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Dezerubricerii

Agitatie onder Spaanse arbeiders in Amsterdam

Onder de in Amsterdam werkzame Spaanse arbeiders is dezer

dagen een circulaire verspreid, waarin wordt stelling geno-

men tegen hetgeen H.K.H. Prinses Irene tijdens het bekende inter-

view in Madrid over .de situatie in Spanje heeft gezegd. Gesteld

wordt, dat haar slechts een klein deel van het leven in Spanje

is getoond. Van werkelijke vooruitgang is daar geen sprake, aldus

de circulaire. Als de Prinses de armoede en onderdrukking had ge-

zien, zou zij geen lovende verklaringen over de toestanden in

Spanje hebben afgelegd. De circulaire eindigt met de woorden:

"Leve het gemartelde Spanje J Voorwaarts geëmigreerde Spanjaarden",

en is ondertekend met: "De Syndicalistische Oppositie onder de

Emigranten".

De herkomst van de circulaire is nog niet geheel duidelijk.

Een nader onderzoek wordt ingesteld.

Kalk- en plakacties in Amsterdam

Zowel op 22 februari als in de nacht van 28 op 29 februari

j.l. werdea op verscheidene plaatsen te Amsterdam leuzen gekalkt

en pamfletten geplakt, gericht tegen het Carlisme en Franco-Spanje.

Behalve enige communistische leden van de Studenten Vakbeweging

zijn bij deze acties negentien leden van de linke-socialistische

jeugdorganisatie Socialistische Jeugd betrokken geweest. Op de

genoemde data werden eni^e leden van laatstgenoemde organisatie

door de politie aangehouden.

De gehele groep zou, geschrokken door de gerezen moeilijk-

heden, hebben besloten voorlopig geen leuzen meer aan te brengen,

maar tot andere acties te zullen overgaan. Van welke aard die

zullen zijn is nog niet vastgesteld.
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