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& H O E S I - C OMMÜNISIISOHï) PARTIJ van NEDBRLAND.

Gemeente Daturp Aanv/eaijg/ Stemming Spreker a
Zaalcap,

Zutphen 20/7 100/openl« —• T.Jager Openb. meeting
Ond: Wat gebeurt
er in Korea.

Na <Le communistische zienswijze over het conflict" in
Korea herhaald te hebb, en, stelde spreker vast, dat de plannen
van het internationale kapitalisme zowel de vernietiging van de
moont van de arbeiders, als de vernietiging van de vrede omvat-
ten. Als gevolg daarvan hebben de Amerikanen een verdrag met de
beroepsmoordenaar FRANCO gesloten» In Amerika "en ook in Neder-
land wordt 50 tot 80$ van het nationale Inkomen voor de bewapeü
ning uitgetrokken, "aldus spreker» " "

Verder werd betoogd, dat er op de slagvelden nooit re-
sultaten bereikt worden. Er zijn in Korea nu 500,000 mensen ge-
sneuveld en men is nog even ver, ... ,

Spreker wenste ten slotte een regering, die aich zal
aansluiten bij de Sovjet .Unie om gezamenlijk voor de vrede te
strijden, en daardoor een nieuwe wereldoorlog te voorkomen.

G R O E P II - AIO-MEEN NEDERLANDS JEUGD VERBOND.

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaaloap0

Wormerveer 3/8 150/330 lusteloos — Afscheidsavond
van de Zaanse de-
legatie naar het
Wereld j eugdf esti-
val
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W.O. .31 en .32/195.1.,..

DO onbekend gebleven spreker noemde het Wereldjeugd-
festival een slag in het gezicht van de oorlogsstokers. Hier-
door bewezen de arbeiders en vooral de jeugd over de gehele
wereld opnieuw, dat door internationale eenheid de strijd voor
de vrede tot een goed einde kan v/orden gebracht. ' De avond
werd opgeluisterd met muziek, zang en declamatie»

G R O E P II - NEDERLANDSE VROUWEN BEWEGING.

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekera
Zaalcape

reoningen 18/7 100/200 rustig

Sneek 19/7 35/— kalm

Franeker 20/7 4-0/50 rustig

Rotterdam 20/7 260/— lauw

Gouda 23/7 22/60 gema-
tigd

T.Sunito- Verslagverg,
Heyligers
IL Bakker

T.Sunito- idem
Heyligers
Meyn _• " "

T,Sunito- idem
Heyligers
J.. Horsmeier

A,M*Je"v*Emb- ontspannings-
den-Remkes avond

!. Sunito- verslagverg,
Heyligers •
K.viHoven

De redevoeringen van Sunito-Heyligers brachten geen
nieuws. Te Sneek merkte de -E.V*C*-er Meyn o,m» op, dat het
voor de imperialisten in Korea een grote nederlaag is om in
onderhandelingen te moeten toestemmen»' De" conferentie te
Kaesong moet als een overwinning voor de vredelievende krach-
ten worden beschouwd. Niettemin diende men er voor te waken
dat het inperialisme in andere delen van de wereld, b,v. West
Duitsland en Joego-Slavie, brand zou stichten* De E.V.C, be-
schouwt de strijd voor de vrede momenteel als haar voornaam-
ste taak, aldus spreker*

Er werden moties aan de Regering verzonden,- "waarin werd
aangedrongen op het terugtrokken van de Nederlandse troepen
uit Korea en op het verlenen van medewerking om de Vredeson-
derhandelingen in dat land te doen slagen. Voorts'werden col-
lecten gehouden voor de hulpverlening aan N»Korea0
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W,0.;i3l en 32/195.1. blz<..-3.

Te Rotterdam was de zaal versierd met vlaggen en span-
doeken met het woord "vrede",. Gecolporteerd werd met N.V.B.-
brochures en het blad "Jeugd", Br werden een drietal Tsjechi-
sche films en de film over het: in 1950 gehouden N.V.B.-kinder-
kamp vertoond.

G R Q B P III - V5RENI&IN& NEDERLAND - U.3,g,R.

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaaloap,

Bnmeloord 10/7 50/50 onbekend
spreker

Vërslagverg, van
de arbeidersdele-
gatie naai: de
Sovjet Unie.

Spreker betoogde o .'m., dat de Nederlandse regering niet
nog meer dergelijke delegaties naar Rusland wil laten gaan om
te voorkomen, dat te veel mensen 'met de daar heersende ideale
toestanden bekend worden.

De helft van de aanwezigen bestond uit mensen, die beho-
ren of sympathiseren met de- •An-ti*-Revo-lu t ionair e- -Partij,, de
Ctiristelijk-Historisohe Unie of de Partij van de Arbeid. De an-

^dere helft bestond, uit ^arb el-d e-r s,- die--af-kom-atig. war.en ..van di-
verse werkkampen in de N.O.-P'* .. . - . . : ;.

G R O E P IY-A - BBNEBIPSVAEOMOSAIB» ,

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalqap.

Ammerstol 6/7
• ' -

25/-~

Dordrecht 10/7 125/300 '

Heveskes 28/7
(Gem, Delf zijl)

60/100

WI»MB

vrij
lauw

rustig

M. Rietveld .

K. Stek
J* W.. Vos
¥.3 war t s
Be S tam
J, Hou t
onbekQnd
gebleven
spreker

Openb,verg,
E.V.C.

Openb.verg,
E.V.C.

Openb.verg.
•p V PJlf. V . w .



ULï JL2L5 JL3US
W.Q, 31 »n 32/1951. - l g » 4*

Het betreft hier een drie-tal z.g.
gên waarop de sprekers verslag uitbrachten van hun bevind in-
gen in de Sovjet Unie. Zij hielden op de gehouden vergaderingen
hun gebruikelijke propagandistische betogen voor de U*S.S,Ri

Te Dordrecht zeide 3.WART3. o. ra* dat in Rusland diegene
ere krijgt die ere toekomt» van 'uitbuiting zoals in Nederland
is daar geen sprake. '
"Wij kunnen echter" zo vervolgde spreker*deze levenswijze ook
hier in Nederland 'verkrijgen indien de massa maar in beweging
komt en zich verzet tegen de huidige toestand» Wij moeten ons
niet langer laten ringeloren door die enkele kapitalist maar
met de vuist op tafel moeten wij zeggen: "Wij wensen onze
rechten". Indien niet wordt voldaan aan onze eisen, dan noe-
ten wij gezamenlijk optreden en wel zodanig als nodig is,M

Op de te Delfzijl gehouden bijeenkomst werd door HOUD
medegedeeld, dat er in Rusland vrijheid van godsdienst hè er a t,
met dien verstande echter dat niet over politiek mag worden ge-
sproken. De dominee moet door de kerkgangers worden betaald
en opmerkelijk is het, dat veelal oudere mensen de kerk be-
zoeken. De oorzaak hiervan zou zijn dat het sooialisme vol-
doende steun zou geven 'aan. de jeugdige personen waardoor kerk-
bezoek overbodig wordt.

G R O S g VII '- JEHOVA'S GS?UIGM.

Gemeente Datum Aanwezig/ 'Stemming Sprekers

Coevordeï} ]o/7 30/0-50 ; . rustig - H.Navarro

Alkmaar 28/7 — ..rustig. I.Hage • • ' "O.p'èhlucht bij-
..». . - . . — • • • • • . eenkomst

' H.Na'varro meende dat pas met de komst van het Rijk van
Jehova een betere maatschappij zal worden fpaohapen.

Met als onderwerp "Religie ware en v&lae" toonde I.Ha-
ge aan de hand van vele bijbelteksten aan, d ' t t de religiëh
hun roeping niet hebben' verstaan en dat ailaen Jehova's Ge-
tuigeA standvastig zijn in het naleven van het gebod "Gij
zult niet doden."» ' . - .
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