeek aan de op die na t k f̂eên<i.e:,:||y^w erkers een extra editie
van De Waarheid verspreM"déé^^^%r'^|lJÊgpPOOR, geb* 1.6,19 te

der CBS * eif heeft
een congres dattussen

iM gehouden»
0om«ïunist actief op de vdorgrond

die-.in zijn bezit werden
,0.to* het volgende voorkwam:

'^ïjken sch©lingsavonden geven, wie is er bereid
enkele avonden in de week te organiseren

, „ r ,-,„ * Hier vallen ook niet partijleden ónder.
Bedrij f skram't (Stencilmachine reeds aanwezig

Probeert" partijleden te winnen al is het maar onder
NO» of incognito.

2.-50 inleggeld, 2*ëO, over l©pend-e 2 maahden in 26 lessen met leer-
boek inbegrepen.' deze eur.sus duurt zes maanden,
vervolg conversatie,oursuösen kpsteloos.

Il In vervolg cursussen word^zofrëei mogeliTj-k Esperanto gebruik iedere
II les word vertaald in Êsp*en Ned. .

lx per week maandags avonds om 6.50.uur.
lx per zes weken niet omdat cursus leider middag dienst heeft
,de les begint de eerste maandag in October.

R. W. N. Nijaqlt
Postzegels voor T.B.C.

"N.H.0..Oude
Manhuis
Kinderen
T.B.C. ~ • ' - . . . '

de in bovenstaande aantekeningen genoemde Nijholt wordt
bedoeld NIJHOLT, Hotne, geboren 24.8.93 te Weststellingwërf,
muzlekhandelagr, wonende te Hoensbroek, Eouvenderstraat 184.

11Uitgetrokken door

Op aanwijzing van

AAI ie •Afd./Secüe
ACD-4b _ f c

Datum
11.4449

B— J"Ha

5030 - !48



Vc?"
3) E N H A A G. * '

Doss.6/693. & B H B ,11. '-l. 7 GCT. 1S48

Blijkens bekomen inlichtingen —_T ^ _ _̂
jantje v AU BELDEN, geboren te j\joordbroë¥, 16 Januari

!886, i\ied.Hervormd, zonder beroep, wonende leplaan 41 te
,»*.> l*** »s-Gravenhage, een overtuigd communiste.

l Zij is weduwe van:
Antoon QhrJstiaan MULLER, geboren te Weesp, 2 Maart

1876.
<?- Uit het huwelijk zijn twee kinderen geboren, te weten
1̂ perdinand Albert MULLER, geboren te Kuinen, l Septem-
jfber l̂ üö, j\ie a. Hervormd, van Deroep makelaar in onroerende
f goederen, gehuwd met:

janna VAN ESSCHOTEN, geboren te Reeuwijk, 4 December i
, wonende leplaan 75 te 's-aravenhage en l
pokeitje MULLER, geboren te Ruinen, 10 December 1909,
Hervormd, gehuw'cf met:
Jan VAN DER HOEK, geboren te 's-Gravenhage, l Januari
JNea. Hervormd, van beroep ingenieur.
Het laatstgenoemde echtpaar woont ten huize van betrok-

kene leplaan 41 te 's-aravenhage.
Betrokkene is geabonneerd op het dagblad "De Waarheid".
Zij is esperantiste en aanhangster van de beginselen

van "Bellamy".
7&&r de laatste wereldoorlog zou zij een reis naar

Sus land gemaakt hebben door bemiddeling van "Intourist" .
in de loop van het jaar 1948 werden aan Mevrouw IS-

BRüQKER en de heer CHê, beiden van het Internationaal Es-
peranto instituuT aan de Riouwstraat 172 te 's-Gravenhage,
$s'E post verschillende exemplaren van het dagblad "De Waar-
heid" toegezonden.

r- J3ij vergelijking van het schrift van een in het Espe- ,
^ \o gestelde brief, die in 1945 door de weduwe J.MULLBH-
<r .«.- \N DELDEH voornoemd, werd toegezonden aan de Heer CH&Tïïör-
lwXM \, met het schrift van de om de dagbladen geplagde"
r l l bandjes en de op de dagbladen gemaakte aantekeningen kon

\k worden geconstateerd, dat bedoelde dagbladen door
Lde wed.j.MULLER-YAN DELDEF waren verzonden.

In ae aagoiaaen waren enige artikelen, o.a. handelend /
over KRAVGHEHKO en het door hem geschreven boek "Ik verkoos
de vrioneiü« met rood aangestreept. Het betrof de bladen
van 8-4-48, lQ-4-48 en 3-6-48. Uoven tfen dier artikelen en
wel in «De Waarheid» van Donderdag, 8 April 1948, was door
afzendster in het Esperanto geschreven: "Sinjorino: Atentu.
atentuj Kaj atendu, atendu! In het Nederlands vertaald:
"Mevrouw: Let op, let op ! En pas op, pas op !"

Tegen de weduwe J.MULLER-VAtf DELDEH werden door de
Politie te 's-Gravenhage twee processen-verbaal opgemaakt,
te weten in 1933 terzake van mishandeling en in 1940 ter-
zake eenvoudige belediging.

Voor eerstgenoemd feit werd zij door de Politierechter
te 's-Gravenhage veroordeeld tot f.15,— boete, c.a 15 da-
gen hechtenis.

Tegen haar zoon, i1.A.MULLER voornoemd werd gedurende
de jaren 1932 tot 1947 vijfmaal proces-verbaal opgemaakt
terzake mishandeling en huisvredebreuk, belediging en be-
dreiging, oplichting en heling. Hij werd driemaal tot een
geldboete of hechtenis veroordeeld.

De betreffende dagbladen en adresbandjes, alsmede vo-
verzonden op 2/Sctob̂ "̂ 1**' ™&«* M' dlt ««"«IjT» gevoegd,
aan: M̂in̂ sterie van Algemene Zaken.
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WaHace tegen de dienstph'cht
r>èrfcrp Wajlllc«' if candidaat van dé
heeft het voorstel van president "rru-
man om de algemene dienstplicht weer
Jf ™erenj «rwwpen. rffl heschul-
>de voor de Senaatscommissie voor
Gewapende Diepten Truman, rerT

Advertentien PortBlKTNÖTaiSSST Atnterdu»
Abonn. 32 et p.»., ƒ 1.49 p.m., ƒ 4.26 p. k w.

(tnduifeC Incittokotten)

Woensdag 3l Maart 1948

VOLKSDAGBLAD W)OR NEDERLAND

-
T«t«t Red

Prhue

tudaette en AdmlnUtra.U«:
Pciïngrielit W-"

termfht M.' tOft. «SMS.

Grote Harkt ï&a. TelefoonRifdiMi, iaat.
LEIDEN: Haarlemmerstraat 4T. Ttlft.

Bedacü* 23530.

Washington heeft fascistische Spanje
' aart zijn hart gedrukt

AMERIKAANS PARLEMENT BESLUIT:

Franco wordt ingeschakeld
in Marshall-plan

Nadat reeds bekend was geworden dat'de fTniman-regering
onderhandelingen had (jeopend met hét fascistische Spanje
over de opneming van dat land io het MarshaU-pIan heeft hè*
Amerikaanse Huis van Afgevaardigden gisteren met 149
tegeft 52- stemmen besloten de MarshaH+uJp tot Spanje uit te
breiden. Tegelijkertijd wordt- uit' Washington bericht, dat
Trumans speciale gezant bij de paus, die voor een „buitenge-
woon drillende mdssie" naar Rome onderweg is, in Portugal
b aangekomen, om aldaar besprekingen met de fascistische
regering" van Salazar te voeren. Vandaar gaal hij naar Madrid,
om ais demonstratie van de Amerikaanse politiek een grote
fascistiedie betoging bü te woneo.

Washington gemachtigd alle
zendingen naar Sowjet-Unie

stop te zetten•• *• . •
Ten slotte werd uit Washington gemeld, dat het •Huis van Af-
gevaarögden ook heeft besloten, het bestuur van het Marshall-
plan te machtigen, alle zendingen van weke aard ook naar de
Sowlet-Unie en de landen van Oost-Europa stop te zetten.

Italiaanse bank-
bedienden behalen

overwinning
Salarissen worden

, • verhoogd
De Italiaanse bond van bankbe-

heeft dinsdag door een
• staking van een Jiajf

' "~'"

Hel nieuws van het be«|uit van
het Kuil van Afgevaardigden
heeft in de gehele wereld een
verpletterende indruk gemaakt,
omdat, zo redeneren sommige
aanhanger* van de Marmhall-
kliek niet ten onrechte, daar-
mede met een. «lag de bewering
wordt weerlegd, dat fawismë
en communisme één djn.
In officiële kringen heerst dan ook
de neiging. *> betekenis van
het besluit te kleineren. 5So wordt
In Washington beweerd, dat bet
Besluit «ruige k«ns beeft om

Trumans afgezant naai-
de Paus

Myron Tayior, Trumans persoon-
lijk* vertegenwoordiger bij het Va-

:tlcaan, Is naar Rom* vertrokken.
Bthatv* de Paus zal hij daar dé
premier De Gaspari ontmoeten *n
h*m m»edel«h, dat de'AmarfkUn-
M regering de antloómmunistlsei**
machten In ItaM met wapens,
geld. transportmlddslen e.d. In eh-
beperkte mat* wil steunen. •
Dtt nog afgezien van dlptenaaete.
steun en „demontntleve acS»'
van eenheden van bet AmerJ-
kaanse leger, de vloot en de luchv
macht. • ' *
Tayior heeft de taak om ta: de
periode vOór de verkJedngen de'
actMfelt 'der XmerU(»aase v«.
tegenwDordlgers In Rome te. co6r-.
dineren meTaie vac de leWer» 4Sr
Kathoüeke kerk en-van de Cttrte-
teüJk-democraUflctie pertö.

Pan-Amerikaanse
confereatiem

Marshali's vaarwater
iMarshall heen op d* Pah-Amerl-
kxans* conferentie te Bogeta
voorgesteld, dat de Amerikaanse
staten -het probleem van door
BuHenwndse mogendheden geïn-
spireerde en tegen de Inatellhfgen,
vrede en .veiligheid .der Ameri-
kaanse republieken gerichte aotl-
vlteit" zullen onderzeeken.
Argentina, CbiB, Venezuela en
zeven andere landen spraken stek
tegen bet Europese bezit van
koloniën óp bet Westeltlk halfrond
uit Zes jmden, waarónder de
Verenigde Staten, verklaarden
zloh ervoor. Generaal Devoredo,
de leider der Peruaanse delegatie,
«ril dit vraagstuk {rentezen zien
naar een andere conferentie,
Waaraan ook Engeland, - Frank-
- en Kederiaad :'- *•'- -----

. , • M, . '„

Boog
ttrakkf Itntchemel,
B« trotK Bt.

uuur. — Op df jati
top storttei mrt ,do« jêhd

Toren VaiS

gloed tegen een
Srtmd sedert^ jaren te Zutphen.

een prooi van het niets
ff nog fel brandende torenrest,

geraai naar beneden.

Gewapende zwakzinnige
'valt auto aan

Zondagavond reed oo de Afsluit-
dijk, ter hoogte vafi Wteringext,
.«en Belgische auto, waarin twee
dames en twee beren gezeten
Waren. Zaj zagen «en wtórjjder,
die hun tegemoet reed, van rijn
fiets springen, toen de auto. op
ongeveer tweebonderd meter af-
stand van hem verwijderd was. De
fietser gine op de rijweg «taan
en stak beide handen In de boogie.
De auto-bestuurder stopte, doch
Het de motor draaien. De wwi-;
rtjder ging: da&raa op de treeplank
van de auto •staan en probeerde
±iet linkerportier te ppeaên; ter-
WtP hij 4n «AtertiaW in zgn
colbertjasje «tak. -E«ni van de op
de ao&tertauik in de auto rit-
tenden kreeg argwaan en gat d*
bestuurder te kennen, dat ïfl
moest doorrijden. Het wa£ dé 'be-
stuurder van de auto igmjddela
gelukt het linkerportier op alot
ie doen. Toen de auto snel optrok,
moe&t de fietser loslaten, w.a«rna
hö terstond op de banden begon
te Ktleteiv echter xonder resul-

Ergerlijk knoeien
'in suikerfabriek

^Ambtenaren van d« C.C.D. zijn
een ergerlijke knoeletl] In auücer
jop het spoor gekomen. In een
ra.brlefc In hot Westen des lands
werd In chocoizidéproducten surro-
Faatatof. gebruikt, waardoor de
Slèrvoór bestemde tndker werd
.dvergespaard". en duur In de
zwiïrte handel kwam. VyfhODderd
kg was reeda op deze wijze y*r-
dwenen. Er stond thans 10 ton
niet verantwoorde fcultter in de
fabriek die vermoedelijk dezelfde
weg w>u zijn gegaan.-Ttn slotte
werd nor een te hoog1 verwer-
klngsrerues opgegevefi, hetg-een
het knoefen nog meer vereen?
voudlgde, -

Walburgkerk te Zutphen
brand vernield '

Zutphenaren zagen dé top als een gloeiende
steenmassa natfr \ komen

de toren vsn de St.
anistrseks vier uur brand

«m zich heen,

kerk U Zutphen is g!l»trmiddag
in. Het V M U T greep" mét ro grote

iks vijf minuten voor zes de'
stortte. Het mooie

eeuw Is {«bouvd, werd in 1446
door een grote brand ernstig be-
scbadlgd, doch In hetzelfde Jaar
werden de resten verbouwd tot
een zgn. hullen kerk, -Ook In
teisterde bét vuur de Kerk. De
hlstorifwhe'boekzaal, of übrye. de

taat. Geen van de Inzittenden
werd gewond. «
Door de Rijkspolitie van Kornwer-
derzand en Wielingen werd direct
een onderzoek ingesteld. Reeds
Maandagmiddag gelukte bet de
dader té arresteren.. Het. bleek
te aijn N. T. wonende te Opotar-

5, m legde een vogedige bt-
jSaaa tl. Hij M«ek nie -ehee!

b^j 40jn. verstand te eQn. ~

Militaire terreur op
dèMolukken

Softaten van het K.N.f.U. hebben
op heiland Ternate in de Móluk-
kén etn terreuV uitgeoefend op de
taevól&ng. Na afloop van «en fak-
kei-epïocht ter ere van het bezoek
vjjr ti>prerri1W van Oost-lndotwsH
Anak Agoeng, waaP
met door de autorit—,..
Kwr4tt&) poHtreke leuésn.w<9nivi.
meegewerd. henben M k) s t on van
het K.fJJ.t. de dragers der span-
doeken.|aangevallén.
De spawtoeken en fakkels werden

.
later dron^ren de solda-

ten k'et üuüi van Monoïnoetoe, 31e
onlanfrs aan bet hoofd van een

uit Oort-Indonesië naar de Repu-
bliek beeft ««taan. binnen en
braken daar alle kasten open. ZQ
warsii z.f- OD soek naar „bezWa-,
rende dcieiiniënten".- ' ' •, •

Paasdrama......
Op ia Berrte paasdag kreeg
de familie L, U te Delfgoww
beeoek van vvlf JténdereH en
JdeUk^derm. Set iperi Opa
L. M* aesije to drkh m «« eet,
tege» te kleintje*, jat tt maar
enu mtar ie' Jdfoètja moes-
ten gaan kVktit..
Achter bef hut, ontdekten te
Weirfer* een Jatrfl*. Ben
tuxw-jariff meisje Aas «r 6e-

' naar o/ een steen l»
, MSI' finkeiti £$ «mi i»
of de tom, Tfeaiie ««A

M «an de put at ** a**9
de anderen «rd«r af
iiur «it. *" • -

Dt vader vin lift kleine meiajè
ginff'eem kijken, toot i*» katd
i«S«ra> ?» «Ü »<wr «lej,
maar wö 4e oosoórrelt»!
in de beerput tengevtAg» ca»
de er n» jreooolde steen. De
vertchrilcle rader btdacM
aeat-.ogerJibk, maar tpronf
net cv» bette kleren aantn
de pul Opa, die juist!««" ' '

. Weerbericht ,

Malse regen

Eert malse voorji
meldt De Bilt. Een
nieuwe abonné's, rondi
afdelingen: Den
Utrecht 30, Haarlem
sterdam 191, Delft 10, Rottéi
dam 132, Brurtssunr 10, H
turn C, Baarit *4, Renkum
Maastricht 4. Verder ontvii
wij uit de volgeode afdelii
bericht over aborméwmst: De
Bosch, Soest, Zandvoort,
zaan, Amersfoort, Breda, Til-
burg, Wormerveer, Tiel, Breu-
kelen, Laren, Blaricuni, Hoorn,
Treebeek, Hoensbroek, Bever-
wijk, Ummen, rt muiden en
Zeist -

7 December
Divisie nog lang

niet naar huis
Naar aaideüüng van gerucli-
ten. weUu In sommige bladen
itjB Bepubltcewd, als muden
alle manacbappen vau de t
December OlvMe voor Oétor
bèr a.s. In Nedet(ana zlpi
teruggekeerd, wordt officieer
door Batawa nied.:r«aeekl, dat
dece berichten nogal ,.o^ti-.
niiatsscb" en ,,niet betrouw-
baar" ztJiL De jóneens zullen
dos nog lang niet naar buis
terugkeren!

Zeventig doden bij
treinongeluk



alëeirïene staking van een h«\!f l ."»ir-
uw e*n_jT«rt succes weten te",̂  |" «a-..r-tjesiBit^

de*e verlangen.)
komen,,
Met Ing-ang van Dinsdagmorgen
werd door de Bond een algemene
staking uitgeroepen en het duur-
de slechts een half uur tot de
bankdirecteuren hun houding vol-
ledig wijzigden. Aan het gehele
personeel Is nu loonsverhoging
toegezegd en de staking; la weer

Bizonia vraagt 1|
milliard dollar

De eoonomltche Haskundlgen van
van
dat voor da 'finan-

d: regering
uitgerekend,
.clering van de, BrIUe en Ameri-
kaanse bezettingszones een be-
drag vai.. 2250 millioen dollar
nodig Is (5362 mllHoen gulden).
Van du bedrag ral slechte «60
mlUloen dollar worden gedekt
door de opbrengst van de uitvoer.
In bet kader van het Marshall-
-ilatt willen de Duitsers dus 1580
mffllaen dollar ontvangen. Dit Is
bgria een derde van het totale be-
drag, dat voorgesteld Is voor g»-'
JeellEufcpa l- het eerste jaar van
het Marshall-plan.

Stakingen in Japan
breiden zich uit ,

Ondanks het verbod van het Ame-
rikaanse hoofdkwartier in Japan
ifln £ttnsdag 206.000 arbeiders, van
de verkeersmiddelen een staking
begonnen van acht en veertig aar.
De staking heeft zich reeds uitge-
breid over negen en twintig pri
lectoren van West-Japan.
Ook de ambtenaren van het mlAl-
aterle van Financiën ztjn In staa
Klng gegaan. Weliswaar verboöa
de arbeidswet hun dit, maar ie
ambtenaren namen allen vacantié-
Het ministerie heen nu zes lelde»
van «e bond van 'belastingambte-
naren ontslagen en de salarissen
Tan «er en twintig andere leiders
aanzienlek verlaagd.

i Madrid gaande z^n.

Parijs en Londen „ver
rast" -, • •

Het Franse ministerie van "bulten
landM zaken heeft officieel uit
drukking gegeven aan zijn „ver-
bazing" en „verrassing1'-
(Zoals bekend heen de Franse
regering nog onlangs besloten, de
Spaans-Franse grens weer te ope-
nen'en onderhandelingen over een
nieuw, handelsverdrag aan te
knopen.)
In Londen wordt beweerd, dat 4e
regerlng-Bevin, die door haar hou-
ding In de Veiligheidsraad doel-
treffende maatregelen tegen
Franco heeft verhinderd, „zich
nog steeds verzette tegen de aan-
sluiting van Spanje*' bfl >••*
Marshall-plan.

Vit g f jouwt
De zitting van het Huis van af-
gevaardigden is overigens jilcl
zonder Incidenten .verlopen. Tiet
voorstel tot opneming van Fran-
cOrSpanJe werd ingediend door
Akonsky, die reeds gisteren had
verklaard dat. Aroertka. Franco
meer nodig had dan 'Franco

Zittingen atoom-
commissie verdaagd

Oe'cominisaie der Verenigde Na-
ties voor controle op dé atoom-
energie, heeft haar zittingen voor
onbepaalde tijd verdaagd. De Ver-
enigde Staten «n l*un aanhang
stelden zelfs voor, de commiesie
te ontbinden. De Sowjet-Unle en
de Oekraïne poogden de bespre-
kingen voort te «ttoa.

l» daardoor gehoel v<rdwenen™^> v • - .
Een grote menigte volgde In ademloze spanning het ongewone én-
angstaanjagende schouwspel. Hét l* een geluk> dat de brandende
torenspits juist op het plein v66r d« kerk (dat door de politie wac
ontruimd) en niet op dé kerk èelf of een- der omringende gebouwen
is neergestort. . c '
De gehele nacht wat cfe brandweer bezig de aangrenzende <gebou-
wen,+o.a. het gemeehtehuli, nat te houden, daar de toren nog steed*
brandt. In het donker boden de gloeiende torenrestert, waaruit een
vonkenregen daalde, «en fantastische aanblik.

Toen de afgevaardigde M «"l l et een
amendement Indiende, dat de
ulUlulting van Franco InhleJd,
ontfctonü er In de zaal groot ka-
baai en 'werd hij volgen* United
Press door de overig* afgevaar-
digden uitgejouwd.
Millet wilde ook West-Duitsland,
uitsluiten. De afgevaardigde Ju-
vlt*s noemde het besluit „eemern-

4.£ HIJ EBW8
ïtATWNALB SliDVOOB

BUS?

stige fcrtrt". HO er op dat de

mes als Franeo-SpanJe een aan-
sporing betekent voor de Com-
munistische overtuiging."
Maar tegelijkertijd betuigt het
blad tóch maar zijn goedkeu ring
door te «chrijven dat „op do lange
duur een nieuw» economlfcche In-
schakeling van West-Europ« niét
denkbaar t« zonder dat 6 pan J*
daarin wordt opgenomen.'
De „linkse" socialist Croasmann,
lid van het Lagerhuis, venette
zich evenmin. Volgens hém moet
Engeland „strikt neutraal" bltfven
hoewel htj de opneming van
Spanje en Portugal in het Mar-

shall-plan „nadelig" acht voor het
herstel van Europa.

d&* ffiïfer en Mussolini
zouden dollars gekregen
hebben

Officiële kringen van de Italiaanse
Ce-mmuiüstlscne Partfl verklaar-
den:
,Het laatste bewijs dat het Uar-
shaU-plan niet dient om Kuropa
te helpen, maar om «en anil-
commiinlstlsche kruistocht tegen
de volksmassa te voeren, is ge-
everd: Indien Hlüer en Üussofiöl

nog: In leven zouden xtfn, zouden
WQ meemaken, dat men hun Mar-
shall-dollar» zou geven Jn ruil
voor strategische bases en kanon-
nenvoer."

De Inwoners van Zutphen werden
gistermiddag uit * hun rust opge-
schrikt, doordat zij dikke rook-
wolken uit de middenbouw van de
toren zagen at ogen. Ka een half
uur scheen- dit begin van brand
weer bedwongen te xfln, doch
twintig minuten later sloegen uit
bet bovengedeelte van.de toren de
vlammen daar, buiten.

Aangewakkerd- door-d e harde
Oosterkwind, was • de torentop
weldra* één gleeleftdo steen-
masM. Er was geeiï blassen
meer aan en om vijf minuten
voor ze*, zagen de onthutste
Zutphen aar» de gehele *op als
een vuürlawlne naar omlaag
komen.

De brand tastte ondertussen,>de
achterbouw aan. Met ̂ orte ïiis-
senpozen stortten grow brokken
van de rest van. de toren omlaag.
de Zutphense brandweer bestreed
het vuur met grote enexgfc,
waarbij «tl werd geholpen door&e
brandweren uit Arnhem, Apel-
doorn, Brummen,
Wamsveld en LocheöL
hun~ inspanning U
vuur toe de toren
de brand In de acöterbouw,
spoedig was bedwongen, la a
het orgel ernstig beschadigd. «
vaste spultlnrlcfaung, die doo£| et
opendraaien van een kraan op; Je
begane grond de toren bö brl Ld

Verenigde Staten zich daarmede
vereenzelvigen met het fascisme
en zich aan een geweldiee propa-
,ganda van de Sowjèt-Univ bloot-
stellen.
Het congre*-lid Stanley' laaac-
son verklaarde, dat het besluit
het geweien van de wereld zou
schokken. Wij, aldus Itaaczon,
hebben de negering-Frahco aan
ons hart gedrukt.

Instemming en angst
In Madrid heerste „grote voldoe-
ning" over het besluit. De rechtse
bladen te JParfls hebben het be-
sluit met'Instemming begroet. De
News Ghronlcle verzet zich tegen
het beslultien schrijft dat „juist
het bestaan van dergelijke regl-

Sowjet-Unie
- in Palestina

Gromyko: „Amerikaanse poging Palestina
in een basis te veranderen"

, (echto voetbal, echte
..kiftten" een f^n tenve, als
OHJB0 schoot wt ftoa friet.

De 100.000e bezoeker

van „Apiste.flora"
elf

stelfïora" to Amftferdom, welke
Donderdagmiddag om één uur
tcerd geopend, da feontrAte: Het
teas uworouur Padmos uit 4tn-.
yterdam, dfo met daverend

*n èm hot toerd ort-
.Bet tenloonntf.ttinga-
bood fcdar een cusajba

van 70 cm doortnede aan, met
een txuuitje, waarop een toe-
pal«el$fc ffedicfct van OUnya
Doorew&os «fond vermeld,

Andrei Gromyko heeft gisteren-
vond In d« Veiligholdiraad ver-
jaard, dat de Sowj«t.Unle g«-
:ant is tegen het Amerikaanse
oorstel voor een UjdtHjk beheer
ver Palestina.

Er zijn geen radenen vaar het
lleenroepen van *en speciale
ttintt- van De Alaemera Ver-
aderlng en de U.NTO.-commlMio
oor de verdeling van Palestina

moet voortgaan met naar werk,
Idus Cromyko.l

>o Sowjet-afgevaardlgrfe btsohul-
Igde de Verenigde • Staten ervan
e verdeling ongedaan t« wijlen

maken, 'daar zij hun olie- en
trateglsohe belangen voor die
an de U.N.O. stelden.

Amerikaanse voorstel voor
beheer over Palestina, Is niet
alleen niet In het belang van de
Internationale vrede, maar even-*
min In 'dat van de Arabieren of
Joden. Het beheer tal de moeilijk-
heden, ontstaan na het delingsbe-
sluit, ook niet oplossen.

Vervolgens verklaarde Gro- •
mvko, dat de Sowjet-Unle het
verdeUngsbeslult nog steeds
een .rechtvaardig* oplossing
acht, aangezien net In over-

eenstemming Is met dé
damentele nationale .betó
zowel van Araolëren --
Joden. tv

D« wijziging van het Amen
standpunt karakteriseerde
myko als een poging om Pi
te .veranojerfln In «en ml 111
strategische basis Va:n de,
•nlgde Staten en Engeland.'
Tevoren • heeft ,de A«ieTikaailA&
afKevaardifrdë twee resolultes'̂ Q'
de Veiligheidsraad Ingediend,
waarin In de eerste . oin- JoninBi-
delltjke wapenstilstand rn Pajestlca.
wordt venocbt. De tweede ver-
langt een speciale r&eettroeplïtg'
van de Algemene Vergadertnr d_ër
UNO voor het opnieuw in behan-.'
deling nemen der' Palestttn>e>
kwestie. Intussen heeft de UNO--
commissie voor de uitvoering van
het delingsbesluit htar werk rus-
tlf voortgezet, daar ztl tot dusver
geen nieuwe Instructies "van 4e
Algemene VergadFring heeft K«'
kregen. Zfl heeft- de eerste praé'
tlscbe «tap gedaan om te komen
tot een voorlopig», regering voor
de Joodse staat. De «amenffËel
van deze regering ' zou
worden bekend gemaakt.

nat xou moeten, houden, heeft
helaas niet gewerkt.

Klokken stortten naar
beneden....,

Om ongeveer half tien Is de eerste
klok onder donderend geraas naar
beneden -gestort. De klok, die een
gewicht nedft van 2000 kg, kwam
«Shter het orgel in de kerk terecht.
Eren na 12 uur volgde een tweede
klok van .3 ton. De brandweer ver-
richtte haar blusslngswerkzaam-
Irëden des avonds en des nachts
-Is de kerk bjj het licht van *er-
scbeidene sclujnwerpera.
De St. Walburgkerk, die In de 13e

-Z"»*1J, Ml, ILtM ,t u_

.in. geheel Vest-
-' Van -ïeldz^mè

Geruchten over Ae oorzaak

spreekt heel
Zutphen over rdeze betreurens-
'waardige brand. Volgens hard-
nekkige geruchten zou de brand
zQn ontstaan tQdéns werkzaam-
heden, die door loodgieters aan de
toren werden verricht. Aanvanke-
ojk slaagden de loodgieters erin
het vuur te bedwingen, doch door
de felle Oostenwind laaiden plot-
seling de vlammen onhoudbaar op,
waarna het vuur zich zeer snel
verder heeft verspreid. ' Bevesti-
ging van deze geruchten kon ech-
ter niet worden verkregen.

M«vr. ROOMVOU komt naar Europa
— Mevrouw Koosevelt ie un boori
v&n de ..Queen BUaaoetb!' n&ar
Europa- vernrolcken. In Londen zal
Oi het standbeeld van. Preïld«nt
RoovevBlt onthuUen. Dajxna brengt
Mevr. Hooaévelt een bezoek aan
België en Nederland. Te Brunei «J
Kti epceken tot een btieenkomat -vafi
de. lnterna.tiona.le raAd vaa vrouwen
«n te Utrecht ial ha«r «Hwr de
Uulvereltelt het ere-doctoraa-t wor-
den verleend.

t*kei ia Je
run* ktaam Iwfcm naar K ge-
dra<sfingen-van fa en opa,.

Aannemer Buur capituleerde
„Geen rancune-maatregelen!", zeiden

de bouwvakarbeiders
(Van onze .verslaggever.)

Evenals op alle bouwwerRen, wa-
ren ook d« bouwvakarbeiders aan
het.Amxtelcarnplex gisterochtend
oaf 7..-uur 'aanwezig om aan de
slag; ie f aan.
Maar, dacht bias Buur, dat Is
toef) _"l te gemakkelijk. HU Het
weten, dat voor v i e r nian onder
geen' enkele voorwaarde werk
aanwezig was, nu niet en In de
toekomst evenmin.

ïèf'^rter waren: ieden van de"
it&ctcommissle en behalve Ko'

Vsrlinden die wegens zogenaam-,
de eontrlbutiesi-huld -gérpyeerd Is
uit bet N.V.V. Ud van de B.V.&
TegeUJk liet aannemer Buur we-
ten, dat in verband met 'mate^'
Haalschaarstè er voor 15 anderen
•voorlopig geen .werk was. Grote
beroering; ónder de bouwvakar-
beiders...
~Qm 9 uur kwamen z$ bijeen en
besloten in elk geval de rancune-
maatregelen tegen hun vier ka-
meraden, niet te aanvaarden.

Ik trek het ontslag

. niet in ; :

?Jen delegatie van drie man deel-
de dit •gemeenschappelijk besluit
aan Ëunr mede;. Deze antwoordde
kort: „Bi trek betCmtsIag van die
vUsrn le tü i ! •
Met de op de hoogte van de toe-
stand gestelde -voorzitter der
plaatselijke E.V.C.-Bouwvak. J.
vait lier Linde, trok tóen opnieuw
naar de aannemer. Buur bleef op
ztfn standpunt staan,
„Strtlken de boel" was het fta-
roól., De jongens ongebroken na
eea. staking van 12 weken, liepen
naar de keet om hun kleren en
gereedschap te halen.. ,
Se «tonden reeds op-de dQk. die
langs het werk loopt, toen baas
Buur .met. een paar ondërbazen .
ïlings naar de plaats kwam waar
de voorzitter' vftn de C.V.C.-
Bouwvat niet enige leden van d«
contsctcommïseie stond te praten

over de nader t« nemen maatre-
gelen.

Ik trek het ontslag
wel in

„Voor die vier wfl Ik het werk
niet weer plat hebben", waren de
woorden-van. baas Buur. .
De aannemer had gecapituleerd,
gedwongen door de eensgezinde'
houdihjr van de bouwvakarbei-
ders.
Wat schreef „Het Vrije Volk"
van Zaterdagavond «* weert
Einde van een nutteloos avon-
tuur...
Ms. heren, het begin toonde één
nog hechter aaneengesloten blok
d.er bouwvakarbeiders.
Nader vernenjen w(j dat voor de-
15 arbeiders die door gebrek aan
materiaal nog niet aaa da siag
Iconden komen, een regeling ge-
troffen wordt.

Eisen van stucadows
De stucadoors, werkzaam bQ
•Hienkes op hetzelfde bouwwerk
hebben enige eisengesteld o.a.

.de gederfde vacantie-bonnen, Wn-
derbQslag. en ziekengeld. Daar
deze eisen niet ingewilligd zijn,
hebben z« het stucadoorswerk be-
«met verklaard.
Zij ztln Inmiddels elders te werk
gesteld.

Sowjet-tarwe de helft
goedkoper dan de

Amerikaanse!
Palmlro Togllatt, de telder der

Jtallaanie communisten, heeft op
een varkiezlngsbireenkomat te Bari
verklaard, dat de Sowjet-Unle
voor d^ helft van de Amerikaanse,
prijs aan alle tarwebehoeftan-van
Italië zou kunnen voldoe*. HIJ
voegde er aan toe* dat de Sowjet-
'Unle geen betaling In vreemde
ivaluta, doch alleen In Italiaanse
goederen zou eisen

Amerikaanse zweiïdel -
rapport over China

Ongunstig verslag door senaatscommissie
weggemoffeld

„Tijono Eai Bjfk tt ten machtswrUusleliitg, &e mat hel hooft
staat van «w corrupfa ééttfartti-regeTtng en gesteund wordt door
een Oeitapa <m efn geheime part^dianst". Dit Maat zioart op wit i*
het dafbotffc vait generaal SitlweU, ae vroegere Amerikaanse beveJ-
hebber in het Verre Oosten en ie gepubliceerd in het Ladiea Home
Journal, een vltgave van de ,4.ineriftaanM vteekbladkoning Henry
Lwx.
SWwell staat ta zljii conJeel over
Tsjiuig, Dnöer verantwoon»Hil[e
Amerikaanse politici met aUeen.
p« senaatacommissie voor buHen-
landse betrekkingen beeft reèda
een rapport opgesteld, waarin het
„ondoelmatijr handelen ett de on-
bekwssmbeU" Taa As leiders der
Chineae centrale regering werden
gehekeld.

Het Tapport' 1B echter inge-
trokken en vervangen door
een nieuw, dat het twintig'
Jarige „onzelfzuchtige patri-
ottlame" van Tsjang Kal
Sjek prijat en eveneens. zQn
regering, die. „onze gemeen-
achappel4ke Atttjd tegen ó>
bedreigine: van de Internatio-
nale vrede en veiligheid <fen (

tegen de cqinmuuïstische.
agreaale vertegenwoordigt."

&lt Cbüu z^n, volgens bet nieuwe
rapport „de eldnenten en Idealen
aanwezig, In staat om het „ac^en-
rlnc veroorzakende en niiltenïanda
georfenteerde conuniAlame" té
verslaan.-• AJs de V.a niet U
hulp Bemeten bestaat de kans,
dat China een „door communis-
ten beheerste ' satelliet'1 wordt.
Tsjang verdient dus steun.

Elf Griekse generaals
• ontslagen

Offensief onder Amerikaanse
leiding

De Amerikaanse en Engels* mi-
litaire missies In Griekenland
hebben doorgezet, dat elf van de
twaalf Griekse generaaS door de
Nationale Verdedlgfngsraad vaa
hun functie zflri ontheven. 'De
enige, die z(jn plaats behield, was
de chef vamde generale'staf, ge-
neraal Titels. Volgens de acht en
tachtlg-jarlge minister-president
Sbphoulls is deze stap genomen
„om de jeugd een kans te geven".
In het gebied van Kilkes, m de
omgévuij; van SalonOd, hebben de
Griekse regeringslegers een of-
fensief ingezet Volgens de be-
richten uit Griekenland wordt dit
offensief uitgevoerd naar Ameri-
kaanse richÜgMn. De leiding be-
rust, nu de Griekse generaals ver-
dwenen fe$i. \n. handen van Amer
rlkaanse stafofficieren. Bingelse
en Amerikaanse waarnemers «ttn

man van. unlted Press heeft ver-
klaard, dat dit'offensief een vuur-
proef zal ip voor de doeltref-
fendheid vui de AinertkaanM
adviezen.

vanwaar d«ze ploUellnige ommt-
keer* In een officieel <tuk? Heel
eenvoudig. Het tweede rapport
Inzake China werd c'pubtloeerd,..
enlg« .minuten voor «enator Van-
denberg het congres om een tam
van 403 mlllloeir dollar yoor bur-
gerlijk* «n militaire hulp Mn
China verzocht. Ook hot Verre.
Gorten moet van het communisme
en voor Amerika worden gered!
De Amerikaanse' eenaat heeft gis-
teren een wei goedgekeurd, waar-
bfl aan Tsjiang Kal Sjet voor «69
millloen doüar Heeonoxniacaè en
mffltalre hulp" wordt verleend. D«
wet nWchtiKt de regermé om 150
mdrloen djoUar te gebruiken voor
de directe .bewapening van de
„anti-commtinistlsohe troepen" van
Tsjiang Kal SJek.

Oüer de grens

Atoombom •!• kn«vo«t -r- Henry
Stlmsoiu de ToonflBlig* Am«rllc&aM«
minister van oorlof vertelt In zijn
mémoires, dat htj Truman --^n 1W5
te Potöda-m voorstelde om het gt-
heito van da atoombom te gebrul- <•
ben om „d«„ ,
de Sowjet-Unie, te- democratiseren" l
E«n pur maanden later zae Stim-
son uelf het onserijmdfl van zijn
„plan".
In Oo*tenrljk «worden ^noodwetten*
voorfaare4d: — In geheime bespre-
kingen ta«*en de letderu vao. *e ao-
cialitjtlach* partij en de katholiek*
volkspartij met regrerlngsvertegén-
•woordigera IA besloten -ie Oosten-
rijk ^noodcomitéV' t« vormen, die
de bevoéRdbedeii van. president en
vollUTêrtegftnwoDrdiKine over kun-
neiaen, „Ingeval dit nodig mocht
blijken" Afn het -Oostenrijkse paz-
lenaeat *aï een wet worden voor-

, waarin wordt voorge-
de«e ondermijning van *«a

eleen macht eoed t« keuren. Al«
reuen roor deze maatregelen wordt
opgsg*i^n, dat d« joeRoelavlscha
partisanexi' 4e jrre» kunnen over-
trefcken M).

~ HET WEER -
Medegedeeld door het KJJ.M.I.

U D. EUt
Q«ldlg van W«enedagavend >bt

Donderdagavond.

tot «torma.cM.le toe-
nemend» wind uit ZuldeUjke
' "longen. Ijiter, draaiend naar

i-Weat ol Weat Regen.
verandering in tempera-

tuur,
Morgen Zon op 6.H, on-
der 11.13: Maan op UI,
onder 10.05.
l April IdMate Kwartier.
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Arabieren zetten de
oorlog voortParia-politiek

MINISTER . DREES Heeft ge-
sproken. Over de sociale
vraagstukken en zon1 rede

werd een ontmaskering van de
verarmlngspolltlfik van de. rege-
ring vin de Party van de Arbeid,
van hemzelf.
Het meest, alarmerende was zijn
aankondiging van de werkloos-
held.
En Drees heeft geen oplossing,
omda,t hjj de 'vérwekker ervan Is.
Waarom ««l er weet* werkloos-
heid, de vloek der arbeiders, zijn?
Omdat de Nederlandse bevolking
te hard groeit.
Aldus «prak Drees en zijn woor-
den waren een belediging voor ons
volk.
Br komen te veel kinderen Dit
zegt een minister van de Part^
van df Arbeid, De arbeidersklasse
Broeit te hard, dus Is «S zelf
schuldig aan de werkloosheid, die
er Is en zal toenemen.
Niet de kapitalistische productle-
wgze, niet de uitbuiting van de
werken, niet de brutale bevoor-
rechting van de ondernemers en
aandeelhouder», maar het arbeL
dersgexln zelve Is verantwoorde-
lijk voor de werkloosheid.
D*» ..nocialist", -dept; voorman
van de P.vAA» vaK niet de be-
zittende klasse, maar de klasse
d«c werkers aan; hem is de schrik
om het hart geslagen, dat er te
veel arbeiderskiiideren geboren
worden. Er Is geen plaats voor
hen 'In het beloofde laad 'van
Drees, van de P.V.4.A.'
De bevolking groeit te hard vö-
g«n« hem, ondanks het feit, dat
honderd duizend en meer jonge-
mannen, In de jonge kracht van
hun teven, tn Indónests staan, on-
danks het feit, dat iedere dag tn
d* rimboe het leven wegvloeit uit
Jonge kerels. •
Dreee1 woorden voorapenen een
cstsdtropbe op de arbeidsmarkt
en zijn oplossing Is: emigratie!
Emigratie zal ,<Sa wenkloosheids-
druk kunnen verlichten, aldus
mlnurter Dfees.
Er is geen plaats meer voor 4e
kinderen, en de levenden kunnen
wtj niet helpen; En Drees. üegt:
de emigratie van land- en vak-
arbeiders' wordt geen hinderpalen
meer In de weg gelegd. In 19*3
zuUen waa»cIu)Dltl!c 20.000 per-
sonen alt ons, land emigreren-
Verdere sttjglng van liet aaötal
emigranten wordt verwacht en
bevorderd!
De „BOdaHstiacüB" politiei.

1 Hebreeuwse universiteit in
Jeruzalem opgeblazen

De Arabische leider* hebben heel Wat voorwaarden vastgeknoopt
aan hun aanvaarding van de wapenstilstand. In de eerste plaats
verlangen zij, dat Palestina gesloten zal worden voor Joodse
immigranten. Reed* worden de Joden op Cyprus door de Engel-
sen vastgehouden. Dan hebben de Arabische leiders te kennen
gegevn, dat iedere oplossing, die de politieke eenheid van Pales-
tina niét handhaaft, door hen verworpen zal worden.
D» Arabisch* leiders hebban de uitnodiging van de Veillgheidsraa
om het vuren t* staken wel In naam aanvaard, maar volgens hè
moet het tijdstip nog nader vastgesteld worden. Zij zeggen. zelf», da
de Arabische voorwaarden eerst aanvaard moeten worden, voord»
overgegaan ui worden tot het bevel „staakt het vuren". Tengevólg
hiervan duren de gevechten In Palestina dan ook nog stseds voort

Safl aan de Zuidkant van de Dod
Zee werd door de Joden aange-
vallen.
De Arabische druk op de neder
zettingen in het Jordaandal nam
af. Hier en daar bombardeerden
de Joden troepenconcentratie
achter de Syrische en Libanese
grens.
Naar door RacHo-Meskou beken
gemaakt Is heeft de Hongaars
regering besloten de nieuwe Jood
se staat Israël u erkennen. l

Gyprus-Joden
protesteren

De Joodse wijken In Jeruzalem
werden de gehele nacht onop-
houdèiyk gebombardeerd, ter-
wijl' de Arabisclie lelden aan-
vallen lanceerden aan het Noor-
delflk en Zuidelijk front

De Hebreeuwse UnWersiielt '
In Jeruzalem la floor^ Arabie-
ren opcreblaxeti. D« Joden
hebben medegedeeld, dat zij
het bevel „staakt het Turen™
hebben Ingetrokken én dat
de Joodse strijdkrachten .de
strijd opnieuw hebben opge-
nomen..

Nadrukkelijk werd echter door
liraEI verklaard, dat .het opnieuw
hot bevel „staakt hét vuren" aan
zijn troepen zal geven, zodra de
datunv daarvoor door ëe veilig-
heidsraad Is vastgesteld. ' ! ,
Intussen werd door da
hektoraad een voorstel aanvaard,

• ' aan de U.N.O.-bemldde-

„ houcun: ,tWe gelov«n d&t
alteen, wtj xiillon er ook ona

best voor doen."

Volksfront wi
nieuw kabinet
Naar Reuter meldt heeft het «Ie
publlkelnsè Democratische Volk»
Front, waarbij zijn aangesloten de
Communistische Partij, Sootalia
tlsche Partij, Arbeiderspartij, So
clalistlache Jeugd, de Vakcentrale
S.O.S.S.I. en de Boerenbond, te
bennen gegeven, dat zU inpUats

van dé voorgenomen reorganisatie
van, het kabinet een geheel nieuw
Republikeins kabinet • wenst, ver

.Amerika
zogenaamde

Vijftig Ameriktm&jÊJÈiQr het ziekenhuis
Vijftig («den van d* beniarinfo^ ;vim
•en Amerikaan»* onderzeeboot
gen In het ziekenhui*, gewond
bommen uit e*n.—. Amerikaan*
lubj.
Het geval ; ebeurde velgen*
Amerikaan**'afgevaardigd* Sootf
de zogenaamde p«rlad« van «ai
omdat bij de ku*t van d*
Oce»an Sowjet-onderzeelr» n
zijn waargenomen.
Zo' kregen de Ameflkaanae o«i.
ophitser* hun trtkken thui*;
maakten hun eigen piloten
zenuwachtig, dat acre «lacht,
de' praatje» duoht&n en gei
kenning*te-ke<n* meer zagen,

Grootste ocrtoasbudffet l
itt vredestijd ' *fe

De grootste oorlogabe
In vredeetüd' öpgeete
ruim 6.5 mlHiard dollatv i* a*ii
AïnerlXa&nse HüU van J"
rügTÏen voorgrfegd dóór d«
ale voor de toe^tjllngen.
De begroting » bedcwlij TOO
mlUtaJre macht vaa 12W.WO
Voor de luchtmaclU U ÏJ
dollar ulteeÖoWMa. ma*r l
tal gevirwEtfvtlestuieMï dAt
'orden Bebouwd» werd t»l«t

_ie .gehete tusgrotlngawMo
bt|na 64S miJUoen doUai*
dow Tmai»n gevtr--J
maar d* commtaitte

" meel* t«
stenen^™

:N.K.E:
Vijf millioen winst
Qe.Nederlandse Kabelfabrlek
(è Delft deelt mede, dat haar
Wlnat-saldo over het jaar 1947
na afirtk van de belastingen
vjjf millioen 12.765 gulden
gedraagt. Er zal een bedrag
v*tv- olroa twee «n een half
tnflHoen worden afo;eschre-

waarna voor de aan-
uders twee «n een half
n Overblijft (1946: M

lllóèn). De houders van op-
|itersbewlj»n zullen f 1454

*r' bewijs;ontvang«n; voorts
/ordt het dividend van l op
procent gebracht. Hiervan

ah 5' procent In aandelen
rorderi opgenomen.

Neher naar Djokja
Uit Batavu ^rordt gemeld t, dat
behalve Van VredenTMifch, ook
Neher naar Djokja zou gaan. Bei-
tien ttJn leden van het Nederland-
se .iOppetbestuur" in Indonesië.
Vandaag zouden zij een onder-
boud hebben met de Republikeinse
gemier Hatta.
Op de Economische Conferentie
van de U.N.O. voor het Verre
Oosten en ArfS heeft India een
voorstel Ingediend, om de Repu-
bliek ook tot de conferentie toe te
laten als toegevoegd lid. D* reso-
lutie vond steun b|j de Sowjet-
Unle, Pakistan, Ceylon en Birma,
terwijl Australië gesteund door
Nieuw Zeeland een voorlopig lid-
maatschap voorstelde tot het tijd-
stip dat de politieke kwestie tus-
sen de Republiek en Nederland
beslist Is.
Engeland en Frankrijk zijn tegen
een afzonderlijke vertegenwoordi-
ging der Republiek en steunen de
KeoerlaiKïse plannen om twee ee-
tela In de Nederlandse delegatie
aan de Republiek ter beschikking
te stellen.
Ook de Verenigde Staten verzette
zich tegen afzonderlijke deelne-
ming vab de Republiek en noemde
dit een „aanmoediging van econo-
mische afscheiding van Neder-
land1'.

Echtscheiding voor
speciale rechter?

Bij de Tweede Kamer is een veto-
ontwerp Ingediend, dat ten doel
heeft „lichtvaardige echtschei-
ding" tegen te gaan.
Het la de bedoeling echtschet-
dingszaken In don vervolge op té
dragen aan een speciale geziiïs-
rechter, dl* pogkigen in het werk
moet stellen om de echtelieden
niet elkaar . te verzoenen. Deze
rechter kan och hierbij laten bfl-
staan door een gezinsraad, die ge-
dacht U als een uitbouw In de
tegenwoordige voogdijraad. Bjj de
organisatie en uitbreiding van de
voogdijraden dient dan een bfl zen-
dere kanier oDgenomen te worden,
<iie tot taak heeft de instandhou-
ding van huwelijken te bevorde-
ren.
Zolang de reorganisatie, van de
rechterlflhe macnt nog niet ts ver-
wezenUJfct zal de taaK van de ge-
zlftarechter vervuld kunnen wor-
den door de kinderrechter, oi* zich
laat Wjstaan door de voogdijraad.

Sub*.dl* voor oorlegtwezen — Bü
d* Tweede Kamer t« een wetaont-
warp inewHend om *ubel<Ü* ta geven
aan rechtAperaoneti, die de voogdQ
hebben a&nvaa^d voor oorlogsple*e~
kinderen.

? onder ̂  " ' ' " ' ! —— —

H3 prukkerii-personeel
' ^^ l£h£2!; ^ ? * -î  ' ' - " " • ' •"' * "̂

Lotidense Conferentie geëindigd

Geen Amerikaanse garantie
tegen nieuwe Duitse agressie
West-Duitse staat van Amerikaans maaksel

Zoals wij gisteren reeds In een gedeelte onzer edities vermeldden Is
op de Londense conferentie over Duitsland «en compromis bereikt.
Assoclated-Press wijst er op, dat uit het Inmiddels uitgegeven com-
munlqui niets blijkt van de hevige strijd, die gevoerd Is tunen
Amerika en Engeland aan de ene kant en Frankrijk en de Benelux
aan de andere kant.

Grenscorrecties
niet behandeld

Men Is het m feite slechts over
één punt volledig eens geworden,
n J. de geschilpunten. later te
bespreken.
Ten aanzien van de ;controle-raad
op de Roer-Industrie, die zich
slechts bezig houdt met de ver-
deling van de producten, wordt er
op gewezen, dat Amerika samen
met Engeland en Duitsland door
de aard van de samenstelling,
altrad een meerderheid hebben
tegenover de gedelegeerden van
Erankrtk, België. Nederland en
Luxemburg,.
Br Is aan Frinkrtjk slechts een
vage toezegging gedaan, dat het
Roer-staal de Franse Industrie
niet mag bedreigen.

Het belangrijkste punt, de ga-
rantie van Frankrijks Oost-
grens, is niet behandeld. De
News Chronicle zegt te betwij-
felen, of Frankrijk deze garan-
tie ooit zal krijgen. Als doekje
voor het bloeden is bepaald, dat
de Amerikaanse garantie voor
het Westblok „later" zal wor-
den behandeld.

Ook hebben de Amerlksnem
en Engelsen geweigerd, de
kwestie van een grensherzle-

Ook nog minder
paardevlees

Om de verkoop van paardevlees
aantrekkelijker te maken Is inder-
tfld vastgesteld, dat op een vlees-
bon van 100 gram IfiO gram
paardevlees verkocht mag worden.
De omzet van paardevlaes Is nu
zo 'sterk gsstegen,' dat besloten Is
met Ingang van Vtfldag 4 Juni
ds;< ranftóenwaarde . Van, p'aardé-'"

nlng te behandelen, die door
NederUmd en België aan de
orde was. gesteld.

Wel Is men het eens geworden
over het Instellen van een consti-
tuerende vergadering voor de
West-Duitse slaat, omstreeks l
September a.a. Verder Is overeen-
stemming bereikt over de geld-
hêrvormmg, die zich echter niet
uit zal strekken over de westeMjke
sectoren van Berlün.

De watersnood in Canada

Kritieke toestand
tot aan Oceaan-

kust
Nog steeds 's de toestand In
Noord-West'Amerika kritiek. Ten
minste 90.QOO inwoners van Brits
Columbia namen de wijk na de
nieuwe dijkbreuk van de Fraser-
rivier op 90 km ten Oosten van
Vancouver. Op d« plaat» waar het
25 m brede gat In de dijk werd
geslagen, moesten duizend omwo.
nenden worden geëvacueerd.
Ctok elders tn deze provincie steeg
het water regelmatig.
De bewoners van Trall, Juist ten
Noorden van dé Canadees-Ameri-
kaanse grens, versterkten koorts-
achtig de dtjken en waterkerlngen,
daar het water reeds de zaken-
wijk binnensijpelde.
Het gebl«d van Clatskanle tussen
Portland en de kust van de Stille
Oceaan, wordt door het wat?r van
de Columbia, dat bijna tot de
kruin van" de dijk Is gestegen, be-
dreigd. Da bewoners zijn geëva-
cueerd.
BH Portland is de rivier reeds over
zijn hoogste stand heen.v In zes
gebieden, van Portland tot aan de
kust van de Stille Oceaan, achtte
de Amerikaanse genie de tóestand
echter nog kritiek.
Aan de bovenloop van de rivier
heeft men Het ergste achter de
rug. Men kan thans beginnen na
te gatih hoeveel mensen orn het
leven' sjjn gekomen en hoe groot
•fa «chade ïs.. • _ , - , . •



ponen uit «na land „_-
Verdere MQstag van 'bet aantal
emigranten wordt verwacht «n
bevönterd-
De ..sociellatLsche" politiek, vaa

Ke
dia

___
Ah de par*a> tn

dia uitgestoten en bulten de deur
gezet.
Wtf herinneren de sod aal-demo-
craten aan de Jaren vóór dé oor-
logr. Toen w*a er nog een Pïan
van de Arbeid tegen de werkloos-
heid, nu ia er zelfs green plan meer,
nu zegt men: verdwijn!
t»e sociale politiek van de rege-
ring, waarvoor in de eerste plaats
Üe Farm van de Arbeid als mede-
contractant verantwoordelijk ia,
heeft de bulshouding van ons volk
in de soep gedraald.
In het Jaar 1948, drie Jaren na de
bevrijding, staan de arbeiders
weer voor het vleesgeworden
spook der werkloosheid. Dat ia de
rotte vrucht, die van de. aan bet
kapitaal vergroeide P.v.d.A.-boom
ftfvalt.
En de andere bittere vruchten
zijn: ' huurverhoging, afschaffing
of vermindering der subsidies op
het kvenmiddelen-pakket en ver-
hoging van de premies der sociale
verzekering.
t)at eai niet direct gebeuren, eegt
de minister, maar onvenntjdelrïk
xal het zrjn. Maar de verkieztnga-
datum is niet ver en wat vóór de
verkiezingen niet gedaan durft te
worden, staat op stapel voóV na
de verkiezingen.
Minister Drees acht het niet on-
waarschijnlijk, dat dit duurder
worden van het leven êen'verho*
ging van het loonpeil noodzakelijk
zal maken.
Geen arbeider Is xo blind om niet
te zien, wat de bedoeling is! Ze
nemen een gulden en ze ^even een
dubbeltje terug!
De arbeiders weten, uit ervaring
ook, dat hogere prijzen zeer ge-
makkelftk gegeven worden, maar
hogere lonen alleen verkregen
worden In harde strtjd.
Demagogisch staat in een zo „
uitgekomen vertóezingamanifest
van de P.v.d.A,: „Ztet naar uw
eigen land. Het la arm. nog altijd.
De arbeiders teven sober, de mid-
denstand heeft zorgen en er rijn
r^ken, die. in weelde baden."
De werkelijkheid is, dat da P.v.
d.A.-Ieiders deze toestanden beb-
ben ffeachapen en in stand ge-
houden, - " -
Zij zthi de uitvoerders van <Je
verarralngspoUtlek, die de rijken
rijker en de armen armer maken
en zullen blftven maken.
De Nederlandse werker staat op
het kruispunt. Gaat È» links en
rood, dan verhindert nu de armoe-
plannen der reactie!
Stemt hij rood, stemt mj Wage-
naar, dart schept hti de voorwaar-
den voor een Nederland^ dat
plaats biedt aan zfln kinderen en
San zijn levenden, m «Lgên op-
bouw voor eigen welvaart!

P— HET WEER — -
Medegedeeld door het KLN.M1I.
te De Bilt.
Geldig van Donderdagavond tot

Vrijdagavond.

Btmo.
Wisselend bewolkt met enkele
buien, plaatselijk mét u-at ha-
gel of onweer. Weinig verande-
ring In temperatuur. Wind tus-
sen, West en Zuid, aanvanke-
lijk krachtig, vooral langs de
Waddenkust, later wat afne-
mend.

Morren Zon op 4.24, on-
JBaV der 20.53; Maan op 2.51,
^^P onder 17.22,
^^ 7 Juni: Nteuw* Maan.

van d» .
te stellen. Gromyko hield tien
afzfrfae van deze beeptfeadne.
welke een~nog verdere ui
bet bevel tot -stelten van 7

met wapenstilstand
Intussen heeft graaf Berna-
dotte aan Trygve Lie getele-
grafeerd, dat de datum voor
het Ingaan van de wapenstil-
stand „niet zo vroeg gesteld"
moet worden, daar dit de
controle daarop onmogelijk
zou maken." Hierdoor zouden
de Arabieren dus nog enkele
dagen verder kunnen gaan *
met hun offensief.

De Joodse afgevaardigde ver-
langde nog nadrukkelijk* van de
Engelsen, dat zfl gedurende de
wapenstilstand geen wapens aan
de Arabieren zullen geven en dat
de weg Tel Avlv-Jeruzalem open-
gehouden zal worden voor de
Joodse voedsel-convooten. Verder
zullen de Joden een belemmering
van de scheepvaart op Palestina
als een schending van de wapen-
stilstand beschouwen.
Tegenover A.P. heeft de Engelse
vazal, koning Abdoellah, nadruk-
kelijk verklaard, dat „w^j in geen
geval . een Joodse staat zullen
aanvaarden".
De Engelsen hebben officieel be-
kend gemaakt, rfat alle gezonde
Joden op Cypru» gedurende de
vier weken wapenstllttand op Cy-
prue zullen worden vaatde hou-
den. De 24.000 Joden op Cyprü*
hebben bij d« Veiligheidsraad ge-
protmteertf tegen dit besluit. ~'
In het Britse Lagerhuis verMaar-
de Bevin, dat de invasie van
TraMjordanië In Palestina „niet
een daad van agressie is.*'
..Transjordanië was uitgenodigd
naar Palestina door mede-Arabie-
ren", aldus de La*our-„,socialist''
Bevinï
Hij verklaarde ook, dat de wet,
die aan Britse officieren verbiedt
In een vreemd léger dienst te doen,
niet van toepassing is op Glubb
Pasja, de Engelse bevelhebber van
het Transjordaanse Legioen!
De artilleriebeschieting op Jeru-
zalem werd niet onderbroken. Vele
Joden uit Jeruzalem zijn naar
buiten getrokken. BJJ Latroen,
dat van vitaal belang is voor de
verbinding JeruEaleni-Tel Avlv
(die thans door de Joden wordt
beheerst) gaat de strijd voort. De
Joden deden vier aanvallen op
bud-Jeruzalem. De Joden hebben
bekend gemaakt, dat cQ op het
ógeöblilt, dat hun werd bevolen
het vuren te staken, gereed stos-
den tot de aanval óp de Arabische
driehoek Dzjenin-Toekad«m-Na-
bloes.

Fa. Bruynzeel
veroordeeld

In hoger beroep gegaan
Woensdagmiddag beeft de Haar-
lemse tuchtrechter na langdurige
verhoren en vkmlge debatten met
de verdediger van dé firma Bruyn-
zeel, die terecht stond wegens het
niet nakomen van administratieve
verplichtingen en het verkopen
van meubelen voor te hoge prijzen,
veroordeeld tot restitutie van
ƒ 88.483.BO, zonde het teveel ver-
diende bedrag.
De eerste twee punten van de be-
schuldiging (het niet nakomen
van de verplichting tot bepaalde
administratieve maatregelen)
werden vervallen verklaard.
De directeur, de heer C. Bruyn-
zeel, verklaarde In hoger beroep
te zullen gaan.

iBeputitlkeins kabinet wens(, ver-
iiTlïwoordellJk »*n het parlement,
1npj*ats aan pres. Soekunro-

teren. Het Front beschouwt de
•terugroeping van Soeripno als een
afkeuring van de overeenkomst en
Is het niet daarmede eens.
De politieke partgen hebben een
comité opgericht met Tannboenan
(Christelijke party) als voorzit-
ter dat overeenstemming moet
eien te bereiken over bet Natio-
nale programma.

Op 12 Juni spreekt

PAUL DE GROOT!
in K. en W.
Kaarten a 25 et.

Alom verkrijgbaar
Geen man en geen vrouw |

blijve thuï»

ROOD IS TROEF!! l

Meisje deed
dodelijke misstap

in liftkooi
Een tragisch ongeval vond plaats
In fle labrlek van de firma An-
drelon te Bodegraven. De Ï2-
larige Annie Houtman uit Alpben
a/d Rijn begaf zich met enige
vriendinnen In de fabriek op een
verdieping naar de Utt en wilde
daar Instappen. Zij opende de deur
en bemerkte niet, dat de lltt «Ion
een étage hoger bevond. Zjt stapte
achteruit In het donkere gat en
stortte met een gil naar beneden.
Hoewel onmiddellijk medische
hulp aanwezig was kon deze ntet
raeer baten. >
De politie onderzoekt hoe het inp-
geiflk Is geweest, dat de liftdeur
geopend kon worden, tensrfll de
lltt een verdieping hoger wüa.

Drukkerij-personeel

CA,0. kwam ondemocratisch tot stand-

> een vergadering van het per-
neel der drukkerij Nletvett te
nsterd&m werd de situatie, ont-
ian na de bcm-israadvèrgaóe-
ïg van de A.N.G.B. (N.V.V:) en
t congres van de Ned. Katn.
efLsche Bond, besproken.

et personeel nam een motie ••n.
iarln ernttlge afkeuring werd
tgeaprokeh over de ondemocra-
;che wijze, waarop d« nieuwe
A.O tot «tand kwam. Een
>n*v*rhoglng van 25 % op de
tnimumlonen wordt geSirt en

j in de typografen in andere be-
i B ven wo rdt ve rzocht, g elljk-

Mende motie» op te «tellen.

werd deze motie
uden aan de z.g. „Uöiebe
i pers en het College van
middelaars.

het personeel der Amster-
6 drukkerij Ellernaian-Harnis
beerde zowel tegen de in de

L O. vervatte regelingen als
de ondemocratische aan-
; ervan, Een motie hierover
k»r het personeel met al-

Hnene stemmen aangenomen.

De tachtigjarige oorlog ,

5 JUNI 1648: Vrëde van Munster
5 JUNI 1948: Tentoonstelling „Tach-

tig jaren vrijheidsstrijd"
in Delft

(Van onze spe&aie verslaggeefster.)
ITET fijne groen werpt rijn prille schaduwen over de Detftse grachten..

Soms laat een poortje de 'blik ortf naar een hofje, waar een geel tegel-
pad naar achter laag hout verscholen huis\es leidt en waar men Vermeet
aan het werk zou wanen. Een schuit ooi bloemkool wordt, dom de Oude
Oettt geboomd. De Oude Delft. Oud Delft, een vertrouwde, ffoHandse *affld>
zoal* er zovele al eeuwenlang liggen tussen water en toefifen.
Langs de gracht loopt een jon- van koning Philips n en van de
gen, verdiept -n een boek. „Hoe landvoogdes Maria van Hoogarfc,
ik de oorlog zag," een reportage dt« ons haast, even levend tege-
yan de laatste oorlog. Men leeft moet treden als de mensen van
het leven van z$n eigen ttfd. A! vlees en bloed, die zich dooc de
schijnt hier het verleden nog vertrekken haasten.
voor ons open te liggen. Zeegeztchten van Van dejc^VeWe
Op het Deiftse Pririsfinhof heeft geven de marine hét ïiaar toe-Êo-
méh een stuk van het verleden ménde jeeMn de glorie; de aiag.
voor alle Nederlanders openge- ba Gibraltar van 1607 la niet
tegd, voor allen, <He wülen ko- T^j -j,̂  uitgebeeld.
men en kijken, Br staan kisten • •
opgestapeld in een Denedeiagang: p« parel van de collectie vormt
üW Engeland. Er zrjn er gekomen het portret van Granvelle, geschil-
uit Brussel en Wenen, uit Frank- derd door Anthome: Mor. Dat la
rHk, Duitsland en zelfs uit Span- dam de raadsman van de land-
je. Als al die kisten zijn uftge- voogdes, lid van bet college, dat
pakt en de Inhoud is neergezet de „Bloedraad" KOU heten, dlpïo-
en opgehangen, «al zich het pa- maat, kardinaal en man van de
noraroa van de „tachtig Jaren vrrjr wereld.

men ons stadhouders en Staten-
iden der gewesten, maar ook de
ïtdaten, die op hoog bevel de
ë)e zaak in toom moesten houden
i van de gewestelijke invïoed in
oord-Nederland maar weinig

* fefirliéten.
Og veel meer springt ons geheu-

en onze fantasie te hulp. De
_„ hft Nleuwpoort, het enige
Varlijk onvergetelijke Jaartal tiit

i vaderlandse geschiedenis Wordt
lëerd met een'grote maquette,
e het gehele terrein tai beeld
irengt. Natuurlijk zullen de
Jboolkinderen zich erom heen
erdringen om nu eens In ,hwer-
tbjkbeld" te üen, wat, er te
500 gebeurde.

we het toch over de senool-
3 hebben, voldoen we gaarne
het verzoek van de inrichter
tentoonstelling en conservator

. het Prinsenhof, de beer Wij-
ibeek: Werkt mede,, dat 4eder
t het vele schoons en tnteres-
Lts, dat hier te zien is, kan ge-
ten. Laat alles staan; kijkt met
ogen en niet met <3e handen,
sllchtlngen zijn overal aange-
tcht en uitleg wordt gaarne ge-

;éven. Het zou een schande voor
na land zQn, als de vele buften-
Btndse Instanties, die ons hun
chatten leenden, van de koning
^h Zweden tot de Belgische staat,

? laar spijt van moesten hebben,
fehalve officiële bescheiden en
«•enten, beelden en beeldstatis-
leken, vinden we directe over-

' een reeks harnassen

men ons verzekerde» <

. , «; ,̂ 00»
M- S»"1™ eiSenUJk doen. Is er mer '.ümleke en genoeglflke kans om
K- °»* **> Wik achter, hoe ons Ian4 «en, wat u allan? vergeten bent

ocu- »a bet uitbreken vin de opstand & waar u nooit vin droomde.
, te"gen Spanje elgenUk werd be- -Hoe wB ttans de tachtlgia

munten en zeeeU. stuurd, niet alleen, maar ook hos wrlcg aen, die on» yrjheid
Maar er is ̂  veel meer Bit de net plan w»s en hoe de werkelijk- tteder De totoonstelUng ta
kisten gekomen: bronzen bystes hel*. Ffln geboetseerde beelöjw ,frin»enhol geef t net antwoord.

Nederlandse boter
vindt weinig aftrek
in het buitenland
Op vragen van Oor Bon* «2.F.N.)
ov«r «portTQoellökhedftD van bo-

'heeft de inioUfter Van Land-
bouw
ton'
Hi«rvan wordt dezer dag* n
veer 2000 ton u!tg«voerd. terwijl dit

tw e«antwooni. dat fllt ]a»r 10.000
i' boter voor export vrij komt.

Jaar circa 1500 tem
naar tropische en subtropische ge-
bieden kan worden afgecet.

Het 1i echter th*n* neg niet
vaat te «tellen of het gehete
exportoverschot, tes<n een prlj»,
die otigeveec overeenkomt met
d« kcctprfjt, zijn weg naar het
buitenland zal kunntn vloden.

Op vragen van- Oor Borst over de

nen Jjteni .
benut- kmHi«n

vernietiging van
die voor veevoeder
worden, heeft,

ister geantwoord, de.t lnil«rd&ad
Bte«dfl e«n gedeelte van de wei

h«tg«en d« minister uiter-.
aard ontoelaatbaar acht.
In. de hntdlg*

het ftverwel niet._. _„-D-H3fc aJte
wel, d4« niet ter ptaatse vervo&rd
^an worden, te verwerk&n. Er wordt
niar jpe»treefdH dat een BC gerftig

*lijk percentage VMI de -verkre-
wel al* veevoeder verloren naat.

met Inging v»n Vrijdag 4 Juni
dn rajit»oenw*ard* van pa*rd«-
vl«e« tot n«der order ta vurnln-

100 gram vhtes. rechtop l _ _
vtm 125 gram paardevlees.

Geen extra melk
bij giftige arbeid
Op Vragen van het communisti-
sche Kamerlid Jan Haken over
het verstrekken van extra melk
bij giftige arbeid heeft de minister
van landbouw geantwoord, dat In-
trekking van deze extra toewij-
zing Indertijd U geschied op ad-
vies van deskundigen. Deze waren
van mening, dat melk In het alge-
meen niet van betekenis was ter
bestrijding van de inwerking van
vergiften.
In het najaar van 1947 zijn deze
deskundigen tot de conduste ge--
komen, dat melk een zekere be-
tekenis kan. hebben om loodver-
giftfging, te voorkomen, waarna
de extra melkverstrekklng is her-
vat aan arbeiders, die regelmatig
met lood en loodproducten In aan-
raking komen. . .
De minister heeft zijn oordeel ge-
baseerd op verklaringen van des-
kundigen en betreurt het, dit dit
oordeel niet door alle arbeiders
wordt gedeeld.
Dat de melkrantsoenering sedert
korte tijd een verbetering heeft
ondergaan is mede een reden voor
de minister om d« verplichting
melk voor giftige arbeid te ver-
strekken in bedrijven, waar deze
verplichting bestond, niet meer in
te stellen.

Honicr Bigart, wm^mmmmmvm
de Griefc» correspondent van het Amerikaanse blad Neu> |

| Yorfc Fprold Tribune, bekend om 0?n reacÉtpnnoire opvat- ~
| tin&en, doet in een artikel, waarvan w% liter uittreksels
| brengen, sensationele onthullingen over de toestand in
= Griekenland en het aandeel van dé Amerikanen in de wan-

toestanden onder het fascistische regime. Het artikel w
hét antwoord op een venoeerschriftj dat Griswoïd, de
'vertegeniöoordlger^dn Truman in Athene, in hetzelfde

*"" '• heeft gepubliceerd. {Zie artikel pag, 3).

Kravchenko, een lachsucces
voor de Moscovieten

2/. Blum kocht het boek in Moskouse winkel

te gaan hoeveel mensen om het
leven EQn rèkomen ea hoe groot
d* schade* is.

«vchenko, die 1000 _ , __
ürdmaire laster tegen de Sowjet-
llnle op zijn naam heeft staan. Of
liever van zijn Amerikaanse mana-
"— heeft, zoals men weet. een

a weekblad voor de rechtbank
•d. Er worden van het blad,

~~ ' dertig be-

I Onze vrienden van Trouw id dat
l echter te wemlg. „Laten ,.ze'' be-
1 wtjzen. dat de „vrgheidkieaer"
i Kravcbenko ook in Moskou zijn-
l boek had kunnen publiceren"
roepen de voorvechters van de

l vrijheid der Indonesiërs uit.
\ is -iemand zo op eyn
1 fc«n bediend. .

„Kravchenkö VQrkoo* de

wHJI

„ .
l Maar ik heb Aa vryhcid Xrav-

enko's boek in oen Moakouse
ekwinkel £» kopen, «amen te

l lezen met .m^n Russische vrienden
l en met &en te bepraten", aldus
] schrift Jacqveline Blum uit.*,
| ftfoïfcou.
l Mlle Blum l* een' nicht van de ain-
IbaBaadeur van Uizemburg In d«

SowJet-Unie en haar brief is ge-J
publioeerd door Stanley Eïvana in
de Newsletter van de Engelse ver-
en"glr.g .Russia Today". Trouw,
Het Vrtje Volk, De Volkskrant en j
Het Parool kunnen tranen met
tuiten huilen: „In .de U-S-S.R, is
het geval-Kravchenko geen pro-
bleem," schrijft de Luxemburgse
,,en 'sïjn beweringen wekken er
g-een sensatie. De mensen halen
hun schouders op en gaan over;
ieta belangrgkers spreken. De
mensen vcagen mij alleen, of er
OBdep de buIteTdanders liöden zijn,

Kravc? '

Stanley E/vana voegt hlebaan toe:
„Sowjetburgera beschouwen de
zogenaamde onthullingen van
Kravchenko ongeveer als Ameri-
kaanse detectiveverhalen. Ztf staan
de bladen pm en taohèn om elke
bladztf zonderlinge fantaMe; maar
zH kuqnen een gevoel van afkeer
niet onderdrukken tegenover d»
man,- die voor wat «RL ziin land
belastert en TCrraaft."

-
fiet Koorde» vaa
staat pntarto ruim 2O O
taren bos In brand staan. 800
man tijn bezig de brand te
blussen.

Salarisherziening
Overheidspersoneel

Herberekening van
l Januari 1948

Reedt enige tijd Beleden werd aan
burgerlijke en militaire Rijksambte-
naren en aan het personeel van
Rijk»- en gemeentepolitie een uit'
kering toegekend, welke globaal
overeenkomt met 21 % van d« pen-
«taengrondtlag, welke In 1947 voor
betrokkenen heeft gegolden. De uit-
kering heeft voor het overgrote
deel reed» plaat* g«had.
Het ligt nu In het voornemen der
regering te bevorderen, dat da
overige Aangekondigde verbeterin-
gen van de calarftposEtie (de ver»
laging v*n het p*n»io*npi-emïev*r-
h*al tot 71%, de afschaffing van
de ongehuwde na ftre k, de verhoging
van d* wedden boven de 1 3600 per
Jaar met S% van het basi*-b«drag
en de verhoging van da garantie-
lonen voor gehuwden met f 200 per
Jaar) werden opgenomen in de
algemene -maatregel van faestuur
welke d« technische herziening van
het Rijksbexoldigtagsbeslult zal be-
vatten.
Aan de Kroon tal word-en voorge-
steld het comptax van de»e maat-
regelen t« doen Ingaan op l Januari
1948, zodat na verwezenlijking dar
voorstellen m vele gavallen een her-
berekbnlng der rèada uitbetaalde

Voórta is nTe-U nwt krafiüt de studie
ter band genomen, -welka ia vereist
om. overeettkonwtig het vaornetnen
der regering, te kam«n tot de pen-
aloen-voorEiening: voor d-e arbeid»-
contractanten, die ten mln«t« twee
ja*r in di«nst tljn *n nltt belast
met w«rkEaaJOahedeQ die «en kenne-
\yk iijdeiyk karakter dragen.
Verder U dezer dagen bij nota. van
wijziging reeds -bij de Staten-G«n«-
rusl aanhangige wjjeigia^ der pen-
sioenwet 1922. in dte ui a aangevuld,
dat mede wordt voorgesteld het ver-
baal Oer pensioenbijdrage voor eigen
pensioen tot 2 % terug- te brengen.

Geen nieuw, consu-
mentencrediet

Op een dezer da oen gehouden
persconferentie doolde minister
Dr i mede, dat, na afloop van
het thans geldende, geen nieuw

[consumentencredïet meer zal wor.
verstrekt.

Intussen ziin de laatste bonnen
van het huidige crediet nog «teecis

- niet aangewezen n men heeft
fzelf* het voornemen dit eervt ""
October of nog later te doen.

Zondag spelen EDO en
-BV V niet

Doordat B.V.V. protest aangete-
kend heeft tegen net feit, dat de,
In onderling overleg vastgestelde
volgorde der wedstrijden of het
laatste ogenblik .' la veranderd, 15
er een wijziging gekomen In het
programma van de kamptoens-
competltie.
Zo zal Zondag In Haarlem In
plaats van de wedstrijd EDO —
EVV, Haarlem— fSV gespeeld
worden.

Orkaan In Zuld-TurkIJe. — Zuid-
Turklje la (fisterén gedurende vier
uur door een orkaan geteisterd
30 menaen kwamen om %et leven,
Men yreeat dat bet aantal dod«ri In
Anatollë meer dan bnnd«rd »a.l be-
dragen.
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Van en out
] anderen

t Amerkana

WEJ hadden het reeds ov«r- !
jubileum van de Prote

. Christelijke Werfe
Daar werd ook door mr. J . . .
het woord gevoerd. Hff la de

' kende ex-minister van oorlog, i
.vertegenwoordiger wan de waf
fabrikanten Dupont de Nemi.
u!t Amerika en thans minister \e Zaken van de .

mene Kunstzijde-Unie.
Hij weet dus alles van Amei
af en ?e!de er volgens het i
in de Werkgever het
van:

„Uitvoeriff gaat spreker l
,v?elke elementen wortelend g
de calviniêtiach* levensb
nog steeds het AmerU
Engelse economische
beheersen ..... oï hebben
vbtak in een geheel andere .
ting ontwikkeld dan de Sc\ dit 'bedoelde _____ ~

wordt op de ttandaart
Amerika van product, 1
cvltuwr,,...."

Voorzeker heeft de ________
Kaarten Luther, er nooit van l
nen dromen dat de <
Myron Taylor nog eens
kaans gezant bij de Paus zou i.
den en dAt de calvinisten van, l
Bonk hui s Pièrpont Morgan
Schatten aan -goud «n dollars i
het Vatlcaan souden beheren.
Ook mr. Meynen's uitlating O'
de standaardisatie van mena, pri
duet en cultuur In Amerika la ]
langwekkend. De kapitalisten vi
wijten het socialisme steeds, en (
Sowjet-Unie In het btjzonder, '
zfl dé mens tot een „robot" z
den maken. Hier blijkt dat
-juist door het kapitalisme, in i
hoogste Amerikaanse vorm, wo
gedaan. Hja Ehrenburg hoeft f
indertijd na zijn reis door A*~
rika zo juist gezegd: wij sodi
listen z$n voor de «tpndaardlsatl

.van herencostuumB ^en kook
nen. Maar wij zfln tegen de l
daardlsatle der mensen".

^leine boer en land-
arbeider

WLT lexen In „De Jclalne
orgaan van d«v Bond
kleüie Boeren, .

beschouwing1 over "
lonen:

,ffDe kleine boer ntaa£ ander
tegenover de arbeidslonen in .t
landbouw dan de grote boer
werkgever, omdat «*» behoor
lijk loort voor de iand0r>bfid6r
voor de, kleine boeren om tw«
redenen van beton? i*. Te
eerste, daar sommifff
boeren van «t» te JfMne
ven nog wel eena arbeid
deren verrichten en ten t
omdat die*brbeid*lonen In
richtprijzen worden verrekend
en hy dtta rijn arbeid ook beter
kr$gt betaald",

Kleine boer en landarbeider heb-
ben één belang. Zij behoren hun'
etrtjd dan pok wederztjda te on-

" dersteuneiu

Waarom? . .
•J3ST hot uitstekende weekblad voor
l de jeugd „Een" wordt «en

KRAVOTENKO EN DE
RODE PIMPERNEL

Sta/in's waakzaamheid droeg vruchten

W U hebben reeds de onthulling van het tijdschrift „Les Lettres Franfoises"
vermeld, dat het boek ,Jk verkoos de Vrijheid" door * urit-Russlsdte
Amerikaanse emigrant Doft Levin in opdracht van dt O..S.S., de Ameri-

kaanse Geheime Dienst, is geschreven. '
Deze onthulling, zou niet eens, noodzakelijk zijn geweest om de Amerikaanse
herkomst, van het boek te ontdekken. De inhoud bewijst éeze voldoende. Men kan
er alle hoofdartikelen van Walter tippmanrt, alle grove propagttttda-feugens uit
de gehele Amerikaanse pers in ter afvijlden. Men kan als met de vinger nawijzen,
waar uit de giftige bramen van/de Duitse Goébbets-propagtnda Is geput.
Dit Is zo opvallend, dat zelfs verstokte anll-communtsttn er door ion het ttc.ff.'1 -
ztfn gebracht. r /

De jongen wis bj een „landlngi-
operatie" gewond en naar Neder-

DB schrifver heeft een oud recept toegepast,
dat- al In vroeger Jaren gediend heeft

om d« Franse revolutie te bevuilen en dat
door ham tegen de Rusateciw revolutie wordt
geibniiifit.
Vele Jaren geleden schreef d« Barones»
Orezy een serie romans, waarvan de held een
Engelse Lord was, dte zich de Bode Pimper-
nel noemde, . ,
Die Bode Pimpernel organiseerde de ont-
vjuohting van veroordeelde ariitocraten uit
hetfevohitionnalre FrantuUk van 1782.
Het recept van Baronesse Orezy was een-
voudig; alle EraMe revolutionnalran waren
slecht, alle aristocraten en de met hen
camenwerkende Britten, waren engelen van
goedheid- '
De grote Franse revolutie - kwam de lezer»
van de Bode Pimpernel voor ogen als «en
onafgebroken reeks van onthoofdingen «n
martelingen van onschuldige en lieftallige
gravinnen en hertoginnen, mitsgaders hun
echtgenoten en kinderen. De Fransen waren
wrede polltie-mannen, sbeurbonden en beulen.
ZjJ hadden een ruw en steelt karakter en
vervolgden alle* en Iedereen.
Als men op de Rode Pimpernel af gaat, was
d* Franse revolutie niets dab een gruweUJke
nachtmerrie^ De enorme betekenis, die *tj
voor de men«el$ke beschaving had «n nog
heeft. Bestaat eenvoudig niet Hoe het
FranïrtJk van de guHotlne ooit het lichtende
baJun van d» Btwopeaj beschaving gedurende
eeuwen heeft kunnen zQa, TSDft een raadsel.

f\P d«e manier gaat Bok Don Levln, alias
U Kravchenko,- tewerk. Rusland lx MSkens
Hem e*n ooncentoattekamp. jyjfcfioa.jCTjekeji
ztJn slecht en ruw. Br l* niets dan politie «n

alle burgers, sidderen dag en nacht van angst
voor de N.K.W.D. Industrie en landbouw,
onderwee en leger, alles Is even waardeloos.
Dat de Rucslaehe revolutie geduraode dertig
Jaar ia toenemende mate mUHoenen- en mil-
Itoenen tot pontiek bewustttta en «dele g«est-
drttt heeft kunnen wekken, IBkt, volgene dit
boek, volkomen absurd. Pat de grootsten
onder de grote geesten* Romaln Rolland,
Anatole Fran«. HenriBarbUMe, H. G, WeKs,
Sydnev «n Beatrlce Webh, Theo Drêyaser, M.
Prenant Bernard Tbaux, JSeetem, Joaot-
Ourie, Ploaaeo, om er' maar enketen te
noemen, aan faaar «ode stonden of staan, is
onverklaarbaar. • ,
Dat de honderdduizenden reizigers dte dit
reuaaóhttg< land In '«He richtingen door-
kruisten, T Jarenlang woonden en met de
bevolking x$ omgingen, nooit iets van al
die nariglr^d gemerkt h«bben, die In tot
boek van -<* Anorlkaansa tpttmtf**\mft
vacbaabl ixvdt, moat i<fch wel bevteemdlng
wekken,
Hoe bet Godat«™«reM mog«U}k was, dat een
laai val verhongerde dwaagarbetdem,
de SowJet-Uni« hier MKhnvenfit "
gedurende drie Jaar «tand Se*
houden t«g«n d» gecomtabwerde legers van
Dultaland, Italië, RoemeW, Hongarge, BIn-
laad met al hun hulp troepen, en beschikkende
over aUe hulpbronnen van Etuiopa, Is al «ven
onverklaarbaV. Dat het bovenden nog d.
overwinning bahaalde en, Duitsland verplet-
terde, walt nog nooit in d* geschiedenis een
land verpletterd werd. móet eenvoudig een
droom sQn.
iten moet «n va» belde gek"»: «t **
Sowjettroép«n «Uan ntet in Berttfü, of Don

Levin, allu KriydKnko is de grofste leu-
genaar, die er ooit ieeft bestaan.

f N hei, Doek wordt vooral de periode In de
i geechibdenU van de SowJet-Unie be-
schreven, waarin de trotskisten en rechteen
van het soort van Boukharine tot openlQJce
terreur, spionnar- en sabotage tegen bet
'•ow^et-steiael o* rngen.

De arbeHers- en boerenataot caoest üch daar-
tegen verdedigen. Nu is de süfld tegen
de belager j van de Sowjet-Unle m die tjjd
met harde en doeltreffende middelen aan-
gepakt, nadat het land door de Brutale
moord op een der mees{ geliefde leiders,
Klrov. wat opgeschrikt
Zulk een strijd brengt Tele onaang
heden na* zich. Wat-repen,
nijeiltlkbéden voor «hkele
«t^ daari(.ijl«t te retmtlden.
£et boek' „Ik knoa de VrtJb«kl" iSH. dexe
periode door de bril van de trotskisten. Dit
behoeft niet te verwonderen, daar de «ohrtj-
^ers zelf. trotskisten en 'Amerücaaiwe spion-
Mm xün, «Se btf do tnlB^etf^ praMjikec
tegen de Sowjet-staat xehre wazjen 'betrokken.
Typerent. was la du vertMtnd «en uitlating
van «en Spreekster voor de „Vara", die
nide: ,.»rat In het boek van Kravchenko be-
schreven,'̂ ^aa{, looint overeen met wat J.
d« Kadt an Arthiir Koeatler ona over de
SowJat-Uflie hebben verteld." Geen wonder,
het Is alla. „Made in VfJi.
ne llqui&tt* var 'e trotskistische cpkmnen

r Gest&b, da. igetoe «n Amerikaanse
aeheCme dtehatett <n de BowJet-Unle in tie
jaren, dtaao de oorlog vooraf gingen, werd
k de ksjitaJMtische. landen reeds toen door
een woe*| g«bull van d« gebele eplonnen-
onderweMd «a «t)n politieke «noten., fat 't

- bttwoder'In de nctud-democrt»», begeleid,
poch bet MedRtat'was, dat, toen Bttler tot
de aanyal:' overging, •&£ in alle aangeyallien
Hmden QtajUnes «n leadverrade» tot
bwchikklr* bad, behalve in de Sow}et-TTme.
D» owrtilia»' wankrasmTijid en doort
t«ndte(d van atafa" Md Mto wuchten ge-
dragen « b»t 8owjtv-vóac veel leed en
uhande ba«&aard.
Da lasten-ajmpagne, die door Amerika thans,
door »wa& V»n bet- mannetje Kravceenko,
teg*n de ^o-fJet-UnJe gsvoerd wouft zal
evenmin z«n dos} bereiken, al« dettQds de
Duits» campagne met Van der Lubbe en de
..ProtocolMp van de WflMtl van Blon".
De feiten «treken «n dtüdelflt* taal en. die
wordt In s»«di grotere kring dtndeUJk ver-

Friesland. gskomtn ton
verwelkomen. Maar tn#
•a niet ta- «iett, zodat «rf. weer
onverriohterfake moettett te-
rugkeren, Lic viert .Qpffttfmat
m Rotterdam. Zindelijk, moch-
ten xe Wj me komen. Ik s90'«r
tégen op. -alt tegen . een Tfrrff.
Torn te cm mffn &4ïf «alen,
moeit net hoge tooor4 enrii:
,Jfo«aW, (fc ben voor 4e kaft
twvlam4". 'Bet gexicM ixm mijn
ovitrs tal ite nooit, ver

mi én
Kuu ga, moet ik worden gedra-
gen. En alt ik direct téhta ten

De E.V.C. - ruggegraat van
• dé arbeidersklasse

Cijfers die spreken
- 'Ü(n* dtffèr», ftl| bOélenaèr'ïSa 4*& paflg.Ve
overtuigin«»knwit bwlttto dan ettelijke artikelen.

tttt»?

Voor on» ligee» iu!k» et|f«M, v«r»Jt±»kt <jox>r «en uitgave van

Dit Intekent dat slechts 44 pro-
Ëent Van het ledental van Set
""*•" '"- --vgrote':sted«n?«ffi;de

fm'A:,>T*t '--f&titmftiiï'
65 jirocent van'het

J!-V.C., dus de meer-
derheid, in de'grote steden woont.
JO'A.wl*** !•*• **•• narf«1« -,- .̂ 'V..

„D< rtaerlna had beewsar tègtn h*t iw«m*n van DulMaiM «Ie ni«g«Hj(n «anvtllar." ^Ztj
vre««d* dat de nauwe *am«Rwefklng, dia nt«n tvo«pt tot itfend t» brengen met Duit*-'
land . . . . zou worden belommerd door *en uitdrukkelijke VOTnïeMnng."

{Min. vin BuitenlandH Zaken, V*n Bo*tieF«erO

' Mag ik u voorstellen, uw nieuwe bondgenoot...

Ier Is het N.V.V. het steriist, als
tvolg yan ngt feit, dat Den Haag
n aalblenaren. en gee^ beiang-
ke industrie-stad Is. Als men de
ïderlatdw jmvinclan neemt,
i la Nodrd-Holland ongetwfifekl
belanerflkste.
ir l< de E.V.C, het sterkst, met
.731 leden. Het N.V;v. vol '

atraatlengte met 5:
L en C.N.V. tellen nauwo-

Xs de helft van dtt laatste getal,
elk land zijn echter een aantal

duatrieën en .beroepen, die naast
grote centra, van doorslag-

yend gewicht voor het econo-
üiche laven van een land zijn,

: )s In Nederland de «chee.[te-
w en scheepvaart, de kolen-

__Tnen, de bou-wo^verheld, de
textleltinverheld en de grote land-
bouw, zoals In Oostelok Gronln-
re<n bestaat.
In de bouwnijverheid li de E.V.C.-
beeYUrioroep de sterkste van het
gefjele land met «36.221 leden.

>P volgt het N.V.v;. m.i
35.01T. K.A.E. met 35.393 en
O.N.V. met 11.537.
In de metaalindustrie telt de
E.V.C. 27.ÏÏ7 leden. Het N.V.V.
Is hier sterker, met 48.015 leden,
de K.A.B. telt Ï7.891 en de Chïls-

.ken 12.000;.
t E.V-.C. Is echter vooroamelBk,

:3nar ATnatordam 'en Rotterdam Tn
- Se •eroto scheepsbouw-werven en

machinefabrieken geconcentreerd.
textieJ-lndmtrle telt de

katholiek schaamt zteh
Wfj ontvingen van de heer D.
Hendrlx, rector van het gymna-
sium te Dordrecht, een brief, die
wtf hi ztjn geheel publiceren.
De Inhoud van de Grief achten vra
daarom, zo verheugend, omdat
wederom bujkt, dat katholMra
politici en hogere geestelijkheid
niet namens alle katholiek» Ne-
derlanders hun antl-conununla-
tlsche activiteit bedrijven.
(JHet zou m|j niet verwonderen,
of u zult In UWB courant reageren
op het pamflet „Uaiufeat van de
K.A.B.", hetwelk vandaag- U ult-

Fen aan het karkportaal d*r
kerken, tenminste hier -Jn

Dordrecht In de Slat Vontt.tlus-
fcerk. Laat Ik. «en enkal woord
daarover mogen xaggen. Ik ben
geen communist, tenminste geen
lid der C.P.N, geen abonné r van
uw courant. Wel ben.tk een groot
v r i e n d van R u s l a n d , vaa
het oude volk, drager van een
rflke, In wezen christelijke cultuur
an ook van d e eerbiedwaardige
Itusalaca-Orthodoxe K ar k, Ik
ken Rusland, relM* et regelmatl
van 1S3Q-19J8. Uc ben.
•-—•^ , _ _ .

ntet namens velen In d*
_______ Kerk In dit gebonMCrd
land. Maar^het moet mQ van het

pamflet over „de Ruastcohs beer, :
<Ue op zijn plompe poten, west' .
waarts sjokt" aan de kérkdeur in> -
handen gestopt te krijgen. Ik •
schaam mtj, dat uit jKuhollak* :
kring zulke domheden en gemeen^
heden g-eiaed .wórden over een ,
volk, hetwelk mjj zeer lief Is ge- %
worden.en welles cultuur ik ten ;
zeerste bewonder. Geloof m '
U da kring klein, maar, ï l
k r i n g e n ü i d e Katholieke Kerk
ook te Nederland vinden dit met
mö afschuwelijk. Wij Komen toch»
niet aan het woord Ia Roomse >
couranten of t3dsclp4ft«n. KCoohlr'

S In dispuut hierover met K&tho-
eken Komen,"dan kürit,.:B tnii

mijn verklaring, zelf s * in* mtln.
naam, gebruik maken. Ik. geeï dit
gaarne om te verdedigen hetgeen-
mQ zeer Uef Is: R u s l a n d , het
Russische vo lk , de Ruastech-
Orthodoxe K e r k (mgn speciaal
itudleteireln) en het oude, nu pas
herstelde .Pa t r i a r chaa t van
Koakou. weet dus, dat «r Kathc-
ll«keh E^in, die Eloh scbame^ en

over hot dDjnO^e $& 011-
,^oaze kerken oniereild»

Met «oogachting,
(w.g.) D.
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Van en ov
anderen

, .Heyplaat "-paradijs

DE Rotterdam» Droogdok fcltj.
beschikt, evenals Phf lp»,
over een eigen dorp.

„Tuindorp Heyplaat". In de

ravchenko: Amerikaanse Van der Lubbe
]e nieuwe ..Protocollen van Sion

„ u i o r
terdamse editie van ,.Het
Volk" ran 20 Maart J.l. kon

"

rfle
.. _- ._

over deze ..gemeenschap" het n>l-..
gende fraais lezen:
,.En als ereend ter wereld,. „
klasacstrtldleer ïjn gelding- T rto.
ren heeft, dan la het an de .,: ey-
plaat". waar nïtuurlifK ook n
Khappelijk verschillen best ,
maar waar het Hef en leed va de
mensen in deze samenlevinr tl luw
ffedeeld worden door de diref ie-
lettel der R.D.M., aan wie a
een verstokte anachronist
klassestrüaer kafitalittische
Inngenpolttiek nou toeiich
(Cursivering red. W.)
Het tij verre van ons om

D É propaganda der Duitse Nazi's draaide om twee spillen: een boek der ver-
valsingen, de protocollen van Sion" genaamd, en een werktuig in mensen-

gedaante, Marinus van der Lubbe.
Van der Lubbe, een willoze aatkketina, werd gebruikt om te bewijzen, dat dt
communisten in 1933 de Duitse Rijksdag in brand gestoken zouden hebben. —

ï-Fr>É> C\f* Am^rtk-JOnCf N«>«"and«e uitgave spreekt de uitgever,
I.1OC l_lv .T1.U.ICI JJVdd.il5>C Charles Scrlbner's Sons uit New York, zfln

dank uit voor al deze begunstiging en vooral

deas engelachtige directeuren van
de Rotterdam* Droogdök-raiuit.
achaoDij kapitaliatlsche belau
tx>llÜek toe te dichten.
Maar dan verwondert het
toch. hoe zn het hebben k
apeeld om het dividend v<_.
Aandeelhouders, dat in het
1946 nog 3 procent T»d:
8 procent In 1947 op te
dat terwfll voor de arbe1<_
loonstop bleef gehandhaafd.
I>eze lieverds verdelen het..
leed" tussen hun arbeiders en
deelhouders EO, dat de
het leed. en de bezitters hi
k rif gen.
WfJ laten het aan de oud
«n over om rich aan d«
lt]ke hlelen-llkkertl van
dernemera te ergeren, die
blad. dat eena door TroeUtraf ge-
ctticht werd. tegenwoordig bfüre-
ven wordt.

P.S. Voor wie het nïet feet,
anachronistisch betekent: let| dat
uit de tijd is. Klasoestrijdenlïtfn
dus mensen, die uit de ttfd ïztjn.
Daarom vindt men hen niet to de
Party van de Aandeelfaouder.f die
met „De Tn"d" meegaat l

Hopeloos

roe
Bre

AAB wö uit TUburgr vernemen,
heeft een textielfabrikant ge-
weigerd een deel van z$n

deren £n de zwarte handel te
Brengen. De kooplui, die hem
daartoe 20.000 gulden extra-winst
boden, werden door hem bfl de
politie aangegeven.
Daarna la de man, die reeds eer-
der een hersen-operatle had onder-
gaan, naar een ziekenhuis, ter
observatie, vervoerd.

Koninklijke rondrit

DB Koning van Griekenland,
3.M. Pau! von Glucksburg,
heeft een rondrit door Athene

gemaakt. Z.M. reed om mldder-.
nacht uit, to e«n gepantserde
auto, waarvan 4e rolluiken waren
neergelaten en werd m de straten,
dte van te voren ontruimd waren,
door een bataljon politie luide toe-
gejuicht

Vosmeer de Spie

DB P.T.d.A. beschouwt het "-k
baar roeping om in de com-
muBiaüscte. parttf te- *pl<>nn«-

reu. Een edeler taak kunnen wQ
OM inderdaad voor «n partfl van
bet chriateltPce eoclatism* niet
denken. Haar wpotdvoerders heb-

geheime Dienst werkt
De „Protocollen van Sion", vot uit de duim
getogen gruwelverhalen over de Joden, dien-
den als middel tot geestelQke vergiftiging
van het Duitse volk, pm het voor de mis-
daden van Hltler tegen communisten en al
wat verlicht was, rijp* te maken.
Goebbels was, naar de aard van zijn publiek,
op zulk soort middelen aangewezen. "
De Amerikaanse Nazi's hebben nog geen
Rtyksdagbrand op touw gezet, en ook hebben
zij niet veel aan anti-senüetlsme.
Maar zf) hebben hun „Protocollen" en hun
Marinus In eigen stjjl afgestemd op het
Amerikaanse publiek. Hun namen z(fn Vlctor
Kravchenko en een boek dat „Ik verkoos de
vrijheid" heet, een bloemlezing uit alle gru-
welverhalen over de SowJet-Unle, die In de
loop van dertig jaren door haar vijanden at)n
verzonnen.
Dit boek wordt door de Amerikaanse propa-
ganda-dlenst thans op grote behaal In Euro-
pa verspreid. Al wat reactlonnatr Is, maakt
er' gebruik van. Trouw geeft het als feuil-
leton. Het behoort tot de voornaamste gees-
teljjke bagage van het Jenlieten-orgaan De
Linie. De P. V. d. A. zweert erbfl en onlangs
gaf de Vara er een bespreking van „In ge-
sprek met de lezer". Ondernemers geven
het hun arbeiders cadeau, Inplaata van loons-
verhoging en ter bevordering van dividend-
verhoging.
In het voorwoord tot de tweede druk van de

en het Deviezen-Instituut van de Nederland-
sche Bank, dat ondanks dolliürschaarate
dollars verschafte, om eet. zeer goedkope
uitgave van dit pronkstuk van de antl-com-
munlstlsche propaganda mogelijk te maken.

Franse letterkundige blad Lea Let-
tres Francataes van 13 November van

het vorige jaar lichtte het doopceel van dit
boek en noemt het een maakwerk van de
Amerikaanse Geheime Dienst
De Amerikaanse schrijver Sim Thomas
deelde in dit blad mede, wat hem een ge-
wezen gehelm-agent van de O.B.S. over
Kravchenko had verteld.
Het verhaal komt op het volgende neer.
Kravchenko was een Russisch ingenieur,
die tydens de oorlog aan een Inkoop-commis-
sie van de SovJet-Arabasaade In Amerika
verbonden was.
Zijn vader was Trotskist en had grote In-
vloed op hem, doch htf wist dit voor de
communistische party te verbergen en door
leugen en list lid van de partij te bleven.
Etenmaal werd hij wegens z$n slecht zedeUJk
gpedrag geroyeerd, doch de partij gaf hem
opnieuw een kans zijn leven t* beteren.
Toen h|j als deskundige van de SovJet-Am-
bassade te .Vaahtagton verbleef, stuurde de
Amerikaanse Geheime Dienst, die hem blijk-
baar reeds kende, zftn mannetjes op hem af.
Een daarvan was de zegsman van Sim

Thomas, Ce h*t geval zelf behandeld had
Kravchenko's zwak voor alcohol en spel
kennende, lokten ifl hem In nachtclubs en
lieten hem schulden maken.
Dit was voldoende om deze Van der Lubbe
te vangen.
Toen hy zover was, dat WJ z(jn chefs niet
meer onder ogen durfde te komen, werd hl
naar een buitengoed van de Geheime Diens
gebracht, dat aan een zekere Don Levin be-
hoort, een wit-masLiche emigrant, die voor de
Amerikaanse «pionnage-dleqst werkt Hem
werd gevraagd een boek te schrijven, doch hi
bie*k er niet toe in staat. Toen, zo verhaalt
Sim Thomas in „Les Lettre» Francalses'
verder, schrref Don Levin «en boek van dui-
zend pagina's onder de titel „Ik verkoos de
vr>- t,j.i_ KiaVchenJ' -ette er z§n naam
on „ en klaar was -s.

BOVENSTAANDE! onthullingen hebben
natuurlijk groot opzien gebaard en be-

vielen de Amerikaanse propaganda-dienet
zeer slecht.
De Fartjse édvocaat Georges Izard kreeg
opdracht een): proces tegen „Le* Lettres
Fran$aïses" te voeren.
Het kwam 4p 16 Maart voor. Maar het
ging anders dan d* Amerikanen gedacht had-
den. Een grcep intellectuelen, onder wie de
flchitterendsttf namen van Frankrijk» letteren
voorkomen, had geld bfteen gebracht en
pakte de eaajt groots aan. Hun advocaat, mr.
J. NordmamC kwam met een reeks getuigen
«pdagen, dtapiet voor de poes waren.
Daarbij waren de drie vrouwen, met wie
Kravcheako achtereenvolgens getrouwd is
geweest, rijs frroegere medewerkers en chefs
In de Sovjet-Uïrie en ten slotte werd hij zelf
gedaagd omjvoor de Parijse rechtbank te
verschenen. *
Nr ' 'A LeWéri in 17** en vroeg de advocaat
v( LravctM-ako ul« tot 28 Juni. Het is
wutrachtjnl$!c dat hij dan nogmaals uitstel
vragen zal, doch de openbare mening In
Frankrijk verzet zich hier tegen.
Wat staat er nu {n dit beruchte boek?
Daarover in een volgend artikel.

En de schroef bleë]
achter..,.

„Deuodelijke" Lïbertyschepen
behalen records

Btn «n xeventig procmt van de
schepen, die *» d« periode van
Jwti 194$ tot JTaarf 19*8 Atm
schroef hebben verloren op hun
reiten op d» oceanen, waren in
Amerika ffetnaakte lAbertytche-
pen. In twee en twintig maanden
hebben SI Liberty-ackepe* eo'n
„ongelukje" meegemaakt. En dit
*#n dezelfde schepen, die de
Verenigde Stgten met olie midde-
I«H trachten kwijt t9 reuken aan
de West-Europese landen. Het
record werd bereikt in Mei 19*7
toen negen. Liberty-tchepen Jtttn
schroef achterlieten in de golven.
Bet laatste c$ferr dat nu pat «
bekend geworden, Keeft betrek'
kiny op de maand Haart. Jn dese
maand 'raakte één «chip xftn
schroef kwijt, het toot een v%f
jaar oud JLiMrikatm* lAberty-

fl; S. Stókvi* verdiende
3.47ÖJOOO gulden1

Loslippigheid en verraad kostte
twaalf dapperen het leven

Morgen voor Bijzonder
Gerechtshof

BfD Maart 1913: Een zucht van verlichting ging door Am-
sterdam. „Het Bevolkingsregister is afgebrand..." Reeds de

dag, voordat op 28 Maart 1913 de Duitse bekendmaking werd
aangeplakt, was het grote nieuws van mond tot mond gegaan.
Duizenden mannen herademden. Zij wisten, dat de bezetters door
deze verzetsdaad het eenvoudigste middel om arbeidssïaven op
te roepen, uit handen was geslagen. Met gevoelens van vreugde
las men Bekanntmachung nummer zoveel. Met minachting la»
men, hoe S.S. Sturmbannfuhref Willy Lages 10.000 züverlingen
op het hoofd van de onverschrokken verzetsmannen stelde.

stond men echter niet stfl i vel, .nepaind-. SAK «w,
ze gebeuftehl». -BK teven ainsligen.

onder <Je Duitse laars hernam x(jn r^ Duitser» waren In verwarring
oop. In de maanden na de aan- j gebracht, maar begonnen weldra

>r f »«-.^ f. .i«.n -a3 ~iKH»«fB*wU

f— Bekendmaking ——

10.000 gulden
beloning!

Amsterdam,
de tSttt Kaart !St3.

r\S tTste Kaart 1943 om-
*•' itreeJet tS wtr hebben onoe-
fcnufe daders, die de Amster-
damse poJi«8-un(/cirm droegen,
•a overweldiging van poJilie- en
burgerlek bewakingspersoneel
m het bevolkingrreguter te
Amsterdam.. Plantage Kerfc-
laan. aanslagen met spriKg-
utoffen gepleegd, die oorzaak

, dat lief getouw In
geraalfte. • _ .

dia laUe*. tot
, r j

door alle DuUte en
'Nederlandse j»Ktte.inst<mfle>
fin ontvangst genomen. Voor te

Amsterdam geen
MadrÖ!
„Amsterdam wordt geen Ma-
drid". Onder dit motto zond
ons de tam. v. H. ƒ 2.09 aan
zEIvergeld. ,
„Frasen Morris & Co. uit New
York en Gerzon In Nederland
gaan samenwerken" staat bij
een advertentie tn Het Parool.
„De Hollandse en Amerikaanse
Amerikanen slaan on* hiermee
openlijk in het geztcht" schrijft
ons een handelsagent F. Hij
rond vijf gulden als slag terug,
voor het Verkiezingsfonds.
Als antwoord op de rede van
Koos Vorrlnk in de Apollohal
te Amsterdam, stuurde mevr.
v. d. N. ƒ 2.50, p.g. 8. «tortte
twee obligaties a ƒ 5.— In de
verkiezingskas, en Chr. de Vr.
stuurde vijf gulden.

ïlectrische karbo
rundumlampen

Belangrijke uitvinding van
Hongaars atoomgeleerde

gloeilampen
rfjnt in de
de wereld-

uitvinding op
fcctrische lam-

izienlijke om
gebied kan

ralen. Karborundum
lezel en koolstof en
cheikunde de naam v
arbleö. Voor de bereiding zgn
and en cokes nodig-. Tot nu toe
rerd karborundum slechta voor
e fabricage van elrjpsteneo ge-
rulkt. Het voordeel van de kar-
rOrundunviamp js, dat geen
chtlédtg, noch easvulline nodig1
in. Ook de gloetdraad valt weg,

terwijl, in fegensteUkig tot da
uoreacentlelampen, geen trana-
ïrtnatora of spoelen worden ver-
at.

nieuwe karborundum-lampen.
|n schokvrtj. In een ultvoenng

worden kleine doorzichtige en zul-
ere kristallen op de oppervlakte
an een koperen plaat gebed. Jn
en andere uitvoering bevindt zich
et fearborundum^krlatal tussen

twee fijne staaldraadnetten. Deze
ethode veroorlooft de vervaardi-

*lng van zeer grote lampen.

Nederlandse eieren voor
Amerikaans bezettings-

leger
nlangg is een contract afgeslo-

en met vertegenwoordigers van
t Amerikaanse bezettingvleger
Duitsland Intake de levering

an In totaal 21 mllltoen eieren.
e Nederland in de tftd van be-
in April tot eind Juli 1948 zal
:veren. Voorlopig zullen vijf
agen per week dagel^ks twee
AgDn, verne eieren Jn Venlo wor.
en verladen met
Yankfort

EERSTE KAMER

Minister keert zich tegen
plan-Burgerveen

Van Santen vraagt goedkopere reisgelegenheid
voor gezelschappen

(Van onze parlementaire redacteur)

Minister Vos verklaarde gisteren in de Eerste Kamer niet bereid
te zijn een voorstel tot herziening van het indertijd (om precies t«
zijn: in 1945) aanvaarde plan-Schiphot-Schieveen bij de regering
aanhangig te maken. Zowel het plan Schiphol-Schieveen ais het plan
Burgerveen heeft voor. en nadelen. Uit ontwikkellngs- en veilig-
heidsoogpunt verdient echter het eerste de voorkeur. '
Het ptan van de K..U.M. heeft du* maar weinig kant meer en...
misschien betekent het zelfs het doodvonnis voor het project van
de heer Plesman.
Tevoren had het communistische kamerlid J. van Santen nog ge-
wezen op de waarde van het plan Schiphol-Schieveen en de betekenis
hiervan voor Aalsmeer en Westland.
Op het voorstel van de communistische fractie om bij de spoor-
wegen wederom gereduceerde prijzen voor gezelschappen in te voeren,
antwoordde de bewindsman zich te zullen verstaan met de directie
oer Nederlandse Spoorwegen. Het Is geen kwestie van wil, meende
hij, doch veeleer een kwestie van datum — het is r.l. de vraag of dit
thans reeds Ingevoerd kan worden. Het voorste] heet zyn volle aan-
dacht U hebben.

Overleo met E.V.C, nood-
zakelijk

[>* communisten «paalden zich niet
i±*c*hts tol critieic, maar yaven ook
bij d« tHiukndellELg van de begroting
van Veifceer «D Waterstaat weer
richtlijnen aan. In aanaluitlng hier-
op warden verschilleiMJe vooratellen
er tafel gebracht «n In de aandacht

van dft Senaat pewteM.
Allereerst was daar J. van Santen
met tij n verzoek om goedkopere reis-
^el«.genheid voor g-e*eUchappen en
£. Hermans, die aandrang op de
«gering uitoefende de trarudïensten
u*sen Heerlen en Vaala zo te ver-

beteren, dat *U aansluiten op het :
treinverkeer. In bet laatste geval
et de Minister aUe» In het werit te
uilen stellet! om een dergelQke ver-

beter.» tot stand te brengen. G«-
jjourt dit wertc«HJk dan bet aken t
iet een itap vooruit voor bet ver-
:eer In Lieitmrg,

Evenali in de Tweede Kamer werd
oofc aan d*ie zUde'van het B Innen-
tof d« Traag resteld. of Minirter

Vo* benld ia M bevorderen, dat ook
de E.V.C. in het overleg bij de
Med-erlandsa Spoorwegen wordt be-
trokken.
Prt H. Eermans. kre«e echter bét
xelfd* antwoord «J* deattfdi pfft.
Da Groot: — deee vraag moet be-
•llat worden door het college, dat
ioh dagelüfea met deze caken. bezig
oudt. Zt> werd de zaak weer klam

voorak deskundig, afgeacboven.
Vijftig procent vin de goederen,
ie ten gevolge van het plan-

Mart h al l worden getoverd, zullen
met Amerikaanse schepen moeten
worden vervoerd. Dit betekent

n ernstige bedreiging van onze
«t lo n a l* scheepvaart.

Hoe .denkt zijne Excellentie daar-
verï" — Minister Vos was J.
an Santen helemaal niet dank-
aar voor zijn vraag, krabde ver-

schrikt achter zijn oor en praatte
r maar vlug over heen. ,,lk heb
og niets gehoord", repliceerde
e Conv.iunïstï*che woordvoerder

even later en hij voegde «r op
ringende toon «an toe: „Hoe
enki u «r nu over?" Het «tul-

Én omfiachrfg6 vérhaaï*over de
ïómmunlsten ren hun po [H rek ten
prlchte van het LvforahaJI-pTan.

U*4 -.ntHAwh—4 Kl»« „l* ri*

wagens minder he«ft dan v66r de
oorlog. Dit betekent in feite
150:000 ton minder aan laadver-
mogen. De A.T.O. vangt dit tekort
«l«ohU voor 5000 ton op. Een
druppel op een gloeiende plaat
dus! Ook de kwaliteit van het
spoorweg materiaal biedt nog veel
zorgen. Wen hoopt de electrifica-
tie naar het Zuiden van ore land
volgend jaar gereed te hebben en
in de dienstregeling van 1949 op
te kunnen nemen.
Nadat de begrc-tingen van Verkeer
en Waterstaat, van het ZuWer-
Bde-fonds en de F.T.T. de hamer
waren gepasseerd kou de Kamer
uiteen gaan.
Dinsdag-avond a. s. is de begroting
van Wederopbouw aan de orde,
die door mr. In t Vefldt ver-
dedigd wordt.

Buitenlands
l -overzicht

SOWJET- *
VREDESPOLITIEK

FINLAND speelt In de gedach-
tenwereld der reactie een
soortffelöke rol als Tsjecho-

olowakjje. De reactie voelt zich
geraakt, niet alleen wegens de
overwinning van de werkers in
Tsjechoslowakije. maar ook om-
dat de gedachten aan haar mis-
daad van Mu-enchen op voor haar
pjjnltfke wtjze werden wakker ge-
roepen.
Zij had gehoopt, dat zij de onder-
handelingen tussen Finland en de
Sowjet-Unie voor een nieuwe
campagne Icon gebruiken. Zij la
bedrogen uitgekomen. Over het
verdrag van Moskou valt — wat
haar betren —r niet veel te zeg-
gen. Immers, men is nog niet zo
ver .dat men een land veroordelen
kan. walmeer hat voorzorgsmaat-
regelen neemt tegen een nieuw*
aanval, van Duitsland.
Destemeer valt er van onze kant
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Van betrouwbare zijde wordt r^iraviitnj tint nllM^r wo-
nende Communisten begonnen zijn met het volgen van een
Esperanto cursus. Het ligt in de bedoeling om het volgend
jaar een bezoek aan Frankrijk te brengen. Het betreft
hier de leden van de afd. Spekholzerheide van de CPN.
Door de bezoekers uit Frankrijk(leden der communistische
partij aldaar), wercTaangeraden Esperanto te leren.
Tot nu toe is slechts een der cursisten bekend geworden

-̂̂ jt.w. Anna M u l l e r , geb. te Aken, lo.7.1909 echtgeno-
v i te van V o s, Christiaan. geb. l?.12.1911 te Emmen, be-
^ kend communist, wonende te Kerkrade, Drievogelstraat l,

smid bankwerker op een Steenkolenmijn*
« Kerkrade, 21.9.1948.
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nfa.Vé schr. van Kerkrg.de
no.46263

Esperanto oursus em...̂ -̂^ » m •! g S H B I M
be«oek«ra wit

Saar aanleiding van , uw schrijven dd, 21 .9 «1948» waarin
voorkomt die ainsnedei"!*>or de besoekers ̂ jt frankrijk (laden
van de eomaranlBtische partij aldaar") enz* heb ik de eer U te
v e ra o eken mijt ao mogelijk met enige spoed, over de aard van
dit beaoek te willen doen inlichten»

la het byaonder stel ik er prija of te vernemen of het
hier enkele willekeurige gasten betref t t dan fel een van coomu-
nistische ai j de georganiseerde uitwiBseling van bezoekers» Ia
het liaitöte geval »»re aet van belang te weten, of soortgelijk»
uitwisselingen se er en volgens v*s t ges t e 1de richtlijnen ge-
schieden en welke instantie(s) met de uitvoering daarvan belast
ie (*lj»K

Xk moge ïï veraoeken hiernaar ao nodig een discreet onder»
soekate willen doen inetellea.

Het Hoofd van de
CEKTRALE

naaens deaei

van laere.

\n de 'Heer

Ooamissaris van Tolitle


