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G R O E P I .

COMMUNISTISCHE PARTIJ van NEDERLAND,

Gemeente Datum Aanwezig/' Stemming Sprekers
Zaalcap,

Hilversum 13/10 200/400 rustig

AmersfoortH/10 200/200 rustig

Bussum 15/10 200/270 rustig

Blaricum 16/10 60/150 rustig
enig
appl.

Soeat 18/10 50/350 rustig

J.Flameling Waarheid-
Filmtournee

J«,Flameling 'Baarheid
Filmtournee

J.Flameling Waarheid
Filmtournée

N*Luirink Waarheid
Filmtournee

JcFlameling Waarheid
Filmtournee

COLLECTIEF OVERZICHT.

ALGEMEEN.

Op alle plaatsen werd de Russische film "Het Leven
in de Citadel" vertoond,, al of niet voorafgegaan door een
of meer voorfilms. De belangstelling voor deze voorstel-
lingen was over het'algemeen vrij groot. De zaalruimte
was voor • oa» 52$ "bezet,

De redevoeringen waren afgestemd op de propaganda
voo» het dagblad "De Waarheid",' Opgewekt werd in te te-
kenen op de nieuwe obligatielening ter uitbreiding van de
krant en om het verschijnen van het nieuwe gezinsweekblad
mogelijk te maken,

Op twee plaatsen werd gelegenheid gegeven op de
nieuwe lening in te tekenen, bij twee andere gelegenheden
werd ten bate van "De Waarheid" geoollecteerd*
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DS ÏÏAARHBID

"Be '-/̂ .ai'.'hQid'5 werd als het .enige* werkelijk onafhan-
kelijke dagblad geprszen<, Aan de hand van enkele voorbeel-
den werd de berichtgeving in :iDe ïïaarheid" opgehemeld* Door
onze krant, zo werd gezegd, weten wij, dat het conflict in
Korea ontstaan is door toedoen van Zuid--Korea5 Zij houdt
ons nauwkeurig op de hoogte van de strijd betreffende lonen
en priózeru Met trots werd geaegd dat de eigen, drukkerij
beschikt over de grootste en-modernste persen.^ hetgeen
bereikt is door do gezamenlijke krachtsinspanning van de
Nederlandse arbeiders i

pjj j^ilË-P?-. ..™. flffiffi^JM^fflfi a.

Voornamelijk werd critiok geleverd op de uitgaven
voor de defensie» Deze oorlog'suitgaven? zo word gezegd,
gaan ten kcsts van. het levenspeil van de arbeiders en de
middenstanders» De snelle prijsstijgingen van de laatste
tijd werden het gevolg van, de oorlogsvoorbereidingen ge-
noemd* De 5fo loonsverhoging is reeds lang door de stijging
der prijzen achterhaald en het aantal war en j. d'!i t in prijs
stijgt?,, neemt nog dâ lijks toeu In Nederland, is de nood
onder d'e arbeiders en de kleine middenstanders groot» Het
aantal faillisementen is al 17$ hoger dan over hetzelfde
tijdvak in 1949.

*

HUT CONFLICT1 IN KOREA,

Het Amerikaanse imperialisme heeft de oorlog in
Korea voorbereid om dit land' onder zijn invloed te krij-
gen en daarmede zijn maaht in hot verre Oosten te vorgro-
ten, zo werd gezegde Onder het mom van de V., N„, hebben de
Amerikanen steden en dorpen met de grond gelijk gemaakt ,;n
de burgerbevolking uitgemoorde Men was er echter, van over-
tuigd, dat de Noord--Koreanen de aanvallers uit Korea zou-
den verdrijven, omdat een volk, dat v.^or zijn vrijheid
vecht, .uiteindelijk de .overwinning moet behalen^,

DS STRIJD VOOR DE TREDE*

De oorlog,, is niet onvermijdelijk wanneer alle
volken zouden kunnen samenwerken en zich in dienst van
de vrede stellen, zoal-a de Sovjet Uniet dat een'bolwerk
van de vrede- isf zo werd gestelde Ook in Nederland zijn ,
velen voor het behoud van de vrede, hetgeen blijkt uit de
duizenden handtekeningen' voor de Oproep van Stockholm* In l
dit verband werd gewezen op de persoon van DacJ»J.Buskes? , |

'Enkele
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Enkele gedeelten uit diens ingezonden stuk in "Het Vrije
Volk" van 10 October 1950 getiteld; "HET QNZB VADER11 van Mac
ARTHUR werden aangehaald, hetgeen diïïpe indruk 'op' de 'aanwe-
zigen' 'maak te «
Van een werkelijke vredeswil in de Westerse landen is ech-
ter geen sprake* .«solang in België iemand als 'Westerling, die
honderden Indonesiërs heeft vermoord, vrij rondloopt, en
een jongen, die weigerde op de Indonesiërs te schieten tot
zes jaar gevangenisstraf wordt veroordeeld, zo werd ten
slotte gezegd,. De handlangers van \7esterling hebben zelfs
hun best gedaan om hem in een openbare vergadering te .Am-
sterdam als een held te vereren* De Amsterdamse politie
heeft deze vergadering echter gesloten en verrichtte hier-
mede een van haar weinige vredesdaden0

R O B P II

Gemeente Datum Aanwezig/
Zaalcapö

Stemming Sprekers

Arnhem

Bussum

Koog a/d
Zaan
Utrecht

Uithuizen

Deventer

Haarlgm

Gquda

Amsterdam

29/10

4/10

5/10

1C/LO

11/10

11/10

12/10

13/10

22/250

45/100

50/100

•88/—

13/45

225/250

70/200

17/60 lauw

14/10 5000/— enth.

A» v9d, Berg

A* Gelok-'tfalviuB

M.S.Lips-Odinoi;

J w Horsmeier

J o A. Kolman

J. Horsmeier
B.Blokzijl
J . Bunsc ho ten-Koridon

M. v. d. Berg

J * Horsmeier Openb. zit-
R.Sandy ting v.dkNatt
ProfcDr,IaInfeld Vre-
M.Bakker" desconfc
B„Brandsen

l M



De bijeenkomsten stonden geheel 'in het teken van de
•Nationale Vredesecnfersntieo In vele plaatsen werden afge-
vaardigden naar deze conferentie aangewezen0

De sprekers zeiden oyEc dat het machtige Rusland on-
danks talloze Amerikaanse oorlogsprovoe.aties de vrede heeft
weten te bewaren* BLOÏCZIJL, sprekende 'o.ver do vredeswil van
het Russische volkj, be boogde,, dat de oorlogen van 1870 en
1914- bezwaarlijk op rekening van de Sov j et-Unie geboekt kun-
nen worden daar deze staat toan nog niet bestond*
£e tweede wereldoorlog werd veroorzaakt door het fascisme»
Br is dua geen enkele reden om aan te nemen dat de Sovjet- (
Unie agressieve bedoelingen heef tt, Spreker wenst derhalve
niet in te g-aan op de vraag wat hij zou doen in geval de
Öovjet-Unie ons land zou aanvallen, Indien echter, aldus
Blokzijl, de 'vraig als volgt geformuleerd wordt?
"Y/at doel; de E*VöCo indien enige buitenlandse mogendheid ons

-•-I-and aanval t?'s,, dan luidt ons antwoord-; "In. ̂ ?v-? ̂ oval zullen
wij aan de spl'ts gaan om ons 3. an. d. nis t; hand en 'cand tegen de
aanvaller te verdedigen110

De openbare zitting van .de nationale rrodesconferen-
tie vond -plaats in de Apoll.ohal* In de zaal waren spandoeken
aangebracht met opschriften aio s '!Voor algemene verminde-
ring van de bewapening", "Voor verbod van de'atoombom"f
"Vrede en Vriend, t? o hap voor alle. Volken", eecu Er werd gecol-

• porteerd met het weekblad "Vrede" en met uitgaven van de
vereniging "Verenigd Verzet 1.940-1945'% de N*V„B„, de B.V.G»
en de vereniging "Noderland-UoSpSpR,, i!a

""" ' ' HORSMSIÏÏH, .landelijk voorzitter van de In t er na ti on al e (
Vereniging Bellamy, constateerde dat blijkens -de overgrote
belangstelling voor cle^e conferentie, het aantal voorstan-
ders van de vrede sedert het vorige congres belangrijk was
toegenomen^, "Er zijn echter nog steeds machten in deae wereld
die weer op.een oorlog aansturen teneinde daarmede hun eigen
belangen te bevorderen* . ,'•-.. ' .

De voorzitter van de Londense vredesraad, SMDY}. .ver-
zekerde de aanwezigen dat heb zelfs in Londen niet mogelijk
ZO.U zijn meer demonstranten bijeen te brengen dan hier het
geval was„ Hij bracht de groeten over van die landgenoten

. die eveneens voor de vrede G blijden* . - '

De Canadese professor INF"ÏÏLD iseide zo juist uit
Warschau te zijn gekomen.» Vfarsch.au en Rotterdam,, aldus deze
spreker^ zijn monumenten wolko aan de verschrikkingen'van
•'•'•'• de
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de oorlog herinneren. Laten wij er diep van doordrongen zijn,
dat de mensheid niet opnieuw door een dergelijke oatastrophe
geteisterd mag worden»

Als dank voor zijn werk voor de vrede werd Prof.
INlTSItö, ''namens de Nederlandse jeugd" een mijnwerkerslamp aan-
geboden.

BAIX3R gaf te kennen, dat Rusland de, enige mogend-
heid is welke plechtig heeft verklaard nooit een oorlog te
zullen ontketenen* en nimmer de atoombom te sullen gebruiken.

BRANDSEN hield zijn toespraak in 'S, V.C.-stijl. Hij
wijdde uit over de 2e 5$ loonsverhoging en de millioenen-
winsten welke door de grote concerns gemaakt worden. Voorts
oefende hij critiek uit op de Amsterdamse reserve-politie
welke volgens hem getraind wordt om vrodesdemonstraties uiteen
te slaan*

De bijeenkomst-werd opgeluisterd met declamatie door'
Mary SMITSHÜYSM en muziek door een harmonie-orkest.


