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Be HéV*B* ne«ft ia t9£3 mg. ai»* veel geluk
gehad. Ba twee belangrijkste manifestaties van de
laatste tijd, t.w. het congres (31 Januari - t Fe-
bruari) en de viering van de International» Vrouwen-
dag (3 Maart j»l.) werden respectievelijk door de
watersnood en het overlijden van S tal in geheel óp
net tweede plan geschoven. Hoewel de N.V.B, aan
een figurantenrol gewend is, mag net uit communia-
tiach oogpunt teleurstellend heten, dat zoveel pro-
pagandietiseh kruit nutteloos werd verschoten.

Be internationale vrouwendag was dit Jaar
hoofdzakelijk bedoeld als demonstratie tegen de
Europese Befenaie Gemeenschap. Andere leuzen waren:
Tegen verdere verarming.
Voor hèra tel en opbouw
Voor internationale samenwerking van alle volkeren*

Het dagelijks bestuur van de üéP;N. richtte,
mede ter gelegenheid van deze dag, een oproep tot
de "werkende vrouwen en die uit de kringen van ar-
beiders en intellectuelen" om zich nog krachtiger
om de G.P.H. te scharen en de partij door hun lid-
maatschap te versterken. De reactie, aldus deze op-
roep, wil de onontwikkelde inzichten van vele vrou-
wen misbruiken om wantrouwen te zaaien tegen voor-
uitgang en socialisme. Baarom zal de partij in de
komende maanden grote activiteit ontwikkelen door
krachtige verdediging van de eisen der vrouwen en
hen te overtuigen van de juistheid van de communis-
tische politiek* Partijwerkers, zo neet het verder,
moeten met meer durf de actieve vrouwelijke partij-
genoten tot verantwoordelijke posities in het werk
aantrekken*

Tijdene een voor deze gelegenheid in Amsterdam
gehouden demonstratie werd op de gebruikelijke ma-
nier door een *8 lflaart~oomit«H eea krans gelegd bij
het verzetsmomument aan de voormalige Spieghel-
sohool. Een vrouwenvergadering in Bellevu» werd o.m.
toegesproken door het hoofdbestuurslid M.B* BIPS-
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dié 4e E.D.G. typeerde als een "verfoeilijk monster»

Br werd een motie gezonden aan de Amerikaanse
regering betreffende de veroordeling van «et echt*
paar Rosenberg. Van de Nederlandse Minister-President
zou eveneens per motie afwijzing van het E,i).(J.-ver-
drag geëist worden.

Be Koloniale Jeugddag, welke in de week van 21-
28 februari j.l. in enkele plaatsen werd gevierd,
stond ook dit jaar geheel in het teken van de soli-
dariteit met de "koloniale" en speciaal de Indone-
piioohe jeugd.

'levens maakten de versciiillende aprekere van
deze gelegenheid - g»lijk verwacht werd •» gebruik
om de actie voor de vrijlating van Piet van STAVEREN
te stimuleren. In verband met de verjaardag van deze
deserteur in Juni a. s. heeft de A,il.J.V.-leiding een
geaohenkenoainpagne aangekondigd, welke in het gehele
land wederom de aandacht op betrokkene moet vestigen.

De World ïederation ot Bemoeratio Youth, (W.F.D.Y),
welke de feitelijke initiatiefnemer en promotor van
de Beweging ter verdediging van de reohten van de
jeugd is, heeft haar ontevredenheid uitgesproken over
de stand van de voorbereidingen voor de Internatio-
nale Conferentie van deze beweging, welke van 22*27
Maart a.s. te Wenen plaats vindt.

Be W.P.B.Y. verlangt * blijkens een uitspraak
van begin Februari j.l. - van haar satellieten, dat
zij vooraans taande figuren op hè t gebied van we ten-
sohap, letterkunde en sport inschakelen ter popula-
risering van de beweging en dat niet vergeten wordt
de beweging aan de politieke strijd te verbinden, in de
vorm van acties tegen de herbewapening van het Westen.

Be bekende, in Oost-uuropa vertoevende communis-
tische filmregisseur Joris IV1HS karakteriseerde de
beweging onlangs in een tot de jeugd gerichte oproep
al dus! "deze rechtvaardige strijd van de jonge gene-

"ratie voor haar reohten vormt een onverbreke-
lijk deel van het machtige streven der mens-
"held voor een wereld, vrij van oorlog en oor-
logsdreiging* .

Baar sedert het ontstaan van de beweging in Mei
1951 weinig resultaat werd geboekt bij de poging tot
popularisering ervan, zal men trachten - o.ffi* door
persoonlijke bezoeken van leden van het internationale
voorbereidingscomité aan 4e deelnemende landen - tot
verbetering van de werkwijze te komen.

Ben doordruk van dit schrijven werd ter kennis-
neming gezonden aan de Minister-President.
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