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Hiermede heb ik de eer Uwe Excellentie betreffende
de communistische mantelorganisaties het volgende te berichten.
De inmiddels gepubliceerde bijzonderheden over de
op 15*3-1952 beëindigde ledenwerfcampagne van de vereniging
"lederland-U.S.S.R." illustreren nogmaals de betekenis van
de stad Amsterdam voor de ontwikkeling van de mantelorganisaties. Ysn de 12.944 nieuwe leden, en abonné'e werden er
6.844 in Arasterdam gewonnen. Hierbij vergeleken doen de
resultaten te Botterdam en Den Haag behaald (resp.900 en 500),
wel pover aan.

Prof.Kr.C,W,de VSJBS, leider van de Nederlandse
delegatie naar de economische conferentie te Moskou, deelde
in een pers-interview na zijn terugkomst mede, dat de conferentie niet aan het gestelde doel - bespreking van maatregelen om te sluiten handelsovereenkomsten tot uitvoering te
brengen - had beantwoord. Het terzake opgestelde rapport was,
volgens de VSIBS, ss<S oppervlakkig, dat het in een Nederlands
economisch tijdschrift hoogstwaarschijnlijk geen aandacht
aou trekken. Het belangrijkste resultaat van de besprekingen
was het besluit een tweede conferentie te houden, welke geheel uit particuliere middelen zal worden gefinancierd, zodat
regeringsinmenging wordt voorkomen.
indien de bewering van Prof.de VBIES, dat vele bekende internationale firma's in het geheim ter conferentie waren vertegenwoordigd juist is> mag worden geconcludeerd, dat het
Zremlin in eerste instantie in aijn opzet is geslaagd.
Over de sociale toestanden in Rusland toonde Profi de VRIES
zich teleurgesteld. Van een klasseloze maatschappij was daar
absoluut geen sprake. Hij was van mening, dat de Nederlandse
arbeider het veel beter heeft dan de Sussisehe, terwijl de
uitgebreide vrouwenarbeid ook in de zware industrie een ramp
voor de samenleving scheen,
De communistische pers achtte de uitlatingen van
prof.de VRIES niet meer waard dan enkele regels op een onopvallende plaats.
Aan Z.E. de Tiee Minister-President,
Minister zonder portefeuille,
Ministerie van Binnenlandse Zaken,
te «S-S H A V E H H A & E
Itojafsohrifti
Aan Z.E. dé Minister-President,
Plein 1813 no.4»
te *s-S R A V E H H A G £
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-2Be Nederlandse Yredesraad organiseert van 4 tot 10
Kei a.a. een landelijke vredesweek, welke zal worden afgesloten met een nationale conferentie voor ontwapening en
tegen Saitee herbewapening. In. tegenstelling met hetgeen gemeld werd in mijn rapport no. 1343?6 d.d» 3-4-1952 is taan»
gebleken, dat de voorlopige bij ze 11 ing van de urn met as van
in het concentratiekamp AuscJiwitz omgekomen slachtoffers niet
op 10 Mei doch op 5 Mei a.s, stal plaatsvinden. In het voor
deze gelegenheid gevormde erecomité" hebben o.m. een viertal
geestelijken zitting.
Het ligt in de bedoeling de urn t»2*t. definitief te plaatsen
bij het ve^etsmonument, dat volgend jaar op het Jonas Danie*!
Meyerplein te Amsterdam «al worden opgerieht.

Het "Amnestie-comité Piet van Staveren" ogaaiseert,
ter ondersteuning van de eis aan de Regering om hem nog dit
jaar in vrijheid te stellen, een reizende tentoonstelling
óver het leven van dege deserteur, ïijdens een openbare bijeenkomst, welke in de eerste week van April te 's-Gravenhage
plaats vond, werd een door Piet van SÏAVEfiEN in de Leeuwarder
gevangenis geschreven "begroeting1* voorgelezen. Hierin riep
hij de Nederlandse jeugd op zich ten scherpste te verzetten
tegen de verlengde herhalingsoefeningen, die dit najaar in
West-Duitsland zullen worden gehouden.
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