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ELermede heb ik de eer Uwe Excellentie net
volgende te berichten.
Be coiQBiuaistiaohe fflantelorganisatiea nebben
in de afgelopen «eken op eigen terrein vrijwel
geen activiteit ontplooid. Be verkiezingscampagne
van de q.p*l. eiste blijkbaar alle beschikbare
krachten op* Ter ondersteuning van de communiBtische propaganda maakte het dagblad "Be Waarheid»
van. 24 Juni 5*1* de resultaten van een door de
M.V.B. in November 1951 gehouden enquête naar de in
arbeidersgezinnen aanwezige voorraad linnengoed,
brandstof f en, e. d. bekend. Yanzelf sprekend, moesten
deze cijfers dienen om de kiezers er van te overtuigen, da t het regeringsbeleid armoede heeft veroorzaakt onder de arbeiders en dat een overwinning
van lijst 6 een zeer belangrijke bijdrage zou zijn
in de strijd voor een hoger levenspeil. Hierbij
dient te worden aangetekend, dat de uitslag van
deze enquête reeds in Januari j.l. bij het hoofdbestuur van de I.V.B. bekend was,doch om onbekende redenen niet werd gepubliceerd. Be ïJ.V.B. gaf
voorts een brochure uit over het leven van de vrouw
in Qost-Buropa» Be inhoud hiervan ia zodanig, dat
van enige beïnvloeding buiten eigen kring geen sprake
kan aijn.
prijswinnaars van de door de Tereniging
"Sederland-üSSB11 gehouden ledenwerf campagne, fh.
ZAJJPEB3 uit Heerlen ea A.ï.W* de HEUS uit Hilversum taie mijn rapport no, 135194» dd* 9-4-1952)
vertrokken op 13 Juni j»l* per vliegtuig via Beaag
naar de Sowjet-CJnie. De derde gegadigde, voor <iit
uitstapje A* PE'ISBS uit Iijmegen(was verhinderd^
daar hij zich op i»t tijdstip vaa. vertrek in arrest bevond wegens poging tot chantage.
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-2i)e algemeen secretaris van de Vereniging
"aederland-üSSK11, W « HJLSÏ, vertrok op 25 Juni
j.l. met «ijn echtgenote en zoontje naar Moskou
om daar een cultureel festival bij te wonen. De
reia- en verblijfkosten zouden door de WOKS worden betaald* Ongetwijfeld ia dit vaoantiereisje
mede bedoeld als beloning voor net vele werk dat
Hulst " ter versteviging van de vriendschapsbanden
tussen Nederland en de Sowjet-ünie" heeft verrioht en ter stimulering van zijn verdere arbeid
op dit terrein*
Be internationale conferentie voor een vreedzame oplossing van net Duitse probleem, welke volgens dezerzijds ontvangen berichten zou worden afgelast (vide mijn rapport no, 141958, dd.24-6-1952)
vond toch doorgang, eoJdtter niet op 13,14 en 15 Juni
dooii op 20 en 21 Juni j.l.. Ongeveer 80 gedelegeerden, afkomstig uit Belgiö, Benemarken, Frankrijk,
Engeland, Italië", Luxemburg, Nederland, Hoorwegen
ea Zweden zouden de te Odenae in Benemarken gehouden, besprekingen hebben bijgewoond. In een oproep
tot de "leidende persoonlijkheden en de parlements*
ledenvan de "»est-ïïuropese landen" wordt geaegd, dat
door inschakeling van West-Duitsland in een militair bondgenootschap de voorwaarden en het instrument worden geschapen voor een burgeroorlog en een
wereldoorlog. De conferentie achtte een vreedzame
oplossing mogelijk, indien de grote mogendheden
Buitaland het recht geven opi
nationale eenheid,
een in vrijheid gekozen regering,
een vredesverdrag,
Bouvereiniteit en veiligheid,
Hieruit blijkt, dat de conferentie niet heeft
ggaooht naar nieuwe middelen of wegen om uit de bestaande impasse te geraken, dooh zich heeft beperkt
tot een aarbuling van de in het verleden door de
_iowjüt-ijuie t.a.v. uaitalund gedane voor»tellen.De
aanwezigen verplichtten aicii ook, zo mogelijk de
ratificatie van het "General Yertrag" te doen mislukken. In verband met de afwezigheid van de gedelegeerdsn uit Iajeoho-Slowakije, Oost*» en ïïesti/uitulaud, Polen en Oostenrijk, aan wie door de
Deense regering geen visa werden verleend, aal men
pogen dd conferentie "op een andere plaats voort te
aetten rt .

-3Öpvallend is,dat «De Waariieid" eerst op 28
Juui j.l. een verslag van de besprekingen bracht,
Het o blad m /rede n , waarin veel propaganda voor de
conferentie was gemaakt, bevatte op 20-6-1952 de
mededeling, dat xaen In het volgende nummer uitvoerig op het besprokene zou ingaan, liet nummer van
27-6-1952 bevatte echter geen woord over desse aangelegenheid*
Het resultaat van. de grootscheepse voorbereidingen voor deelneming van Nederlandse zijde is
voor de organisatoren aeer teleurstellend geweest.
Alleen de secretaresse van het Nederlandse initlatiefoomité H. LAïASÏER-van HM., woonde de besprekingen bij. De hofere reiskosten, veroorzaakt door
het verplaatsen van de conferentie van Parijs naar
Oauuae en het; op het laatste ogenblik genomen bealu.it do bijuenkofflat een week te verdagen waren
uiöi'aau ongetwijfeld 'taedü dooet»
3en en ander wekt de gedachte, dat de oonfereatie een mislukking is geweest.
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