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Op de filmavonden werdaide 'Rassische film "Roem aan de
f', de Roemeense film "Hst leven triomfeert" en de Hongaar-
iliii "Bevrijde grond''' vertoond,,

'Plaatselijke comaianistische sang. maziek- en toneelver-
ingen verleenden aan verschillende vergaderingen non mede-
in g.

Moties werden aangenomen waarin bij de Franse Ambassade
of) de Nederlandse Regering geprotesteerd werd tegen de
statie A/au de franse comsmnistenleider Jacq.aes Daclos,

Aan Piet van Staveren werd een telegram verzonden waarin
mot zijjn *vr9r'jaai-dag werd gefeliciteerd'.

In di/erse-.zalen waren rode en nationale vlaggen aange-
ht, alsmede de volgende leasen;

"Vrede
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'"Vrede,' Vrijheid;. Werk en Woningen"
"Voor Werk en Woningen''
"leest het dagblad "Do Waarheid" .
"ledere abonné in de Waarheidwerf actie is een schrik voor de
.reactie'' •
''Vriendschap met een verenigd vredelievend Duitsland"

• ! t Tegen het hor s tel der Duitse Wehrmaoht"
'"Eist do vrijlating van Piet van Staveren"
"Kiest G-erben Wagenaar, n o, l van Lijst 6"

'De belangstelling v/as niet groot, te noemen, speciaal de
openluc h t-b i j eenkomsten werden slecht bezocht. De stemming was
over het algemeen lauw.. Slechts op de vergaderingen, waaraan
een muziek- of toneelgezelschap medewerking verleende was zij
meer opgewekt-,

Ve rk i e si

In de verkiezingsrede voeringen werd op/ue gebruikelijke
manier grote aandacht besteed aan de binnenlandse toestand,, waar-
bij men voornamelijk de werkloosheid en het woningbouwprobleem
uitvoerig becriti'seerdes

- • . " , De herbewapening van West Duitsland.. alsmede de bewape-
ningspolitiek van de Regering verkreeg méér dan"d'è 'gebruikelij-
ke aandacht.- De redevoering van Paul de GROOT te Irasterdam was
zelfs geheel gewijd aan het onderwerp? "Duitsland en wij".

I-Ta* de gebruikelijke ihl e iding, waarin betoogd werd. dat
het met Nederland in de afgelopen vier jaar bergaf waarts was
gegaan, noemde, men de redenen waaraan. de daling in de levens-
standaard te danken was. De Marshall-hulp, gevolgd door de van
de zijde van i'unerika opgedrongen bewapening, werden aangewezen
als de oorzaken van da prijsstijgingen en de toenemende werk-
loosheid, Op uitvoerige wijze werden beide onderwerpen uiteen-
gezet, Nieuwe gezichtspunten 'kwamen hierbij niet naar voren,

De politieke' onverschilligheid, die in alle lagen van
de Nederlandse bevolking Is doorgedrongen, aldus spreker, was
te wijten aan het niet inlossen van de in 1948 door de grote"
Regeringspartijen gegeven beloften» De kiezers waren teleurge-
steld en toonden thans geen . interesse te hebben in de huidige
verkiezingsreclames t

Met betrekking tot de bewapeningspolitiek, waarbij de
herbewapening van ',vest Duitsland uiteraard in het geding werd
gebracht, betoogde men, "dat de bewapening van West-Europa de
voorbereiding' was van de door Amerika- begeerde derde wereldoor-
log., ' - . . . . . - . • '

Nederland heeft een bedrag van 400 millioen R.,Mn in de
West Duitse oorlogsindustrie gestoken en het grootste gedeelte
van dit kapitale bedrog behoort aan de Katholieke Geldadel-,

Do KvVvP.-. en in het bijzonder Prof<Romme7 die' de geeste-
lijko vader van het ?,eg., ambtenarenverbod en de ingediende
. . , Grondwetswijziging. .,, »„ •...*o •K-*™™™-..-.,.:* i «•- ...... ' ... . i.—". ME
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.Grondwetswijziging inzake de beteugeling der persvrijheid werd
genoerad7- werden als het grote fascistische gevaar voor Nederland
voorgestelde, . '

De voorgevallen actie tegen de Jehova Getuigen te Venlo
werd kinderspel genoemd-vergeleken bij hetgeen Nederland te wach-
ten staat als Ronime na de verkiezingen aan het bewind komt. Op
de aanwezigen werd daarom een hartstochtelijk beroep gedaan om te-
zamen met da arbeiders van het N*V.V. een aaneengesloten front
te-vormen tegen deze zwarte Katholieke reactie»

De C-P.N... en de net haar in .deze verkiezingscampagne ver-
bonden partijlozen hielden het vaandel van onafhankelijkheid van
Nederland hoog, tezamen met het vaandel van het socialisme.

G R O E P 2
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Collectief Overzicht

De verschillende"sprekers hielden redevoeringen van onge-
veer gelijke strekking» De voornaamste punten van bespreking

het "General Ver tras" en de
herfs t in Duitsland zullen

waren de Y/eat-Duitse herbewapening,
herhalingsoefeningen, die in de a.s.
worden gehouden*

Om de verschrikkingen van een derde wereldoorlog te ac-
centueren., ,werd door enkele sprekers herinnerd aan de gebeurte-
nissen uit de laatste wereldstrijd, zoals het bombardement van
Rot te rdam'en de vluchtelingen-misere.. In de jaren 1914—1918 waren

c- 6 millioen
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6 milliben mensen gedood} in de daarop volgende oorlog 60 mil-
lioen en wanneer er een derde zou uitbreken zouden er van de
300 millioen Europeanen maar weinig overblijven, die zouden kun-
nen navertellen wie de overwinnaar was, zo werd gezegd.

De oorlogsdreiging v/e r d
T:7est-Duitsland.

vooral toegeschreven aan de her-
bewapening van

Eem burgeroorlog, gelijk die in ICorea ontbrandde, zou
in Duitsland kunnen uitbreken omdat het Oosteli jke deel van dit
in tweeen gesplitste land het door de bewapening van het Westen
noodzakelijk achtte ook zichzelf militair te versterken.
Zogenaamd om de ~ïes t-Europese beschaving te beschermen, in feite
echter voor het herstel van de nazi's, werd een 'Test-Duits leger
opgericht, waarin generaals van, het Hit Ier-regime hoge militaire
posities bekleden, zo betoogde v„d«BROSK. Hij noemde o 0 m. Heu-
singer en Speidel, figuren die in de laatste oorlog de leiding
hadden gehad, althans mede ver an tv/oor de lij k waren voor de ge-
pleegde gruweldaden in de bezette landen. Zij zouden tegen het
vredelievende Rusland optrekken, als Amerika de wens daartoe te
kennen gaf, •

" ' Een '.ïest-Duitse minister had verklaard, dat slechts 3$
van het Duitse volk voor het "General Vertrag" was. De jeugd
in het bijzonder toonde zijn afkeer. Doch het volk was buiten
h'et overleg gehouden. Bondskanselier Ade.nauer on zijn .qorlpgs-
kliek hadden het verdrag getekend,

Marcus BAlOTiB merkte in dit verband op, dat het nieuwe
Duitse leger gevormd wordt uit op revanche beluste militairen,
verenigd in de reeds jaren geleden opgerichte soldatenbonden.

Voorts werd betoogd, dat pok het Nederlandse volk niet
•geraadpleegd was. Onder druk van Amerika had de regering ge-

tekend» In strijd met het verdrag van Potsdam werd het nazisme de
gelegenheid gegeven de kop weer op te steken,

Nederlandse troepen zullen deelnemen aan de herhalings-
oefeningen in Vfest-Duitsland, Zij vallen zo zeide C.BLOM, onder
de krijgswetten van het land, waar zij vertoeven en zullen dus,
in geval sran misdrijf of overtreding, berecht worden door de ' .•
Duitse krijgsraad, waarin nazi-generaals zitting hebben*

Ds.van DALEN vertelde van zijn ervaringen, opgedaan tij-
dens zijn recente bezoek aan de S.U. Na de groeten te hebben
overgebracht van het vredelievende volk der S.U* en van Jozef
Stalin, verheerli jkte hij de toestanden op kerkelijk gebied-
In Rusland v/as volkomen vrijheid van godsdienst. Hij hekelde
het Amerikanisme, dat in wezen neo-fascisme was en door rassen-
discriminatie meer haat dan liefde.predikte, 'Sr dient gebroken
te worden met de hetze-campagne tegen Rusland, omdat 'deze alleen
gevoerd wordt, ora het de Amerikanen gemakkelijker te maken de
oorlog te ontketenen» :>Ik klaag hen aan", zo riep spreker uit,
"die de Sovjet-Unie belasteren", "ik klaag hen aan, die beweren,
dat de Sovjet-Unie oorlog wil;'.

- 6 -
Van Dalen
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Yan Dalen eindigde, zijn betoog met de oproep; "Tredes-
strijders aller landen, verenigt U in het verzet tegen alles wat
oorlog is".- ; • . ' • ; • '

Opgewekt werd- tot activiteit voor de vrede en verbreding
van het werk van de Nederlandse Vrede.sraad, o * m r door inzameling
van handtekeningen tegen de 'Test-Duitse. herbewapen ing. en het
"General "Vertrag".

G R O E T 6 - KERK EN VREDE

Utrecht 4/6 60/~ rustig Ds „J „A, v «Nieuwen- Getuigenis-
huyzen ' avond

In een lange rede behandelde de spreker het onderwerp:
"Hedendaagse, problemen van de Christen-pacifist", 'Hij zeide,
p e t r u s "?ij kunnen niet geloven in Fde heilbrengende functie :van
het gewelds Niettemin beseffen wij welke situatie, zou ontstaan

niet zouden verze-tten.. teg.en Russische dr ei g ing'i,,
• f i rhf ie . rRï na- zou veel moeilijker te dragen zijn dan

heiligt het doel de militaire verdediging
niet, Onze taak is de gedachte te bestrijden dat bewapening en
oorlog onvermijdelijk is".

Bij de beantwoording van een gestelde vraag" zeide spre-
ken, dat hij persoonlijk van mening was dat de Amerikanen mo-
menteel het meest aanleiding tot oorlog geven.

ons
Russische overheersing
Amerikaanse»-Nochthans

(A. N „V. A* )

Dordrecht 29/5 50/150 rustig JiB.Meyer

Spreker behandelde de doelstellingen en middelen van
"de Derde Weg". Hij zeide, dat het lidmaatschap van de C.P.N,
onverenigbaar is met dat van "de Derde.Weg". "Wij moeten geen
Stalinisme zoals in Rusland, geen kapitalisme' zoals in Amerika,
maar een samenwerking op een goede grondslag"„
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