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Beu.: Propaganda-materiaal
Russische Ambassade.

H E I M

Met verwijzing naar U w schrijven van 3 December
No. 17804 heb ik de eer Uwe Excellentie te berichten, dat
de door Uw ambtgenoot van Onderwijs, Kunsten en Weteja-^
schappen - aan de hand.van een melding van deze Dienst gesignaleerde politieke propaganda-activiteit van de
Sowjet-Russische Ambassade een verdere illustratie vormt
vanenet geen van de kant van de vertegenwoordigingen van de
landen achter het Yzeren Gordijn hier te lande op bedoeld
gebied bedreven wordt, waaromtrent dezerzijds reeds werd
gerapporteerd bij mijn brief van 29 December 1952 No.169612.,
'Ter aanvulling van de in deze - gemakshalve in afschrif
hierbij gevoegde - brief naar voren gebrachte feiten, waarvan toen ook de Ministers van Buitenlandse Zaken en justitie in kennis zijn gesteld, kan v/orden medegedeeld , dat de
Hongaarse Legatie haar bijzondere rol in deze schijnt te
hebben verloren. De orienteringsdienst van deze diplomatieke vertegenwoordiging is althans opgeheven, terwijl het
tijdsc:iriit^"Nieuw Hongarije" niet meer verschijnt; in stede
hiervan verspreiden de Hongaren het in Budapest verzorgde
- in verschillende talen gestelde - "Ungarisches Bulletin".
Over dit blad handelde destijds ook dzz. schrijven van
50 Maart 1953 No. 178713, waarvan ook een afschrift is
bij gevoegd.
Veeleer schijnen de Polen tnans actief.Bekend is bijv.
dat de afdeling Slavische Talen van de Universiteit te
Groningen ongevraagd een bijzonder groot aantal Poolse
pamfletten en kostbare boekwerken gratis toegezonden krijgt.
Voorts is ook de Roemeense Legatie begonnen met de uitgifte van een eigen - in het Nederlands gesteld - gestencilc
informatiebulletin, terwijl een dito bulletin van de
Tsjechische Legatie thans weer regelmatig verschijnt.
Omtrent oplagen...

Aan Zijne Excellentie
de Minister van Binnenlandse Zaken
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op schrijven No. 267560 dd. 18 Februari 1955 aan S0E0 de
.
Minister van Binnenl. Zafcen0
Omtrent oplagen zijn dezerzijds geen (nadere) gegevens
bekend geworden,, Deze zijn n!0 niet zo gemakkelijk te verkrijgen, omdat het stencilwerk door.de persafdeling van de
Legaties zelf wordt verzorgd evenals de verzending per post»
Gedetailleerde informaties omtrent adressering ontbreken dan
ook in het algemeen,,
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Voor eventuele inlichting van de Minister-President als/-'''
mede van Uw ambtgenoten van Buitenlandse Saken en Justitie
r<, fc /»
wordt hierbij een drietal doordrukken van dit schrijven in'i
gesloten0
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' ï , H e t Hoofd v a n d e DiensV

Mr. L.Einthoven
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