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G R O E P I .

COMMUNISTISCHE P.JIÏIJ VAN NEDERLAND .

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaaloapo

Deventer 10/12 135/550

Zutphen 11/12 45/100

rustig, M.E, trips- Waarheid-
enig ap- Odinot. filmtour-
plaus. nee met

zang v. een
8-tal A.N.
J,V.-ers.

rustig, R,KogentK>p-T,Taarheid~
enig ap- Huig. filmtour-
plaus. nee.

COLLECTIEF OVDR2ICHT.

ALGEKP5SN.

Op beide plaatsen-werd de Hongaarse film "Kameraad
Szabo", voorafgegaan door een filmpje over de "begrafenis
van DIMITROV, vertoond. •

In Deventer waren spandoeken in de zaal aangebracht
met de leuzen: "Sovjet Unie, een burcht voor de Vrede11 en
"Vrede voor allen".

Naast de gebruikelijke propaganda voor het dagblad
"De Waarheid" werd opgewekt zich te abonneren op het nieuwe
weekblad JEUGD en werd voor het garantie-fonds van dit
blad gecollecteerd.

Wederom

— P —
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T,7ederom werden moties aangenomen in verband met de
kwestie Finsterwolde en in verband met het vonnis van
P, van Staveren»; V ; -

Over het algemeen was de belangstelling gering»

DE JBjjff APENING- V̂ :.ra3TrpUjj?jLMD_c.

De spreeksters belichtten de internationale poli-
tieke toestand 'van uit communistisch standpunt, waarbij
zij vooral ageerden tegen de vorming van \Yest~Duitse strijd-
krachten,.

Betoogd werd, dat het fascisme door het "kwijnende
kapitalisme" nieuw leven ingeblazen wordt om zich 'daar-
door staande te kunnen houden* De S.S.i-divisies? die in
het op te richten "Europese leger' sullen worden opgenomen,
zullen bestaan uit dezelfde lieden, die Nederland 5 jaar
lang terroriseerden*

Wanneer" het straks nodig is, zullen de wapentrans-
porten, juist zoals in de afgelopen zomer, weer verhinderd
moeten worden* Mogelijk kunnen v/ij dit niet voorkomen,

, doch' de imperialistische regeringen moeten ondervinden, dat
de yredeskrachten in de wereld steeds sterker worden, aldus
R. EOGrMHOP-HüIG-,

Het is thans een half jaar geleden, dat de Ameri-
kaanse legers zich in strijd met het Atlantic Charter
gingen bemoeien met een binnenlandse aangelegenheid van
de koreanen, zo werd gezegd» Het gelukte hen de Noord-
Koreanen terug te drijvep. en. over -.de lijken van de door

. hen vermoorde vrouwen en kinderen rukten zij op naar de
Chinese grenzen ooi zodoende een oorlog uit te lokken met
de Chinese Volksrepubliek en de Sovjet Unie„ De Chinese
vrijwilligers vechten • sindsdien voor het behoud van hun
volksdemocratisctae vrijheid* Indien de Nederlandse commu-
nisten vrijwilligers voor Korea zouden vragen? zouden er
zich meer melden, dan de regering er op haar oproep kreeg,
zo werd gezegde

Betoogd werd, dat 'de ontwikkeling van. de gevechten
in Korea een gunstige wending aan de internationale toe-
stand gegeven heeft,,

De
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DE STRIJD VOOR DE -VRIJDE { .

Het is te danken aan hen, die zich achter de oproep
•'.ui Stockholm geschaard hebben,,' dat de Amerikanen in Korea
geen atoomwapens gebruikt heb'b en, aldus MoD. LIPS-ODINOT.

Naar aanleiding van de ontvangst van de Nederlandse
vredesdelegatie naar het vredescongres in Sheffield door de
Engelse immigratie-autoriteiten werd betoogd, dat bot z„gt

Ijzeren Gordijn aan de kust van Engeland hangt en niet er-
gens tussen Duitsland en Isjecho-Slowakijeo

Met betrekking tot het vredescongres in Warschau
werd gezegd, dat aldaar 2000 congressisten aanwezig waren,
die hoewel men het niet altijd met -elkaar eens was, aan het
einde van het congres toch eenstemmige be..sluiten namen. Zo
werd o.a» besloten, dat eenieder, dio oorlogspropaganda
maakt, daarvoor1' ter verantwoording geroepen kan worden,
Wanneer dit niet terstond mogelijk is, zal dit geschieden,
wanneer de vredeskrachten hebben overwonnen, aldus M»'S»
LlPS-ODINOTc- ', • • . . : • ' .

Tot slot'Werden de aanwezigen opgewekt zich aan te
sluiten bij de millioenen strijders voor de vrede.

'G? R O E P II.

NEDERLANDS! VRüITYEN BE7/EGING- ,

Gemeente Datum. Aanwezig/ Stemming Sprekers

Alkmaar 13/12- 250/400 Kinderf ilm-
.-•voors'telling,

' 't
De kinderen werden bezig gehouden met een aantal

Sngelse tekenfilmpjes en een film over het zomerkamp te
Ugchelen»
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G R O E P . I I .

. VREDES-ACTIE,

Gemeente .Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap*

Amersfoort 8/12 50/200 mat ,

Dordrecht 8/12 50/150 matig

Rotterdam 11/12 20/200

M«Bakker Verslagverg.
Tj oSevereïn'Tereldvredes
Laisser, congres. .

idem

Suchtelen.
A, J«Moerker-
ken *

\7oHendrix idem
JMlvTuppert»
A»M.van Oost*
A«J«Meerker-
ken»
S.Schoen.

•Emmerend 13/12 28/80 S.Schoen.
A.Je van
Oostveen»

idem

Severein liet in zijn toespraak de tegenstelling
uitkomen, welke bestaat tussen het vergaderingsbezoek in
Polen en Nederland. In Polen volle zalen? in Nederland
halfgevulde. De Polen nemen aotief deel aan het werk voor
de wereldvrede.

. De overige sprekers brachten geen nieuws.
Een van de aanwezigen, volgens zijn zeggen lid van

de E.V.Co, richtte zich tot de vergadering met de vraag,

waarom
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Waarom in de toespraken niet meer aandacht was geschon-
ken aan het feit, dat .Amerika op een. oorlog aanstuurt
teneinde de; werkloosheid in dat land op te heffen,

Bakker antwoordde, dat zulks meer op het terrein
van do vakverenigingen- lag en niets te maken had met do
doelstelling van de Vrede-sraad,

Besloten werd aan de regering een schrijven te
richten, waarin wordt geprotesteerd tegen de uitlatingen
van Truman inzake "de atoombom, alsmede de militairisering
van Wes t- Duitsland.

G R O E P III,

VERENIGING ~ U. 3 *3.R" .

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcapi

Haarlem 10/12' 175/230

Groningen 12/12 400/400

S.Porcelijn Oult#avond
J,J.v»Harlin-
gen.

T,de Vries, Verslag-
W.Hulst vergad.
A,Gelok- Moskou-
\ïfalvius. delegatie.

In zijn openingswoord deelde Porcelijn mede, dat
in Januari 1951 in Nederland een congres wordt belegd,
waaraan buitenlandse zusterverenigingen zullen deelnemen.
Hij hoopte, dat de autoriteiten de gasten geen moeilijk-
heden in de weg zouden leggen met betrekking tot het ver-
strekken van de visa.

Van Harlingen
- 6 -
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Van Harlingen gaf een verslag van zijn bevindingen
op 'iet congres van de Roemeense zusterorganisatie, hetwelk
hij- had bijgewoond. De gr.pte belangstelling, welke de ̂ Roe-
meense regering voor het. culturele leven aan de dag legt,
was hem speciaal opgevallen* Het voormalig koninklijke
•palfe^s b.,v»'is 'thans ingericht als ontspanningscentrum voor
de jeugdbeweging,
;.: De dansgroep "De Rode Ster" werkte aan deze avond
mede* Fa de pauze werd de film "Lenin" vertoond.

P E R S O N A L I A

Bakker,(blz s4) . J
Morc.ua, . . . K^ 1

. j ;
Anna- (bl«, • 5 ) / l V - 4 ' !

Jan Jacob van

Hendr lx . ( b L a , 4 ) f ?
, . , I-uJM •• ' •

Kogenhop^Huig f 5 ,
'

Lipe-Odinot (biz.l)
Maria Elisabeth

Moerkerken (blz«4.)
August Johann^e%,«-%

il'"/™ (f:j
Oosi; (bl.z.4) il'^
Anna Mar.garetha var

Oostveen (blz.4)'
/u*end Johannes van


