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No„ 39/1950,

Verzonden aam
Z.E, de Minister-President*
Z»ïï. de Minister v. Binnenland s e Zaken.,
Z.E. de Minister v.Justitie.
Z«E, de Minister .v. Onderwijs,Kunsten en
Wetenschappen t«a«v. Mr, Schb'lvink.
De Heer Hoofd. G 2b v,d. Generale Staf.v ,
De Heer Hoofd M.I.D.,Marines taf. Verzonden op.

Alle Politl3verbindingen.
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& R O E P I

COMMUNISTISCHE PARTIJ van

Gemeente Da.tum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaaloap't

Gouda 18/9 44-/60 rustig W.Jamoel

Ilpendam 18/9 75/120 rustig W.B.Jansz

Waarheid Film-
Tournee

V/aar hè id Film-
Tournee

Amsterdam 19/9 +2000/3000

Groningen 19/9 225/400

Rotterdam 19/9 600/950

strijd- A, Gelok-'7al- Rode Dinsdag
baar m» vius
heftig J,A. v,d,
appl. Linden

H.Gortzak

vrij M,R.Haks Rode Dinsdag
enth» ,m« B.Blokzijl
veel
appl»

Zaandam 19/9 600/openl,

Rode Dinsdag
m*m»v.
Cor Zwart

weinig S„Groenen-
enth«, dijk
geen A,de Jong
appl. J,v.d. Ge-

vel
A,v»Diggele
J,P,Sc'oal-
ker

matig W,G,M,Hielen Rode Dinsdag
enth, H.Knuistingh mmv. De Zin-
enig Neven gende
appl. B.Brandsen Strijders

olv. Wim
Gaffel
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C OILSO TIBP OV 3RZICHT,

c

ALGEMEM c

In het kader van het 5de Waar hè rl.d-FI lm to urnee werd
in 'Gouda de Russische film "Het leven in de Citadel" en in
Ilpendam de Hongaarse film "Kameraad SZABO*' vertoond. Op
beide bijeenkomsten werd propaganda gemaakt voor de commu-
nistische partijkrant, Betoogd werd, dat !'Ds Waarheid" de
enige werkelijke arbeiderskrant is. Onze krant staat niet '
onder invloed van het Amerikaanse Imperialisme en steun
van Amerika of van onze eigen, regering behoeven wij niet
te verwachten» aldus spreker. De gelden voor de verbetering
van de Waarheid en voor de uitgave van een gezlnsweskblad
moeten van onae eigen legers kom.en. Nadat daartoe opgewekt
v/as, werd gelegenheid gegeven in te tekenen op.de op het
Waarheid Zomerfeest 1950 aangekondigde obligatielening ter
grootte van f»200,000„-—• ITaar aa,.u,oidi.ng van, een voorfilmp-
je over de begrafenis van Dimitrov werd gezegd, dat alleen
De Waarheid had geschreven, dat Dimitrov om gezondheidsre-
denen naar Moskou was vertrokken.» De onder Amerikaanse in-
vloed staande couranten, zoals Het Parool,, Het Vrije Volk
'en de Volkskrant schreven destij ds,, dat Dimitrov door Mos-
kou zou zijn ontboden en aldaar op een wat zonderlinge wij-
ze' om het leven is gekomen.
Die vuilspuiterij van deze kranten is door deze film, aldus
spreker duidelijk aange.toondc Medegedeeld werd, dat in G-ou-
da voor f0900-~ en In Ilpendam voor f094-o—- op de nieuwe
obligatielening werd ingetekend»

De andere bijeenkomsten werden belegd door de voor
die gelegenheid opgerichte Rode Dinsdag Comité's, bestaan-
de uit vooraanstaande personen van de partij, haar neven-
en'mantelorganisaties, hiermede voortbouwend op een tradi-
tie van de voormalige' SoD*A,PSj. die in 1911 op de gedachte
kwam op- de derde Dinsdag.in September aan.de regering een
petitionnement aan te bieden om het algemeen kiesrecht te
verwerven, doch nu van cctennistisehè zijde het karakter
heeft van protestmeetings tegen de millioenen--nota9

Naast een aantal rode vlaggen waren verschillende
leuzen aangebracht zoals s "Voor Vrede, Vrijheid en Brood",
"Geen Dood maar brood",, "Directe prijsstop", "Stopzetting
van de oorlog en oorlogsvoorbereiding", "Weg met de nieuwe
millioenen-nota", "Ui tb e t a].ing van de tweede 5°/>r' f "Vermin-
dering van bewapening51, "Geen kanonnen maar boter". In een
optocht, die aan de meeting in Zaandam voorafging werden
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de volgende leuzen rneegevoerds "Geen oorlogs- maar vredespro-
duet ie", "Verbod van de atoombom",: • V:y'fo voor de ouden van
dagen", "Vrede en Brood1', "Absolute prijsstop", "Tegen huur-
verhoging", "Eist stopzetting van de oorlogsvoorbereiding".

Door een delegatie uit Alkmaar werd een rode vlag
met het "Sikkel en Hamer3'- embleem meegedragen?
Het podium was met rode vlaggen en met de leuzen "Vrede",
"Ontwapening" en "Steeds dichter bij onc doel", "Door strijd
en solidariteitsgevoel" versierd*

In Amsterdam werd gecollecteerd voor de strijd voor
de vrede en in Rotterdam voor de stakende Amsterdamse clas-
sif iceerders0
Op beide bijeenkomsten werd gecolporteerd met communistische
bladen en brochures,

Het besprokene was een ernstige aanklacht tegen de
regering, de millioenen-nota, het democratische stelsel,
het regeringsbeleid en een verheerlijking van de Sov j et-
Unie ? die gehuldigd werd om haar vredelievende houding,

Moties v/e r d en aangenomen die aan de regering ge-
zonden werden»

DE RODE DINSDAG»

Betoogd werd, dat de Rode Dinsdag thans door de werke-
lijke socialisten in ere is hersteld. Het is een politieke
demonstratie tegen het gevoerde regeringsbeleid. Het wer-
kende volk verwacht nu niets meer van de z.g. Prinsjesdag.
Zoals de regering op de derde Dinsdag in September haar
plannen op tafel legt, doen ook wij dit, door het houden van
massale demonstraties op onze protestvergaderingen. De Rode
Dinsdag zal de regering op elke derde Dinsdag in September
een "por" moeten geven, aldus A.. de Jong*

DE DERDE DINSDAG- IH. SEPTEMBER., -

Sprekende over de o'pening van de Staten Generaal
betoogde H.Gortzak, dat als het goud, .de uniformen en de
personen beter bekeken werden, er dan aardig de mot in
blijkt te zitten, net als in het stelsel, dat ze vertegen-
woordigenr. J.P,Schalker zoide. dat hij de "oomedie" van de
opening van de Staten Generaal heeft bijgewoond en dat hij
de "gehele fractie van de ?*vsd.A* in kellnersj assen heeft
zien rondstappen.0 Volgens hem moest de pracht en praal, die
door de Bourgeoisie hierbij werd vertoond, de armoede van
de werkers vergalden en bedekken.» Hoewel de sleep van

- 4 « H.M.
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HvM* de Kuning.in niet rodo rozen was versierd hebben de
vrouwen van -.'„-erkend Nederland daarvoor helemaal geen interes
se, aldus AuGelok-WaIviu.e0 Hare Majesteit 'zeide. . dat de ge-
zondheidstoestand van ons land in het algemeen gunstig ge-
noe.md kan worden = Kaar, zo vroeg ILGortzak? waar blijven de
ziekenhuizen en de sanatoria en hoe staat het met de 18,000
ondervoede- Rot terdamse -kinderen?

Algemeen v/e r d naar voren gebracht, dat de begroting
'1951- in het teken van de oorlogsvoorbereiding staat,, Een
, derde deel van 's l and s uitgaven i.s bestemd voor oorlog en
••marine en nog aal dat niet voldoende zijn, aldus B«Brandsen«
Voor defensie wordt een som van 859 millioen gulden uitge-
trokken, die mogelijk- nog verhoogd kan- worden met 10 a
-15̂ ,' „zodat dan l mi l li ar d voor dit doal' ,;jcvri.ü.kt wordt»
Behalve de zichtbare -c'ijfers' voor oorlogsvoorbereiding zijn
er ook nog onzichtbar e „ "De deinobllisatiekosten 'ai j n in de
begroting van Sociale Zaken verwerkt, de v lieg vol ds n- worden
aangelegd met gemeente,gelden, evenals de kosten', van de Vrij-
willige Politie in.~ Amsterdam^ De Hoogovens- s-taan, op. de. be-
groting van • 3oonom5.se hè Zaken* De oorlogsvoorbereiding
brengt, millioenen in de aakken -van/' de wapenf abriUiVo/Jén en
gaat ten koste va,n U en Uw gezinnen, aldus H, Gorte-ak,', '
J«PcSchalker betoogde, dat de millioenennota nog nooit
zo 'n grote j.eugen is geweest» De reactionaire bladen gooche-
len met cijfers en plegen het zuiverste boerenbedrog,

Gezegd werd, dat Minister Schokking onze grenzen
naar het Oosten wil verleggen, terwijl Minister Stikker, die
destijds lid was van eon ere-comité van Winter hulp nu onze
vroegere beulen weer wil bewapenen*
In opdracht van Amerika zal Nederland 3 divisies moeten Ie- '
veren en alle industrieën voor do productie van wapens .moe-
ten inschakelen» De Nederlandse regering zit vastgekoppeld
aan haar ./xmerikaanse opdrachtgevers* Het is 'echter de weas
van ons hele volk om zo gauw mogelijk van de kapitalistische
terreur verlost te worden en geplaatst te worden onder de
dictatuur van het communisme» De leiders van thans zullen
door de arbeiders aan de galg gebracht worden, aldus J, P,
Schalker./

D3 STAKINGEN^

Betoogd werd ,, dat de facultatief toegestane 5$
™ 5 - . loonsverhoging^



,. 39/1950, -te» -.5.».

loonsverhoging' door ds .eensgezinde strijd van- de- arbeiders
was .afgedwongen, dat .aH.een eenheid van optreden verbeterin
gen, zal; kunnen. afdwingen en de verdoemde,- dorlpgspolitiek
van de regering kan breken*.. Nadat 18,000 man met de vuist
op tafel geslagen hadden, kon er wel 5f« loonsverhoging ko-
men, .aldus M* J. HafoSo De 'Havens taking is een , ; stoot in het
gezicht van de regering geweest, waardoor zij een ogenblik
wakker geschud werd,, .nioende •, Ac de Jong,

Tijdens de laatste staking heeft de E.V*C.ü f c 272,000
uitgekeerd en sinds de bevrijding 3 1/2 'millioen9 Met dit
voorbeeld voor ogen kunnen de arbeiders met een gerust har +
de strijd voeren, aldus JePcSchaiker =.

Gezegd werd, dat de Amerikanen weerloze steden en
burgers bombarderen en daarom evengoed opgehangen zullen
worden, als zij,, die Rotterdam, Coventry, War^hau en Putten
teisterden* 73e huidige successen der strijdkrachten der
V, Ho werden vergeleken met die van wijlen Generaal Rommel in
de Woord-Afrikaanse veldtocht,, Korea echter zal zegevieren
en de Amerikaanse lagers in zee jagen, 'zo werd besloten,

. gE_ SgPwI JT>: VOOR JDS. VREDE , , .

Algemeen werd getuigenis afgelegd van de vredelieven-
de gezindheid van de Sov j et-Unie, terwijl betoogd werd dat
Amerika doelbewust op een derde Wereldoorlog aans-tuurt.
Toen in de tweede Kamer .gevraagd werd te bewijzen, dat de
S, U. -.op een niéuwe, oorlog aanstuurt zwegen ze als moffen,
of beter gezegd als Amerikanen, aldus H*Gortzak* -De Sovjet
,Unie s.telde ,vopr d.e bewapening tot 1/3 -te beperken, zij wil
faet gebruik van., de atoombom verbiedë-n en een international^
controle instellen^ De S6U« heef.'t nog nimmer gezegd haar g^en-
zen naar het Westen te willen 'verleggen» De honderden mil-
lioenenj. die de Oproep van Stockholm ondertekenden, verhin-
.djörden dat Amerika in Korea atoombommen gebruikt, J „P, Schal-
Éie.i? .betoogde j dat de S. U»' nooit of te nimmer een aanvals-
oorlog zal .voeren* .Men moet zich desnoods door stakingen
of. op andere wij ze,. "verzetten om de oorlogsdreiging af te wen-
den, zo zeide M».J«: . Haks» . . .
Wanneer honderd duizenden Nederlanders alsnog deze oproep
tekenen, zal de por log nooit, meer uitbreken, 20 werd ten-
slotte gezegd^ .
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R O E P II .

VRTSPESBffTEGrlNG,

Gemeente Datum Aanwezig/ -Stemming Sprekers
Zaalcap.

Amersfoort 1/9 32/80 — M, Bakker

Warga 2/9 16/350 — L.Boaa

ïïormerveer 15/9 160/330 — B.Blokzijl

Boas hield een toespraak over de uitwerking van de
atoombom en de strijd welke tegen het gebruik van dit wa-
pen gevoerd wordt,

Blokzijl was van mening, dat de oorlogsdreiging
snel in betekenis toeneemt. Hij verklaarde dit verschijnsel
door er op te wijzen, dat het kapitalisme in het eindstadium
is gekomen en elke gelegenheid te baat.zal nemen om zijn i
macht te vergroten* In dit verband merkte spreker op, dat
men niet kan bewijzen dat Rusland naar expansie streeft,
Immers, de omwentelingen in de volksdemooratisohe landen
hebben zich voltrokken zonder de hulp van Russische troe-
pen. Betreffende de oorlog in Korea zeide Blokzijl, dat'de
Amerikaanse landingen welke op 15-9-* 50 plaats vonden
slechts tijdelijk een klein plaatselijk voordeel zouden op-
leveren, waarna de macht van de verbonden legers definitief
zou worden gebroken. De Nederlandse vrijwilligers voor
Korea werden vergeleken met het vrijwilligerslegioen van
Seyfardt dat tijdens de oorlog naar'Rusland zou vertrekken
om het Bolsjewisme te verslaan. Scherpe oritiek werd uitge-
oefend op het regeringsbesluit om Nederlandse troepen voor
opleiding naar 'T.Duitsland te sturen* Daar, aldus spreker,
zullen zij onder comraando komen te staan van uit de gevan-
genis ontslagen Nazi^generaala om gebruikt 'te worden als
een vrijwillig of gedwongen korps tegen Rusland.

n ' De
— f - ——
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. De rede van Bakker te Mersfoort opende geen nieuwe
gezichtspunten.

G R O E P IV

EENHEIDSVAKCENTRALE.

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap»

Hilversum 13/9 250/400 matig A. Tn.ff.de Heus Openb.
B.Blokzijl verg. EVC.

. • mmv»zangkoor
• '•• : "Morgenrood"

' Spreker Blokzijl gaf een overzicht van de kortge-
leden gevoerde stakingen en wees als resultaat daarvan op
de tweede 5fo loonsverhoging. Hij stelde vervolgens tegen-
over elkaar het optreden.van het vredelievende Rusland te-
gen dat van Amerika,, dat op een oorlog aanstuurde. Dit
.laatste zou duidelijk in Korea te zien zijn, Hij sprak
zich voorts uit tegen de huurverhoging en de prijsstijgin-
gen.

Op een vraag waarom de Sovjet-Unie zich zo "bewa-
pende, antwoordde Blokzijl dat Rusland krachtig bewapend
dient te zijn, niet alleen om een eventuele agressie van
de geallieerden het hoofd te kunnen bieden, maar ook om
de rechten van de arbeiders overal ter wereld te kunnen be-
schermen.

Aan het einde der vergadering werd een resolutie
aangenomen, handelende, over de loonsverhoging, de prija-
atop van consumptieartikelen, de huurverhogingen en de uit-
zending van troepen naar Korea,

- 8 -
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G R O E P V . ,

ONAFHANKELIJKE JONGEREN BEWEGING^

Gemeente Datum Aanwezig/ "Stemming Sprekers
ZaalcapB

Amsterdam 19/9 300/275 normaal J«B,Meijer Anti-militai-
ristiache
avond

Spreker hield een rede tegen de oorlog, -de oorlogs-
voorbereiding en de oorlogspsychose, waarin de wereld leeft»
Hij'was van oordeel, dat de anti-militairisten een derde
macht moesten vormen, die zich daarwerkelijk tegen elke oor-
log en tegen elke oorlogsvoorbereiding verzet.
Spreker oefende ecg .oritiek op' 'de houding der West-Europese
socialisten, die de bewapeningsacties steunen.
De avond werd opgeluisterd niet een anti-militairistische
dialoog, zang en anti-militairistische hersengymnaatiek.

G R O E P VIII , U,

Doornapijk 25/8 14/openlc,' normaal Kennedy

Met gebruikmaking van vele bijbelteksten ontvouwde
spreker voor zijn toehoorders de heerlijkheden op "aarde, wan-
neer Jehova zal regeren,, daarin bijgestaan door de^Jehova's
Getuigen. Alle andere machten op aarde bestaan alleen bij de
gratie van Satan*

_ 9 -,


