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G R O E P

I.

COïMOTISTÏSCHE PARTIJ van

Gemeente

Datum

Aanwezig/ Stemming Sprekers
zaalcap»

Lemmer

20/10

100/250

rustig

A.Visser
J. Haken

WaarhèidFil'mtournee.

Losser

28/10

50/250

rustig

7. P, Game

WaarheidFilmtournee,

Nieuwehorne 28/10
gem.Heerenveen.

49/150

rustig

J,Haken

WaarheidPilmtournee»

Ükischede

l/U

500/500

rustig

H.J.Alden-Waarheidfcamp»
Filmtournee m, m» v.
"Morgenrood".

Sneefc.

1/11

80/120

rustig

A.Schaper-baardeidTolman.
Pilmtournee.

Jubbega-Schu- 3/11
rega, Gem.Heerenveen.

45/~

rustig

A,Zandstra WaarheidPilmtour-•
nee.

Almelo*

4/11

90/-*-

rustig

P.Gnirrep Herd.Ooto!»U S. Iiips— befrev'iluOdinot
tie m » m . v ,
"De Stem
der 'Verkers"

krachten

5/11

100/100

rustig J.Jongsma Waarheid
enig ap~ J.Haken Pilmtournee/Herd»
plaua.
Oct„rev.
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Zwolle

5/11

200/350 r matig H.Gortzak
enig ap- . . • •
plaus.
, '

Utrecht

6/11 400/400 matig
J.P.Sohalker Herd*0otu
enth.
. rev, met
enig apgram.muplaus

Vlaardingen

6/11

Amsterdam

7/11 ± 2000/2000 zeer
euth.

20/60

rustig

Rotterdam

G, Maas

Herd.Oot.
rev„ met
gram, muziek.

M,J.Haks
S. de Groot.

:

7/11 ± 900/950

3 -

Waar hè ia"Pilmtournee/ Her d,
Oct a rev,

Herd.Oot,
rev.mrnve
zang v er :.
"Morgenrood 1 ' en
• Lion Gontran 0

enthou- J.P.Schalker

siast

HardvOct.

rev(,nuni,v.
kcor';Morgenroodlf, .
dansgroep
"Do Rode
f
Ster», Uut
en Ber 'm
4- Indonesiërs met
zang en dans,
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In het kader van het v i j f d e Waarheid-Filmtournee vonden
drie vertoningen plaats van de Russische film "Het leven in de
Citadel" en v i j f van de Hongaarse filrn "Kameraad 'Sza*)o l f P
Op sommige- plaatsen werd hieraan tevens de herdenking
van de' Risslsohe Octobefrevolutie van 1917 verbonden, elders
werden hiervoor speciale bijeenkomsten belegd» Deze v er gade.', ingen werden druk bezochte
.
' " .
In Amsterdam v/as de zaal versierd met de leuzen' "Vrede
en Welvaart". "Allen voor de Eenheid", "Allen voor de Vrede"
en met f o t o ' s van STALIN en SAUL DE GROOT* In de loop der vergadering werd .medegedeeld, dat er wegens plaatsgebrek voor 500
belangstellenden een vergadering belegd was in het gebouw Pelix
Meritis D
.
1
In Rotterdam v/aren de leuz.en aangebracht "Alles voor de
Eenheid".,., Alles voor de Vrede", "Tegen herbewapening'van Duitsland" ,.6n "Leve de 33ste verjaring van de Russische OctoberRevolutie", terwijl aan v/e er s ai j d en van het podium de beeltenissen van LBNIN en STALIN prijkten. Hier werd na afloop de
"Internationale" gezongen^ "
'.,
In Utrecht waren "behalve-de- leuzen "Alles voor -de'. Eenheid" en "Alles voor de Vrede", de. leuzen "Voor vermindering
der bewapening" en "Voor een Nederlandse Vredespolitiek" aan--.-,'
gebrachte Ook hier werd de bijeenkomst met gramofoonmuziek opgeluisterd en y/érd o «a-» het "Vredeslied" van HANS EISLER ten
gehore gebracht,;
In. Sneek en in Jubbega-Schurega liet de aangekondigde
spreker J'^E^IC^E verstek gaan,
Op v ar se billende plaatsen werd gecolporteerd-met b i t den. als "DE STEM VAN HET VERZET» (Verenigd Verzet 1940-194-5),
VREDE, NU (Vereniging Nedërland-U.SftS.RoT, JEUGD (AoTT.JaV-, )>
'E.V.CC-GIDS en de brochure van Jan BRASSER "VERZETSSTRIJDERS
SPREOÜ T O T U" e
,.
• . - ; • •
Hier en daar werd gelegenheid gegeven op de 4-e obligatielening'in te t e k e n e n , ' t e r w i j l bovendien meerdere collecten ten bate van "De Waarheid" werden gehouden.
Over dit, dagblad werd o „ a 0 gezegd, dat h e t ' d e ' e n i g e
krant is, die- aan de kant van de arbeiders staat en de 'vrede
dient. Van de fl-i200.000 t —, die we nodig hebben, is nu al
f l, 30* 000,— binnen, ÏÏij hebben,, aldus 'H 0 GORTZAK, g;een o-pdrachtgevers in het buitenland en moeten ons zelf redden,, . •

M
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DB OCTQBER-RBVOLUTIE.
Algemeen werd naar voren gebracht, dat de OctoberRevolutie een nieuw tijdperk voor de mensheid heeft ingeluid.
In 1917 heeft de arbeidende klasse in Rusland de ketens van
het kapitalisme afgeschud en sindsdien leven dé arbeiders
daar vrij en wordt de waarde van de arbeid erkend. De SovjetUnie 'werd hulde gebracht voor wat er sinds de revolutie tot
stand is gebracht. Sinds 1939 is de levensstandaard er met
60 fo gestegen» J.P.SQHAtKER zeide zich te kunnen indenken, dat
de Russen thans in een ongekende weelde leven, daar het in
1939, toen spreker zelf in Moskou vertoefde, al een waar paradijs was in de Sovjet Unie.
S. DE G-ROOT, die met een geweldige ovatie werd begroet,
wees erop dat STALIN's woorden "DE TIJD WERKT VOOR ONS" in de
laatste 33 jaar volkomen zijn bevestigd* Zo worden ook volgens
de woorden van LENIN en STALIN de arbeiders en werkers in de
koloniale landen met zekerheid naar de overwinning gevoerd.
Het Nederlandse volk moet meemaroheren op de weg naar de vrijheid en welvaart, die door de Russische revolutie van 1917
voor alle volkeren is gebaand. Werkend Nederland zal nooit
en te nimmer de wapens opnemen tegen de Sovjet-fcaméraden, zo
werd door deze spreker, die besloot met: "Leve onze lieve en
onoverwinlijke kameraad Stalin11, gezegd.»
GRITIEK OP HET REGERINGSBELEID. '

'

Door verschillende sprekers werd betoogd, dat ook de
Nederlandse regering op een derde wereldoorlog aanstuurt, al
gebeurt dit ondor het motto "Wie de vrede wil, bewapene zich
ten oorlog". Het kapitalistische stelsel loopt op zijn laatste benen en kan niets anders meer bieden dan oorlog, crisis
en.werkloosheid. De oorlögsstokers mogen weten, dat ze naar
hetzelfde einde solliciteren als Hitler en Mussplini, zo werd
gezegd. Het is te gek, da,t in de aan de kapitalistische
kliek verkochte pers steeds wordt geschreven, dat de S.U, en
het communisme de vrede en de beschaving bedreigen. De arbeiders moeten wel erg stom zljnt als zij harder en langer
gaan werken. Zij maken oorlogstuig, waarmee zij misschien .
zelf worden doodgeschoten.
Ons land, ao werd betoogd, moet een zelfstandige politiek gaan voeren en niet aan de Amerikaanse anti~ Russische
leiband blijven lopen. De regering strooit zand in de ogen
van de arbeiders, He't is echter te voorzien, dat het kapitalistisch systeem binnen korte tijd ook in de overige landen
aal verdwijnen en plaats zal maken voor het communistisch
systeen. Deze evolutie zal geschieden door de wil van de
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werkende
~~~
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werkende klasse» Hoewel het Nederlandse leger volgens onze
regering slechts dient om ons land te verdedigen, wgrden er
toch soldaten gestuurd naar Indonesië om te vechten. 20 werd
naar .voren gebracht. Thans -is er een aantal vrijwilligers naar Korea gezonden en ook 'zullen we nog beleven, dat onae
jongens naar Nieuw™ Cuinea worden gestuurd, aldus H.G-ortzak»
Alleen Minister Stikker, die nu de leuze aanhef tj "De Mof
is weer best", verklaarde zich te Washington voor het herbewapening s plan vanW&t-Duitaland.- Binnen 2 £,3 jaar 'zal ons
land er echter heel anders uit .zien dan thans. He t "ver trouwen in - en de zekerheid omtrent de komende veranderingen
kan men verkrijgen door alle gebeurtenissen in een wijder
perspectief te bezien, zo werd door J.P.Schalker gezegd»
De G-root noemde de regeringspolitiek reactionnair , •
naar. binnen en oorlogszuchtig naar buiten. De regering "is
een van de eerste bij de herbewapening en kreunend onder de '
hierdoor ontstane belastingdruk roept het Nederlandse volks
"Alva kom terug,' alles is vergeten en vergeven". Deze spreker constateerde, dat de regering niet handelt in overeenstemming met de wil van het volk en alleen kan aanblijven
door het samenspannen met de clericale reactie. Hij wekte
op tot grotere eenheid onder het werkende volk en tot -strijd
voor- vermindering der bewapening en verlaging der prijzen,
Een duurteto'eslag van 10.$ buiten de reeds verleende
2e 5 f" zou geen overbodige 'luxe zijn, aldus M. E. LIPS ODINOT.
ORITIEK OP POLITIEKE

Voornamelijk werd critiek geleverd op vertegenwoordigers van de P B v,d„A t De Kadt, Franco en de Duitse generaals schijnen het goed met elkander te kunnen vinden, aldus
HrGortzako Zij beroepen zich op de Bijbel en zeggen "Indien
gij de vrede wiltj bewapent U dan", maar er staat ook ge---. >
schreven "Zij die het zwaard gebruiken, zullen door het. ••,
zwaard vergaan",
.
,
• '
Door J„P,Schalker werd betoogd, dat 'de heer Votfrink
de enige was, die zich op het congres van de socialistische
partijen in Engeland voor de herbewapening van West-Duitalarid heeft uitgesproken» lieden als hij, die in de, oorlog
niets hebben geleden, schijnen te zijn vergeten, hoe wij
streden tegen de onderdrukker.
ORITIEK
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CRITIBK OP

'

De U. 3. A werden als de historische vijand van de SovjetUnie aangeduid. Aan de hand van tal van voorbeelden werd betoogd,
dat Amerika een imperialistische kruistocht onderneemt, 'Vat
in Korea niet gelukt is, tracht men thans met de herbewapening
van. West-Duitsland te bereiken, Ds hulp van de voormalige Duitse fascisten wordt gretig aanvaard,, Men heeft zé weer nodig de
Guderian' s en Von Manteuffels, de concerns van Krupp ea
Thijssen, Geef dergelijke lieden geweren en ze zijn bereid
Hitler's plannen te verwezenlijken, 'aldus J,P*Schalker. Amerika zal alles in het werk stellen om Japan en West-Duitsland te
bewapenen, omdat deze landen zijn enige betrouwbare bondgenoten zijn. O? hartstochtelijke wijze zette deze spreker uiteen,
dat de herbewapening van r7eat-Duitsland onherroepelijk tot een
3e wereldoorlog zal voeren en dat dit daarom met alle mogelijke middelen moet worden voorkomen,
HEI CONFLICT IN KOREA.

"

Betoogd werd, dat de politiek van Afrika er op gericht
is om Korea weer aan Japan te geven om er zodoende een bruggenhoofd voo'r het imperialisme van te maken. Il verband met de
successen van de strijdkrachten der V, N. werd gezegd, dat de
Noord-Koreanen met nog groter kracht strijden nu het Chinese
volk hen te hulp is gekomen, Het komt er slechts op aan wie
de laatste slag toebrengt en dat zal gebeuren door het Koreaan•*e volk.
DS STRIJD VOOR DB YB:EDEA

'

„ Algemeen werd de vredelievende gezindheid van de Sovjetunie geprezen. In de 33 jaar van, zijn bestaan heeft de S. U.
nog. nimmer een oorlog ontketend, zo werd gezegd. De oorlog tegen Finland, werd uitgelegd als een beveiligingsmaatregel tegen de bedreigingen vanuit het ¥esten« Met trots werd vastgesteld, dat, waar er thans ter wereld ook gevochten wordt, er
geen Russische troepen aan deelnemen. In dg "'e s ter se landen worden echter door middel van het Atlantisch Pact alle krachten
verspild aan de voorbereiding van een nieuwe oorlog. Hoe groot
de macht van de oorlogsophitsers ook is, de kracht van de vrede
is' sterker en zal overwinnen»
Slechts één macht kan het oorlogsdrijven verhinderen, aldus
J»P. Schalker. Hier helpen geen tranen, hier helpt alleen de
gebalde vuist,
Drie dingen moeten gebeuren om de vrede te redden, zo stelde
_ 7de

W.OV 46/1950. blz» 7.de Groo.t* De door Amerika in Korea aangestoken brandhaard moet
worden gedoofd, het Duitse vraagstuk moet worden opgelost en
de 800 millioen strijders voor de vrede moeten actief optreden.
Als alle mensen hun krachten.geven voor het vredeswerk,
aldus G-.MAAS, zal de vrede zeker bewaard kunnen worden. Dan
kan het kapitalistische- en het communistische deel van de wereld in vrede naast elkaar leven en zijn de mensen in staat
om in vrijheid te kiezen welk systeem zij wensen; In dit verband bracht J«PiSchalfcer nog naar voren, dat het nu niet meer
gaat over de vraag voor .of tegen het communisme, maar om de
allesbeheersende vraag "Oorlog of Vrede"*
Tot alle sociaal^democraten zeggen wij, aldus spreker:
"Sluit U aan bij ons". Wij verzekeren U dat een vredelievend
democratisch Duitsland de oorlog zo goed als zeker kan voorkomen.
DB ACTIE VOOR D5 VRIJLATING VAHPI^T van STAV^RM,

Algemeen werd het vonnis een groot onrecht genoemd. Wanneer over enige tijd de- ogen van het overige deel van de Nederlandse bevollcing zul-len zijn opengegaan, zal de naam "Van
Staveren" op ieders lippen zijn. In ieder openbaar gebouw, in
iedere fabriek en ook op straat moet de,.leuze zijn; "Piet van
Staveren moet vrij", Op verschillende plaatsen werd een motie
aangenomen, waarin zijn onmiddellijke, onvoorwaardelijke invrijheidstelling werd geëist.
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G R O E P ir-.
JEUGD YSRBQHD (A,N.J«Y.)

G-emeente

Nieuwe
Schans,

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap.

4/11 80/—

rumoerig P, Duizend s tra
P.Kuster

Amsterdam 8/11 900/1100 geestdr. M.J.Haks
P.Jaurde
- M.Bakker
Glanerbrug 9/11 50/100
. ;

van de

rustig

H.Bakker
H.Hoekstra

De vergaderingen stonden in het teken van de viering
ïïereldjeugddag, ..'.'..•

Te Nieuwe Schans werd een revue opgevoerd. Door sprekers
werd betoogd, dat de jeugd tot taak heef t-de wereldvrede'te"'•
verzekeren. Hierna werd gelegenheid gegeven tot danpen.
Het geheel maakte een rumoerige en ordeloze indruk. Ur_
werd vrij veel alcoholica gebruikt,
De bijeenkomst te Amsterdam was in de eerste plaats belegd voor de leden van A.N.J.V..., O.P.S.J,, P.V.S.V., P.I., en
E.V.C.-jeugd.
De zaal was versierd met vlaggen van vrijwel alle landen, Aan de wanden waren affiches opgehangen, waarin de jeugd
werd aangespoord te strijden voor de vrede.
Zowel Marcus Bakker als Rinus Haks wezen op de betekenis van de Wereldjeugddag en beweerden, dat de jeugd niet mee
zal doen aan een nieuwe mensenslachting.
Het lid van het Uitvoerend Comité van de W.F.D.Y. te
Parijs. Paul Jaurde, sprak in de Franse taal een korte rede uit.
Men moeat niet rusten, aldus deze spreker, voordat alle
n
'
jongeren
" "

W.O. 46/1950, bl a» .9.
jongeren in de 'tf.IMi, Y* war en verenigd».,
Marcus Bakker wekte in zijn slotwoord op om ijverige
propagandisten te zijn voor.de Wereld jeugdbeweging en wees er
op, dat het onmogelijk is een organisatie goed te doen functionneren indien de gelden ontbreken*
Ter afwisseling van de ëprekers werd een programma uitgevoerd van toneelspel, muziek, zang en dans. Hieraan werkten
o*a. mede de toneelgroep van het A. N, J, V., de balletgroep van
de 0»P»S.J, en de Russische dansgroep "De Rode Ster"*
De afdeling Glanerbrug organiseerde een filmavond. Vertoond werd de Sovjetfilm "De Jonge 'G-arde" .
De in dit overzicht reeds genoemde Pierre Jaurde was
door de Politie spreekverbod opgelegd*

G R O E P II

ARBEIDERSBOND VOOR CULTUUR..

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap,.)
Bussum

6/11

180/270-

rustig

J.J.Twisker

Filmavond

In zijn openingswoord "betoogde de voorzitter o,nu, dat
de A,B.G. werkelijk, cultuur brengt.
.Na de vertoning van" twee, korte Russische films, waarondereen sportfilm, werd in'een toespraak de Russische revolutie herdacht.
Tenslotte werd' de Sovjet film "De Partisanen van de
Spoorwegen" vertoond.
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G R O E P

II .

VREDESACTIE.

Gemeente

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap«

Enschede

2/11

l?/—

lusteloos D.Busschers- TV
Ravenzwaai;)
K.Lorjé-Bloemsma

De voorzitster sprak haar teleurstelling uit over de
geringe opkomst. Zij wekte ,de aanwezigen op propaganda voor de
vredesoproep van Stockholm te maken. Met slap gedoe kwam men
er niet, aldus spreekster*;

G R 'O -B P

II ,

:• VERENIGD VERZET 1940-1945_.
Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
••*•''
Zaalcapo
Enschede 26/10. 175/400 rustig

J.Brüggeman
K.Lorjé-Bloemsma

De voorzitter hield een korte inleiding, waarin hij
critiek leverde op de berechting van politieke de.linq.uenten in
11
het

J..JL1L3 JL! Jï *
het algemeen„
De avond werd opgeluisterd door een "b oerendansgroep "De
Sohaddenrieders" en de dec lama trio e' Mar y Smits huizen. "
Voor de aanvang van de .vergadering en gedurende de pauze werd gecolporteerd met de brochure "Verzetsstrijders spreken
..tat.U" en "De Stem van het Verzet"0

G R O E P III

VURMIGING NEDERLAND - U 0 S . S B R 0

Gemeente

Alkmaar

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers

5/11

300/510

—

A.Polk

Filmvoorstelling

.

Spreker wijdde enige woorden aan de herdenking van de
Russische revolutie*•
De vertoning van de film "De Jonge Garde" werd door hem
van groot belang geacht, daar deze plaata vond in een tijd,
waarin van Amerikaanse zijde een oorlogshetze tegen de SovjjetUnie werd gevoerd*.
Er werd een collecte gehouden ter bestrijding van de ••
onkosten a
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G R O E P III

GASJEIA "RODINA".

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap.
•Amsterdam 6/11

300/300

—

M.Visoh

Russisch.e avoni van
de Gasj eta "Rodina"

M»VIsch'opende de bijeenkomst met een korte toespyaak
in het Russisch, waarna door .enige vrouwen de Sov-jet-hymne werd
gezongen^
De conferenoier van'deze vrijwel geheel aan amusement
gewijde avond, merkte o.m. op dat de Gasjsba "Rodina" (blad "Vaderland11} was opgericht met de bedoeling de hier wonende Rusaische onderdanen op de hoogte te houden met nieuws uit de
Sovjet-Unie,
De voodiohting hierover in de Nederlandse burgerlijke
pers, -aldus spreker, is verkeerd en ophitsend.
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R O E P IV

EENHEIDSVAKC M TRALE*

Gemeente

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap,,,

Zwolle

28/10 2?C/~-

Amsterdam

matig

1/11 24/60

Houtigeha- 5/11 120/2.00.., lauw
ge-Boelens~
laan

EUBeldman
W o Hartog

Openb, e ab,avond
E.V*C. trnnv, n Gemengde Berichten"

onbekend
gebleven
spreker

Openb;a.g, antiduurte-buurtvergad» georg.door
E.V.C'.

W,Hoekstra

Openb»oab.avond
E,"V*C* mmv, cab,
gez, "Gemengde
Berichten" '

De stemming op beide o.abaretavonden was'matig, er r werd
zeer mat gereageerd op het door het gezelschap gebodene, dat
één sterke politieke inslag had, W„Hartog memoreerde de stakingen te Aasterdam en Rotterdam en wees hierbij op het behaalde
resultaat van eendrachtig optreden. Daarom wekte hij pp tot gemeenschappelijke strijd tussen E,V„C»-ers en W„V.V.~ers voor de
vrede en tegen de duur te Ê
De in de Kinkerbuurt van Acasterdam georganiseerde antiduurte vergadering, was op zich zelf genomen vanwege de geringe
belangstelling geen succes te noemen. Zij kan echter beschouwd
worden als een inleiding van meerdere soortgelijke bijeenkomsten. De spreker zeide dat ook de anders '(d*i»' buiten de E.V.C.)
georganiseerden in de anti-duurte actie moesten worden betrokken,
De leden van het N S V 0 V , moesten hun bestuurders hiervoor warm
maken. Ook moest contact gezocht worden met de kleine winkeliers*,
Deze zouden lijsten in hun winkels moeten hebben, waarop de -klan- 14 ten

3LOJLSJLSJLÏLJLÏ.JSJ *
W. O, 46/1950. blz. U.
klanten konden tekenen als bewijs van instemming met deze actie. Uit de aanwezige vergaderingbezoekers moest een kern gevormd worden om te gaan werken onder de buurtbewoners. Zijn betoog samenvattende zeide de spreker dat allen propaganda moesten maken voor:
een algemene prijsstop;
de wederinvoering van subsidies op de levensmiddelen}
3) voor de vrede en de vermindering van de oorlogsuitgaven;
4) het verbieden van buitensporige winsten van sommige bedrijven
en de trusts.
LIC

il

Ben der bezoeksters aeide meer 'te voelen voor een daadwerkelijke actie inplaats van papierenactie (-de petitionnementslijsten). Spreker wees op het nut van het laatste, n.l.
om de massa in beweging te krijgen*
Aan het einde der vergadering gaven zich een aantal mannen en vrouwen op voor de te vormen kern. Deze zullen door de
S.V.C, worden gebruikt om handtekeningen in de Kinkerbuurt te
verzamelen voor de strijd tegen de duurte.

•

' GR O E P V.

NED*BOHD van VRIJE SOCIALISTEN,
Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap,
.
Nwe*Pekela 28/10' 4-0/7
.

normaal A.Bom

'.

"Het gevaar vaa
een derde wereldbrand"

Spreker zeide, dat oorlogen ontstonden,, doordat de kapitalisten, die hun in wapenhandel gestoken kapitaal rendabel wenstten te 'maken. Zowel Rusland als Amerika stuurden volgens spreker
'op oorlog aan. Sprekers rede was overigens propaganda voor hét
.an ti-militairisme en het anarchisme»
- 15 "-

'
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G R O E P

VI »

WERKGROEP "RADICAAL PACIFISME"»

Gemeente

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap»

Aalsmeer

23/10 20/60

normaal

j.H.v.Y/ijk

"Israël

Spreker ging het ontstaan na van de tegenwoordige staat'
Israël, "besprak de Jodenvervolgingen in Europa en de strijd van
Israël met de omliggende Arabische landen.
'
Tenslotte behandelde hij de dienstweigering en het
nieuwe leger in Israël» Volgens spreker was elke. Jood, alhoewel misschien niet als militair, verplicht mede te werken aan
het "behoud en de verdediging van de nieuwe staat Israël»

G R O E P VI «
KERK SN VREDE.

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Öprekers , .
Zaalcap»
Hengelo

26/10 36/100

normaal Pa,P»Smits

.
"Korea en nu"

' Spreker behandelde eerst de broohure van J.deKadt "De
consequenties van Korea", waarover hij zijn afkeuring uitsprak
- 16 *vooral

D S I E NV:S,T G E H - B . I M

.W v Oi 46/1950. blz, 16.
vooral ovet het gedeelte dat de herbewapening van Wegt-"Boropa
behandelde f
Spreker Beide niet te geloven in een werkelijk'gemeande
vredesaotie,, uitgaande van het communistische Rusland»

P E R S O N A L I A ,

