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In de bijeenkomsten met filmvertoning werden de bekende
films "De Vredes-tour (Wielerwedstrijd ïïarschau-Bsrli jn-Praag) en
"Engeland-Hongarije" gedraaide
Uit de aankondiging van de te Scheemda gehouden voorstelling was niet op te maken, dat de bijeenkomst van de C.P.N* uitging,
In de zaal te Rotterdam waren de volgende leuzen opgehangen: "Stop de H-bom", "Yfeg met de E.D.G,", "Versterkt de CcP.N."
en "Voor vrede in Azië'",.
Het te 's-G-ravenhage door H.G-ORTZAK gehouden betoog over
het bisschoppelijk mandement was ongeveer van gelijke inhoud als
zijn op 14 Juni j, l* te Amsterdam over hetzelfde onderwerp gehouden rede (zie d,z. ¥.0. 25/'54)e
De door één der bezoekers kenbaar gemaakte opvatting, dat
samenwerken van de C.P.N, met de P.v.doA. en de kapitalisten
(de VcV.D.) in strijd is met de communistische principes, werd
door spreker afgewezen? Een dergelijk optreden werd door hem beslist noodzakelijk geacht om de macht van Romme te breken^
In de vergaderingen te Hilversum, Rotterdam en Beert a werd
de huidige internationale politieke situatie besproken, waarbij
het communistische standpunt met betrekking tot de toestand en
de gebeurtenissen in Chinaf Korea en Inde—China en de conferenties van Berlijn on G-enève werd uiteengezet» De beide conferenties werden een succes voor "de vrije wereld" genoemd, In G-enëve
waren, voornamelijk door het optreden van Molotov en ondanks de
tegenwerking van Dulles en diens plaatsvervanger, goede resultaten bereikt o Zoals Amerika in Azië aan het kortste eind heeft
getrokken
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getrokken, zo aal het dat ook doen in 'Test-Europa, zo werd betoogd» Ook hier wedt Amerika op het verkeerde paard, t„w. op de
meest reactionnaire klieken als die van Romme, c«s.
Te Dordrecht werd een cabaretprogramma aangeboden d Deze
bijeenkomst was belegd met het doel propaganda te maken voor het
komende Waarheidzomerfeest»
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Openbc bijeenkomst met de
film "De Bloeiende Oekraïne"
Openbare Indonesische avond
met de film "Si
Pintjang"

. Rie LIPS bracht verslag uit over haar reis naar Indonesië.
Allereerst sprak si j over het onlangs te D Jakarta gehouden congres van de Indonesische zustervereniging ,
Een van de meest opvallende verschijnselen was naar haar
mening de snelle bewustwording van de Indonesische vrouw, .in het
bijzonder haar streven naar onafhankelijkheid» Dit bleek seer
duidelijk uit de groei van de Vrouwenorganisatie, welke in 2
jaar haar ledental van 6000 op 76000 bracht,,
Vervolgens: hekelde de spreekster het vroegere koloniale
bewind der' Nederlanders, dat volgens haar op de uitbuiting van
de inlanders was gericht. Het door de Nederlandse kapitalisten
in Indi^verdiende geld -was nimmer aangewend om het volk van Indonesië, tot groter welvaart te brengen.-. Zij betoogde dat ook thansdit volk nog niet in de gelegenheid is, zich te ontplooien, daar
het geheel en al door de R*T.C» gebonden is„
Sprekende over de aanspraken van Indonesië/op Irian, gaf zij
als haar mening te kennen, dat deze eisen rechtvaardig waren.
Tenslotte wekte zij de aanwezigen op het Indonesische volk
in zijn strijd voor de vrijheid te steunenc
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Ds.W.3,H.v, OpenluchtDalen
bijeenkomst*
A.Gelok-Walvius
AoHomma

HOMMA bracht de strijd in Guatemala ter sprake en stelde
voor, een bemoedigend telegram te zenden aan de vredesbeweging
in dat land*
GELOK-WALVIUS besprak de verhouding tussen Amerika en
Rusland en beweerde daarbij, dat' alleen Rusland de juiste politiek volgde. Nadat zij had gesproken over de verschrikkingen
van de waterstof-bom, wekte zij de aanwezigen op? de kinderen
op te voeden tot ware vseedesstrijders.
Ds» van DALEN verheerlijkte op zijn bekende wijze het
Sovjet-paradijs. Hij deelde mede, dat ook aan hem een paspoort
was geweigerd , waardoor hij verhinderd was gewe.es-1 de zitting
van de Vfereldvredesraad te Berlijn bij te wonen0

DIVERSEN,

Amsterdam

18/6

550/550

rustig

E.H.Kroon Openbare bijJ»G»Elburg eenkomst t .h.a;.
L«Mok
de ^xecutie van
de Rosenbergs

De sprekers herinnerden aan het feit, dat het echtpaar
Rosenberg bijna een jaar geleden op beschuldiging van spionr°-G9
werd geëxecuteerd:, Zij betoogden dat de Rosenberg's het leven
was ontnomen, omdat zij openlijk en voortdurend hadden gestreden
voor vrede en vrijheid0
MOK was van mening, dat er voor de terechtstelling reeds
voldoende
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voldoende bewijs was, dat de Rosenberg's op meinedige verklaringen van David G-r eenglas g v/aren veroordeeld. De Procureur-Generaal had j aldus spreker, opaettelijk en doelbewust door giften en
beloften het afleggen van neinedige verklaringen aangemoedigd,,
Na do executie was nog veel materiaal verzameld, waaruit de onwchuld der Rodenberg's bleek»
Nadat enige brieven uit de "Brieven uit het dodenhuis" •
waren voorgelezen, werd de herdenking besloten met de opwekking
pin de strijd voor,vrede en vrijheid- door de Rosenberg's gevoerd, voort te setten„
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