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Hiermede heb ik de éér uwe jBxcellentie onderstaand
enige bijzonderheden te berichten betref f«ad* de mantelorganisaties van de Communistische Partij van. Nederland,
Ure H.J.JüHDAïï* direeteiir van het Monteaeori
Lyeeram te De Bilt» die deel uitiaaakt ran bet inteynatioaale
comité van aanbeveling voor d« vsaa 12 tot 16 April a,a. te
fenen te houden Internationale conferentie ter bescherming
van het kind, heeft bekend gemaakt, dat hij de conferentie
niet aal bijwonen. Volgens berichten in de pers was hij er
niet langer van overtuigd, dat dese bijeenkomst «onder politieke bedoelingen wordt belegd.

foor te week van 10 tot 16 Jijpril a.s, wordt, ter
herdenking van de bevrijding van het vroegere éonoeiitratlekamp Buohenwald, in de Oost-zone van lïuitaland GGB. internafeltionale bij eenkomst vazi oud-gevangenen «n familieleden vaa
slachtoffers georganiseerd door de communistisehe "Tereinigtuatg der Verfolgten des ffaBiregimes*. ïïit Nederland zal een
uit tien personen bestaande delegatie de meeting bijwonen.
De voorbereidingen voor de deelname worden, uiteraard, ver—
storgd door de vereniging "Verenigd Verzet 1940-1945".
In Hederland «uilen, evenals in voorgaande jaren, op 11 43>yi3
(datuat bevrijding kanrp) in verschillende gemeenten herden-^
kingebijeenkomsten worden georganiseerd* Het lijdt geen twijfel, dat «Verenigd Verzet 1940-1945" deae gelegenheid «al
aangrijpen om te demonstreren tegen de herbewapening van
West-Duitsland en wat men noemt de toenemende faseisering
van dat land;

Aan Z,E. de Vice Minister-President,
Minister aonder Portefeuille»
Ministerie van Binnenlandse Zaken,
te *s-S HA V E H H A S E
In afschrift:
Aan Z.E» de Minister-President,
Plein 1813 no*4,
te '8-q R A V E I H A S E
33616 - '50
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VERTROUWELIJK

De reeds eerder gemelde ledenwerfcampagne van
de vereniging "Nederland-U.S.S.R." werd op 30 Maart j.l,
feestelijk afgesloten met een concert in het Amsterdamse
Concertgebouw, waarop als premiere voor West-Europa werd
uitgevoerd wHet lied over de bossen" van de Sowjet-componist Sjostakowitsj. Be Sowjet-Russisohe ambassadeur
Zaitsev hield een korte toespraak, waarin hij de vredespolitiek en het streven van de Sowjet-Unie naar eerbiediging van de souvereiniteit en de nationale onafhankelijkheid van de grote en kleine landen tot uitdrukking bracht»
Hij wenste de vereniging succes toe bij de ontwikkeling
van de culturele betrekkingen en het versterken van de
vriendschap tussen de volkeren van de Sowjet-Unie en
Hederland. De Poolse gezant en de zaakgelastigden in Uederland van Hongarije en Roemenië woonden de bijeenkomst bij.
De algemeen secretaris van de"vereniging W.HULST, maakte
hierna het resultaat van de ledenwerfcampagne en de namen
der prijswinnaars bekend. In totaal zou de vereniging sinde
l September 1951 12944 nieuwe leden en abonné'a op het
blad "Nederland-U.S.S.R«" hebben gewonnen. De prijzen
voor de wervers die de beste resultaten wisten te behalen,
een reis naar Rusland, vielen ten deel aan A.FBTERS uit
Hijmegen, A.de HEUS uit Hilversum en Th.ZAHDERS uit Heerlen.
Opgemerkt wordt, dat het getal der nieuwe leden
en abonné's geenszins tot uitdrukking brengt in welke
mate de invloed van de vereniging vergroot werd. Uit dezeï
zijds ontvangen berichten blijkt, dat een aanzienlijk gedeelte der nieuwe leden werd gewonnen door het inschrijven van kinderen of huisgenoten van personen die ook
voordien reeds lid waren van de vereniging. Voorts zal
moeten worden afgewacht, of diegenen, die zich ala lid
lieten inschrijven om vrienden in staat te stellen mede
te dingen naar een der uitgeloofde prijzen, na verloop
van tijd niet zullen bedanken. Ter illustratie moge b«v.
dienen, dat in een der kleinere gemeenten des lands een
vijftigtal Voor het merendeel niet als extremistisch georiënteerd bekend staande personen zich als lid liet inschrijven teneinde een met een Nederlander gehuwde Russin
de kans te geven gratis een bezoek aan haar-geboorteland
te brengen. Als beste maatstaf voor de resultaten van de
campagne kan waarschijnlijk het aantal nieuwe abonné's
op het verenigingsorgaan worden aangenomen, Hoewel dienaangaande geen recente gegevens werden verstrekt, mag di1
aantal, gezien de resultaten welke op 15-1-1952 waren
behaald, worden geschat op plm, 4000»
De activiteit van de Vereniging "Nederland-U.S„S.R»" op
dit gebied is hiermede niet beëindigd. Zoals U reeds in
mijn schrijven no.132629 d.d. 14-3-1952 werd gemeld, moe^
in alle afdelingen een permanent ledenwerfapparaat in hè'
leven worden geroepen.

Het uitvoerend comité van de Wereldvredesraad
kwam, volgens berichten in de pers, op 29 Maart j.l» te
Oslo bijeen onder voorzitterschap van prof.Joliot CURIE.
Bijzonderheden omtrent het besprokene werden nog niet
bekend.
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-3jö» «Entente Irancoh-elge centre lé
de l *&l«wcaa.% welke ia i931 te Pari|» een
male conferentie belegde, tre£t voorbereidingen om ook
dub Jaar een conferentie over fce.t Duitse vraagstuk te
houden* Eind, fr>.art wnd ia de Britse zone y«a Duitsland
e«ri Toorb«r«ideaêle bijeenkomst plaate, waaraan vertegeawooa?dig«a?ö uit gelteel Bditslaodj Braakrijlct
l«ad, Eugel«ödt Zwits*rlÉaid en Benemarkea deelnamen.
Be conferentie aal waar8clii|iili4k tijdena de a. s.
dagen te Barijs worden genauden,

Gfeen eöBanentaar werd tot dtiörear in de stalinie—
tiscïie pers gegeven op de beeloten utitting yan de- Nederlandse Vredesraad, welke op SS «n 50 laart j*l+ te Ajasterdam plaats vond, ter bespreking van de actie tegen de
f eet Duitse aerbcwapening welke bier. te lande aal worden
gevoerd.
uit een ontwerp-pro el «statie welke tijdens deze bijeenkomst
werd opgesteld blijkt, dut de activiteit van de«e beweging in de naaste toekomst waarschijnlijk «al worden gevoerd onder de leuzen:
MHet voorkomen v&a. een rtiotiwe
"Onderling overleg ±n plaats v«ot geweld1*?
"Ontwapening in plaat» v&o. bewapening **|
"Opbouw ia plaats van wörklöQS&eid*»
33e actie* van de Nederlandse Tred«ïiraad tégen de
bacteriologiöclie oorlogvoering ia üorsa gaal; nog steeds
door. Ik moge ia dit verband nog verwijafln iMsar een dezer
dagen aan U te v ordenden afzonderlijk bericht.
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