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Yĵ r zonden^
Z.E* de Minister-ïresident*
Z.Ev de Minister v, Binnenlandse Zaken»
Z«5, de Minister v ̂Justitie»
Z.E, de Minister v, Onderwij s, Kans ten
en Wetenschappen, t.acV, Mr. Schölvink.
De Heer Hoofd G 2b v td„ Generale Staf.
De Heer Hoofd MBI„D, , Marinestaf * • Veraonden op:

Alle Politieverbindingen. 1 9 O Cl 1950
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G R O E P I

COMMUNISTISCHE PARTIJ VAN NEDERLAND,

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap»

..Heerenveen 19/9 325/600

Vlaardin- 28/9 60/200
gen

Den Haag 29/9 ong.
12 OO/—

Krimpen 29/9 200/~
a/d Ussel

Schiedam 1/10 300/356

'<.. andachtig
veel'
appl.

Delft 19/9 130/130 rustig

rustig
enig
appl o

rustig

rustig

Rotterdam 29/9 380/400 rustig

rustig
enig
appl.

Gorinchem 5/10 50/350 Jfustlg

A» Sc haper- Rode Dinsdag
Tolman mmv. De Rode-
J.Branden- Zangers
burg

N.0.Noten- Waarheid-
boom Mlmtournee

J,Lusse- Waarhèid-
Dalmeijer Mlmtournee

'G»V.Praag Waarheid-
Pilmtourtee

B.Geleijn- Waarheid-
se Pilmtourr.oe
MiBoshart

G» Maas

B.Kedde

J, W.'Hoek
Th.D.J»
Nieuwstad

WaarhèId-
Pilmtournee

Waarhèid-

Waarheid-
Pilmtournee
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COLLECTIEF OVERZICHT.

ALGEMEEN-,

De in. Heerenveen gehouden bijeenkomst vond plaats
in het kader van de Rode Dinsdagf de overige vormden een
onderdeel van het 5e Yfaarheid-Filmtournee* In Rotterdam
werd de Russische film "Partisanen van de Spoorwegen", in
de andere plaatsen de Russische film "Het 'Leven in de Cita-
del" vertoond0 De belangstelling voor .deze filmvoorstellin-
gen was over het algemeen vrij groots De hier gehouden re-
devoeringen stonden voornamelijk in -hettekerj van de pro-
paganda voor hot dagblad "De Waarheid", waarbij vooral het
accent kwam te liggen op do nieuwe 4$ obligatielening. Op
twee plaatsen werd medegèdeeldf hoeveel, er ingetekend was,
t» w* in Delft voor. fclQ7'«>50 en in Schiedam voor £„275--

Er werden drie collectes gehouden, Tn Den Haag ging
men rond met steunlijsten voor de stakende'bouwvakarbei-
ders» In Vlaardingen vond iedere bezoeker een reclame -fol«
der 'van de communistische..uitgever!j Pegasus op zijn stoel.
Hier en .daar werd gelegenheid gegeven de zflg0 Oproep van
Stockholm te' takenen* De zaal in Rotterdam was versierd
met de leuzen."Geef de Baarheid na lozing door aan Uw
buurman" en "Juist nu versteviging van Be Waarheid (Vre-
de skrant)"«,'

DE RODE DINSDAG- .flÈ HEERMVEBK»,

, Het rteerendeel der bezoekers v/as afkomstig uit
Lemmerj Drachten, Jubbega, Sneek, Leeuwarden, s-n Gorredijk
en omgeving en was per autobus gekomen* Onder hen bevond
zich het 4-0 k,'.50- personen tellende zangkoor '?De Rode Zan-
gers" uit leeuwardon} dat enige liederen ten gehore bracht»

G-ezegd werd, dat de kostbare pracht, waarmee de ope-
ning van de Staten' Generaal plaats vindt in schrille tegen-
stelling staat tot de schrijnende armoede, waarin vele arbei-
ders verkeren... Hot Koninklijk gezin baadt zich echter in • .
weelde, aldus A« SCHAPER-TOLMAN. Vervolgens werd door Js
BRANDENBURG de millioenennota belicht, waarbij de regerings-
partijen en met name de PAv,d„A. het moesten ontgelden» Ten
aanzien van het ICoreaans conflict werden Amerika en zijn
"vazallen" als de schuldigen gebrandmerkt, terwijl de
Sovjet Unie om haar houding in deze werd verheerlij kt, De
arbeiders werden' opgewekt te strijden in de C0P3N*~gelede-
ren om een redelijk bestaan te verkrijgen en om de vrede
te bewaren» De communistische vakorganisaties hebben door
de laatste stakingen reeds hogere lonen af gedwongen̂ ..:zo.
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werd tenslotte gezegd*

DEi WAARHEID,,

Betoogd werd, dat Be Waarheid de enige krant in Ne-
derland is, die het volk een goede voorlichting geeft* De
ander e."b laden doen niet veel meer dan de leugenpr'opaganda ".
van de regering Drees verspreiden, aldus JsLüc^-DALMEIJTSRt
Opgewekt werd zich te abonneren op De Waarheid* Naast zijn,
grote broer het dagblad is de film de voornaamste "voorlich-
ting van het volk, zo werd gezegd* In de Russische film ia ,
niets te ontdekken van de door de reactionnaire pera~gepre*~
dikte terreur en knechting van de vrijheid; Alleen De Waar*-
Heid belicht de vredeswil van het Russische volk. De burger-
lijke pers heeft de opdracht de vredespropaganda te onder-
mijnen en dood te zwijgen» De Waarheid zal echter het hoofd
kunnen bieden aan elke oorlogsdreiging, aldus ~ G» MAAS.

Kreeg Het Vrije Volk van de Amerikaanse kapitalisten
met hun stroman Truman aan het hoofd, f„400,000*-? De Waar-
heid krijgt geen steun van Rusland, maar moet zich zelf be-
druipenf De kapitalisten uit Amerika geven van hun over-
vloed, wij geven van1ons tekort. Maar wij zullen slagen, zo
werd door EUKEDDE gezegd.

Over de nieuwe obligatielening werd verder gezegd, dat
deze is uitgeschreven voor het behoud van de krant en dat
het Waarheid-Filmtournee hoofdzakelijk plaats vindt om de
f«2006000«-•;• van deze lening bijeen te krijgen.
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G R O E P I I

VREDESBEWEGING,

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaal cap „

Enschede 29/9 26/«-

Hilversum 2/10 180/200

AmerBfoort2/10 350/800

Amsterdam 2/1.0 225/700

Den Haag 4/10 30/75

Groningen'5/10 150/400

opgewekt Lav»Turnhout

rustig J«Horsmeier

rustig Ao3teenbeek

r us tig- M»B akk e r

—•' E, J „Har t suiker-r
v«Maarst» "
J„de Leeuwe

rumoerig A.Gelok-Walvius

• De bijeenkomsten werden gehouden in het kader van de
voorbereiding van de nationale vredesconferentie, welke op
14- en 15 October 1950 tq Amsterdam werd gehouden, Op ver-
schillende vergaderingen werden afgevaardigd naar deze
conferentie gekozen«.

.De sprekers , wij d'den ou.me uit over de vredeswil van
het Russische volk. daarbij te kennen gevend, dat in Rus-
land de industrie óp vredesbasis is opgebouwd, waardoor de
v/erkende klasse onder betere sociale omstandigheden leeft
dan de arbeiders in de kapitalistische landen waar vrijwel
de gehele industrie ingeschakeld is voor de fabricage van
oorlogstuig-.

De veel gehoorde opvatting dat dé vredesactie geen
practisch resultaat heeft- werd bestreden "met de bewering
dat dank zij het. werk van de vredesstrijders, 'de Amerikanen
zelfs toen zij tot' de uiterste Z*punt van Korea waren

~ 5 w tejr'ugge sl_agen
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G R O E P . I I „

"VSRMIGD VERZET 1940 - 1945%

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap,

Den Haag 1/10 450/— — L.H.Koning Filmochtend

De spreker vergeleek de huidige internationale toe-
stand met de situatie in 1939» Toen was Duitsland de a-
gressor, een rol die nu in Korea door Amerika vervuld
wordt* De aanwezigen werden'aangespoord tot grotere acti-
viteit voor de vredeseampagne, De Nederlandse"regering,
die .geen geld overheeft voor invalide illegale werkers
,dooh wel millioenen uitgeeft voor de aankoop van straalja-
gers, moet door een overstelpend aantal handtekeningen"
onder de "Oproep van Stockholm" overtuigd.worden van de
vredeswil der arbeiders, aldus spreker*

6 *. ' Verjoond

teruggeslagen de atoombom niet hebben durven gebruiken*
Op verschillende maniern, ô a,, door uitlatingen

aan te halen van Ds,Strijd, bestuurslid van "Kerk en Vre-
de", werd getracht te bewijzen dat de ooriog^van Ameri-
kaanse zijde afkomstig is,̂ dreiging

Critiek werd uitgeoefend op het regeringsbesluit
om Nederlandse troepen voor opleiding naar Duitsland te
sturen, waar zij onder leiding zouden komen te staan van l
uit de gevangenis ontslagen .Duitse generaals. In dit ver- , l
band werd door een der sprekers met nadruk verklaard, dat
de Duitse .veldmaarschalk Von Paulus in Rusland de straf
uitzit hem wegens zijn oorlogsmisdaden opgelegd en niet,
zoals veelal wordt beweerd, aan het hoofd staat van een
geheel legercorps.

Verschillende bijeenkomsten werden opgeluisterd
met muziek, zang en declamatie„
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Vertoond werd de film "Partisanen van de Spoorweg".
Er werd een collecte gehouden- t,b*v». de stakende

bouwvakarbeiders en een voor de uitzending van invalide il
legale werkers naar herstellingsoorden.

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


