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de$@ iaeb He d® .eja? ïlteö i&celleatie bét volgende

i.¥.B*.-kriïi3gni wojeêfc tfcan» liet
graia voor a® ft&r£stt voorbereid.
la de ee-rate plaats z&l ;a§itati® «morden gevoerd in. vesofcand.
met dd ko&eade auurvex&oglag*- M®» -gaa.tr ©r- daarbij vaa
tiat öe. -ÖOOP do f^-s©ïiag aaag«feoaói^Sö comjpea.Bafri©iaaatre
len oiwoldoead® -sî n* . OifeaKaateriaaJl, waaamit öüt iaoet

acïit aet niet verstejadig» &&m aetis te beiiinnen aset liet
voHsen vêm buartcomité * s, aanne^iea de ©i?vajpiiig van de
laatste jaren heeft geleerd, dat bet steeds moeilijker
i?*oï*dt eau voldoende a^ntml niet-eom'aunistiBche v^ouwea t®
•bewegea. in iergeli^teQ^ eoaité'ö miötiag te aeaen, i)e i$.V*B*
wil gioli ditfiteal aaasluiten. b±4 betgeen de- Unieboïiöea over
de eoiKpensatieiaaatregelen uwllen opiserkea. ©n

<J®s© «i^ze ^nig söcoes woi?öt geboekt» kaa alsnog worden
tot li«t voe^ern van v®jp<3@a?« acti© ööor middel

. -is
gsaa voei^t». -voor fcoeteloos ÖKL beter .

öftigösias. op öe &eiLt%r@XQ&d t$?vaa)i$@ strijd tegen de
£«i>.a.« sal aiaüw'
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:Do oa 58ü llederianöse ^eelno.jaers. aan het
tussen 16 e& 22 /iugusfeiis a,.i. per tmia

uit iïoearöst teruggekeerde op 25 -ni|:iu.stus
•t© /ifiisterdasi feee&elljlc ontvangen door tot hoofdbestuur
vaa. het ./i,&.JV<f»* la aaaaiuitiös hiei?op ai^» «@n 'twintig
tal soortgelijke «ntvan^Btea. voorbereid in verscliillenée
eteditii ea dorpen hier te lande, r^t uitgo»deriiEi0 van een
Kroej? sportsliödön @a .enkele j&nQGPma. 'uit liet
gebied .is aen er vi?i^wel Aiöt iet ' geslaagd
ten fce boweü-en liet festival bi^ te wouea.

'• tioezcer d©- deelname van «ie ile-öerlaad
op pri^s -v/erd gesteld, «oge blijken uit liet feit, dat
öe-sse ploeg bi5«a -geJi©®! xv©isöe v-oor re&eiiiag van het
Nationale i?estivalG0iaité.

De ooiumuniötischs pers soK-ak ïi.öaxv aaalaidins van het
'/.••ereldjeugdi'estival en het Je ^eroldjeugdcongres .lieröaal-

d© overtuiging- uit, dj*fc de Jaugd ia <3eae beide
biigk van haar vertroiiöön in liet suseea

4e üiiaisfcejp vaa Binnenland&e
^iinisterie vaa Mnaenlaacise ;'
te
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van de "internat ionale campagne voor onderhandelingen'1,
De oproep, waarmee liet festival werd besloten» ademde de
zelfde geest*

De voornaamste leiders der ïïederlandse delegatie
v/aren de höofdbestuursledea van het A,i>i,<3f»V», J.WOIiHT,
ïr,R. KRJSËEEfcS-BtrMJE en K, van LAMGM. Zij bleven na
liet vertrek der Nederlandse deelnemers nog enkele da-
gen te Boekarest achterj waar ai j op 17 Augustus d.a.v.,
tezamen met de Indonesische delegatie, de stichting der
Indonesische Bepubliek herdachten. J. WOLEF, de lande-
lijke voorzitter van het A,I\VJ*V. t die daarbij het woord
voer-de, wekte de Indonesiërs op tot gemeenschappelijke
voortzetting van de strijd voor de vrijlating van Piet
van Staveren en tegen "het Nederlandse Kolonialisme".
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De in mijn schrijven no, 177500 dd. 20*3-1955
gereleveerde pogingen- van' de ves-enigins "Verenigd Yerzet
1940-1945" om onder nlet̂ ooiomunistisch ̂ ©oriënteerde
yeraetsstrijders agitatie te voeren tegen de ̂ .D.Cï. heb-
ben geen resultaat opgeleverd. Het speciaal voor dit
doel gevormde oomité '̂ Eenheid in het Verzet nt v/aar in
behalve communisten ook enige leden van de bonafide
Bond van Oud-Illegale Werkers (B,O.I»&*) zitting hebben,
richtte eind Juni j.l. een oproep tot alle oud-verzets-
strijders» waarin aJiwijaing van het EéU*G*-verdrag werd
üevraagd. Aan het veraoek om adhaesiebetuiging met deze
oproep werd slechts .door een klein aantal personen ge-
hoor gegeven. In opdracht van het hoofdbestuur van "Ver**
eni&'d- Verzet 1940-1945" wordt het oorspronkelijk gestel-
de doel - strijd tegen de a.D.Gt. - nu secundair gesteld.
Het comité "Eenheid in het Verzet" moet thans trachten
invloed te krijgen in de niet-communistisohe verzetsor-
ganisaties door te ageren voor het behoud van de 5e Mei
als nationale feestdag.

HET HOOfD VM DS DIENST

Felderhof


