
voor een d y l  dezelfde eisen en leu- 

rheidt i s 'de  WIJZE EN DE METHO- 
strijd voor de verwezenukhg van 

evoerd wordt. Wu menen als commnnis- Als Gij op Iif maart Uw stem uitbre oeten streven naar zuiverheid in de daarmede Uw vertrouwen uitspreken in politieke strijd, naar verbetering van de politieke ze- 
en het program dat U W  candidaat vert%enwoordi@. den. de strijd der meningen t m n  Vooruiktre- 
Wij leggen hierbij ons program aan U voor. veride politieke groeperingen - en ook binnen deze 
De vier Op de lust van de groeperingen zelf - moet de kracht der argumenten 

van de C.P.N. in de Tweede Kamer. 
G. Wagenaar sedert 1945. H. Gortzak sedert 1948. R. ~ ~ n c $ ~ ~ i d ~ ~ & ~ ~ ,  ~ ~ e f p ~ e ~ $ ~ ~ ~ $ g  E; 
Ups-Odhot sedert 1952 en B. Brandsen sedert 1958. zaaien van haat en verdeeldheid. 
Vele van de overige candidaten, die op de Brug-lijst De tegenstellingen, die .-og steeds de progressieve 
staan* hebben jarenlang de c.p.NN. in gemeenteraad krachten, en de arbeiders,.lasse in het bijzonder, 
of provinciale staten vertegenwoordigd. verdeeld houden en die voor een groot deel de oor- 
Gij kiezers hebt er recht op te weten, waarom wü als zaak dn van onvoldoende machtsvorming in de strüd 
Brugmoep met een eigen lust uitkomen en Wat ons tegen de reactie, deze tegenstellingen zijn aiieen te onderscheidt van de C.P.N. overbruggen en te doorbreken door een eerlijke en 
De leden van de Brug-groep beschouwen het als een zakeluke strijd der meningen. 
POLITIEKE NOODZAKELIJKHEID, dat er voor in het slot van ons program - en hierin onderscheidt 
?Ilen, die door het optreden van de C.P.N.-leiding het zich wel wezenlijk van dat van de C.P.N. - Plei- 
Wten de C.P.N. z i j n  komen te staan en voor allen, ten wij voor samenwerking van vooruitstrevende 
die met het communisme sympathiseren, doch door mensen, met behoud van eigen inzicht. 
ket anti-communistische optreden van de C.P.N.- Dat wil zeggen, dat wij, al  zijn er ook tussen de pro- 
leiding terecht geen vertrouwen meer in deze partil gressieve groepen ideologische of godsdienstige ver- 
kunnen stellen, een communistische lijst is, waarop schillen ten aanzien van bepaalde vraagstukken, daar 
zij hun stem kunnen uitbrengen. waar wij reeds gemeenschappelijke belangen hebben, 
Evenzeer achten wij het POLITIEK NOODZAKE- ook gezamenlijk hiervoor moeten optreden. 

,LUX, dat zfi, die vrede en sociale vooruitgang willen IIet verkiezingsprogram, dat de Bruggroep aan U 
en terecht tot de conclusie z b  gekomen dat de ovo- voorlegt, vormt niet een verzameling schone leuzen, 
riSe linkse partuen niet of in onvoldoende mate die na 12 maart op de rommelzolder worden opge- 
overeenstemming met hun verlangeng handelen, h m  borgen, doch het minimum program waarvoor wij 
stem kunnen uitbrengen op een Ujst van oommlmb- I de strijd wensen te voeren. 
ten, waarin z i j  wel vertrouwen kunnen hebben. Indien gij, kiezer of kiezeres, het hiermede eens zijt, 
Wat ons van de C.P.N. onderscheidt ia dris niet In geeft dan in vol vertrouwen op 12 maart Uw stem 
de eerste plaats ons verkiezingsprogram. U zult Ur aan . 

candidaten, die 
-g-p aantreft, waren vroeger af ardigden en overtuiging de doorslag geven. En niet, zoals bij 

Onze lijstaanvoerder GERB EN WAG EN AAR 
Gerbcn Wagenaar werd op 27 sep- Dan, op een donkcre nacht sluipt dagen, tegen beurapeniiigswedloop. 
tember 1912 geboren. In 1935 treedt hij het vliegveld op. Hij weet waar HOC heeft hij niet gevochten bij de 
hij toe tot de C.P.N.. In 1939 ge- de vliegtuigen .staan, die deze nacht belastingvoorstellen van Lieftinck 
mobiliseerd als soldaat, leidt hij zullen vertrekken. De wachtposten in juli 1951 - en daarna - om door 
onder de soldaten scholingscursus- ontwijkend, oneindig voorzichtig amendementen verbeteringen voor 
sen over de strijd tegen oorlog cn elk overbodie zeluid nalatend. be- de werkende bevolking te krijgen.. - 
fascisme. 
Na de februari-staking krijgt Ger- 
ben opdracht het illegale partij- 
apparaat te organiseren en militaire 
verzetsgroepen te gaan stichten, die 
sabotage tegen de bezetter gaan 
verrichten. 
Hierbij legt Gerben Wagenaar niet 

- 
reikt hij zijn-doel. In enige niachi- 
nes plaatst hij branddoosjes. 
Tot vijfmaal toe is Gerbcn Wagc- 
naar naar het Duitse vliegveld 
Gilze-Rijen geslopen. Veertien l o t  
zeventien Duitse machines die met 

,bommen in hun buik zouden op- 
stijgen. hebben Londen nooit bc- 

alleen een grote bekwaamheid doch 
ook een vaak ongekende persoon- 
lijke moed aan de dag. 
Een episode willen wij slechts noe- 
men. 
Tussen Tilburg en Breda lig{ het 
vliegveld Gilze-Rijen. 
Het vliegveld is streng bewaakt. 
Zware prikkeldraadafzettingen, 
wachtpost na. wachtpost. 
Toch besluit het militaire Comité 
tot actie tegen dit Duitse nest. Ger- 
ben Wagenaar vertrekt naar Bra- 

reikt. 'Ze gingen in de lucht in 
vlammen op of ontploften tijdens 
de start. 

, Na de bevrijding keert Gerbcn niet 
naar zijn overheidsfunctie terug, 
maar leidt als voorzitter van dc 
Partij de strijd voor vrede, sociale 
vooruitgang en socialisme. Buiten 

Op zijn eenvoudige wijze, recht op 
de man af, heeft hij mede leiding 
gegeven aan de strijd voor vrede 
en welvaart. Hoevele malen heeft 

,' zowel als in het parlement. 

Wat wij hierboven over onze lijst- 
aanvoerder schreven haalden wij 
uit een in het voorjaar 1952 door 
de Brochure-handel van de C.P.N. 
uitgegeven geschrift, dat onder de 
titel verscheen 

DE EERVOLLE WEG VAN DE 
VItIJIIEID 

En dan te bedenken dat Gerben 
Wagenaar, die zich als communist 
moedig en onverschrokken aan het 
hoofd van de strijd stelde, nu het 
voorwerp van lasterlijke verdacht- 
makingen is. 
Ondanks dit heeft Gerben Wage- 
naar ook nu weer mede het initia- 
tief genomen voor een gezonde be- 
weging die strijdt voof Vrede en 
Socialisme. 

. 

bant. hij in de Tweede Kamer niet ge- Wij van ,,De Brug" bevelen onze 
Hij verwerft zich een inzicht in pleit voor loonsverhoging, voor ho- lijstaanvoerder met voile overtui- 
de ligging van het terrein. gere uitkeringen aan ouden van ging en kracht bij U aan. - 
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tegen réactie! 
Geen reactionair kabinet. 
Eenheid in optreden alle socialisten. ' 

Voor samenwerking van alle vredelievende krach- 
ten. 
Geen aantasting van het st 
kers. 
Voor handhaving van de democratische rechten. 

voor vrede ! 
Voor'een zeifstandige, op dit doel gerichte Ne- 
derlandse politiek! 
Tegen fascisme! 
Voor verbod van kernwapens en stopzetting der 
proefnemingen. 
Geen raketbases in Nederland. 
Voor drastische verlaging der militaire uitga- 
ven in o m  land. 
Verkorting van de militai? diensttijd tot 12 
maanden. 
Geen verplichte inlijving bij de B.B. . 

voor vriendschap tussen oost en west ! 
Verbetering van de betrekkingen van ons land 
met de socialistische landen. 
Verbetering van de betrekkingen met de re- 
publiek Indonesië. 

f Onderhandelen, met de Republiek Indonesië om 
te  komen tot overdracht van Nieuw-Guinea. 

N G S P R O\G R A M 
voor een gezonde geest ! 

Uitbreiding op ieder gebied van het openbaar 
onderwijs. 
Verlaging van de klasse-bezetting. 
Vrijstelling van militaire dienst voor onderwijs- 
krachten. 
Doeltreffende maatregelen ter bestrijding van het 
tekort aan bevoegde leerkrachten. 
Inwilliging van de salariseisen van leraren- en 
onderwijzersorganisaties. 
Verhoging van de bouwactiviteit op het terrein 
van Gezondheidszorg, Onderwfjs, K u t e n  en 
Wetenschappen. Uitbreiding van sport- en va- 
cantie terreinen, buurt- en clubhuizen. 
Grotere zorg voor de recreatie. .' 
Voor een nationale toto ten bate van de sport. 
Ruimere steun en m66r subsidie aan kunstenaars 
en kunstinstellingen. Uitbreiding van het beur- 
zenstelsel, zodat ieder naar bekwaamheid het 
o n d e r n s  a n e r  keuze kan volgen. 

, 

voor verbetering sociale wetgeving ! 
Spoedige invoering van wettelijke pemioenrege- 
ling voor weduwen en wezen. 
Opheffing van aftrek eigen pensioen biJ uitke- 
ring krachtens de A.O.W. 
Spoedige verbetering van de invaliditeitswet. 
Geen tenachterstellen van zelfstandigen bil kin- - 

' derbijslag. ' ' 
Geen uitzending van militairen naar -Nieuw- -%. :' - Opheffhg vah het verhaalsrecht. 

. .Terugtrekken van de daar aanwezige militairen. 

voor sociale vooruitgang ! 

voor bestaanszekerheid ook voor de 
middengroepen ! 

Guinee. 

Beëindiging van de bestedingsbeperking. 
Verhoging van de koopkracht van het werkende 

Ekn nieuwe loonronde en verhoging van de so- 
ciale uitkering. 
Pasverlaging ten laste van de winsten der grote 
ondernemers. 
Gelijk loon voor gelijkwaardige arbeid voor man 
en vrouw. 
Tegen werkclassificatie en jaagsystemen. 
Voor afschaffing van de gemeente-classificatie. 
Verkorting van de arbeidsweek met behoud van 
loon. 

' Volk. , 

voor volledige werkgelegenheid ! 
Uitbreiding van handel en export met alle landen. 

.. Opheffing van de belemmeringen voor de handel 
met de Oosteuropese landen en China. 
Uitvoering van grote openbare werken: op het 
gebied van water- en wegenbouw, landaanwin- 
ning, tunnelbouw en verbetering van de h 

voor een gezond leven ! 
Snellere oplossing van de woningnood door op- 
voering van de woningbouw. 
Jaarlijks in uitvoering brengen van de bouw van 
meer goede arbeiderswoningen tegen betaalbare 
huren. 
Beschikbaar stellen van kap 
ningbouw tegen lage rente, zo 
gen lening. 
Voor snellere opruiming van krotten. 
Geen nieuwe huurverhoging. , 
Een beter C.A.O. voor de bouwvakarbeiders. 

Maatregelen, zo nodig ook op fiscaal gebied of 
door subsidie, om zelfstandige wcrkers een 
menswaardig bestaan te waarborgen. 
Lonende prijzen voor boer en tuinder. 
Geen wegsaneren van kleine bedrijven, doch hulp 
aan boeren en middenstand door crediet, land 
en bedrijfsruimte, om voortzetting van hun be- 
drijven mogelijk te maken. 

Verhoging van de belasting op grote vermogens 
en hoge winsten. 
Verlaging van de belasting voor ongehuwden. I 

Geen navordering op inkomsten van gehuwde 
werkende vrouwen. 
Terugbetaling van teveel betaalde loonbelasting. 
Verlaging van de indirecte belastingen (omzetbe- 
lasting enz.). 

Vrljheid voor vooruitstrevende bevolkingsgroepen 
om voor radio en televisie hun denkbeelden uit 
te dragen. 
Geen discriminatie bij aanstelling of benoeming 
op grond van vooruitstrevende gezindheid. 

* 

voor belastingherziening ! 

voor vrijheid van meningsuiting ! 

- 

voor zuiverheid in politieke strijd ! 
Samenwerking van vooruitstrevende groeperin- 
gen ter verwezenlijking van gemeenschappelijke 
doelstellingen met eerbiediging van ieders over- 
tuiging. 
Geen laster- en haatzaai-campagne, die de socia- 
listische krachten kunstmatig verdeelt en de be- 
langen van het werkendc volk en alle vooruit- 
strevende en vredelievende mensen ernstig 
schaadt. Verdraagzaamheid ten aanzien van 
allen, die vrede en socialisme nastreven. 


