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Hiermede heb ik 4« eer Uwe Bxcallentie ten aanzien
van de oonaaanistische BiüHsij vam Héderlsnd het volgende te
berichten.

Ia de Maart 195 S-aflevei-ing van &*t
maandblad politiek «n ®s&tuiör* komt e*n artikel voor over
de a. s. gemeenteraadsverkiezingen, dat kennelijk moet dienen
als grondslag voor het algemene verkiezingabetoog der commu-
nisten. De C.P.N., zo heet het, is de enige partij, die
zich in werkelijkheid iets aantrekt van d« nood der getrof-
fenen in het rampgebied. Zij ontmaskert de "misselijke recla-
me voor het zgn. Europese Leger , de nazi-We&rmacht, die de
regering-Drees op Amerikaans bevel rondom de watersnood
naakt" en "heft het vaamdel van onze onafhankelijkheid hoog
op, juist nu de regering-Drees de hakenkruisvaan in Neder-
land heeft binnengehaald, zogenaamd om de dijken te dichten".

folgens «De Waarheid* va» 8 dezer, stelde het 3Jan-
delijk Coait̂  Tolkehulp f*20,000.- ter beschikking voor de
actie "Amsterdam helpt Schouwen-Duiveland".

HIn overleg met de burgemeester van Amsterdam,
'tor A.D.d'Ailly, ia besloten voor dit geld werkkleding, ao-
Hals overalls, klompen, schorten en werkbroeken te kpen.
"Deze goederen sullen een dezer dagen aan burgemeester
wd*Ailly worden overhandigd ten behoeve van de getroffenen,
"van Schouwen-Duiveland. *

ïen aanzien vaa de activiteit der volkshulpeomi-
té«s op het gebied van kinderuitzending kan worden bericht,
dat er plannen bestaan om tijdens de a.s. Pinkstervacantie
50 - 100 scholieren in Hongarije te plaatsen. Zoals bekend
(dza.schrijven no.178885 d.d. 31-3-1955} vertrok ©p 2 dezer
een aantal schoolgaande kinderen uit door de stormramp ge-
troffen gezinnen, onder leiding van volwassenen per trein
naar Frankrijk* Ook bij deze affaire is gebleken» dat sommi-
ge ouders geen of weinig besef hadden van de ware aard der
«volkehulp».

-2-

Aao, 2.E. de Minister
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Ministerie van Binnenlandse Zaken,
te
*s-ö R A T B H H A Ö B

3 3 6 1 5 - '50



V BH g. .» Q g W E.S ï J

Op vele openbare 0» P, 'S» -bij eenkomst en van de laat-
ate tijd wordt de nadruk gelegd op de trouw, die de leden
aijn verschuldigd aan de nieuwe leiders van de Sowjet-Unie.

E«n doordruk van dit schrijven werd ter kennis-
neming gezonden aan de Minister-President.
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