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DE BUSSISCHE DELEGATIE NAAR HET 18e CPN-CONQBE5 ": "
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Door de CPSU was een delegatie aangewezen naar het congres van de
Nederlandse communistische partij. Visa werden aangevraagd — en door de
regering geweigerd - voort

Mare MITINE geb. 1901 te Jitomir journalist en lid academie
van wetenschappen

Ir Iwan MAHTCHENKO geb. 1908 te Briansk

Alexandra ZATSEPILOWA geb. 1920 te Ouviaz tolk.

Omtrent deze figuren kan het volgende medegedeeld worden.
MITINET

Sinds 1939 lid van het Centraal Comité van de CPSU, opvolger van -
Pawel Tudin ala hoofdredacteur van de Kominformkrant, zojuist benoemd
tot leidende.figuur in de Vereniging tot propagering van politieke en
wetenschappelijke kennis in de Sowjet-Unie (de opvolgster van de zgn.
Godlozenbeweging), lid van het redactie-college van "Woprosy filosofil",
uitgave van het filosofisch instituut van de academie van wetenschappen "'
van de Sowjet-Unie, sinds 23 October 1953 referent voor- de geschiedenis
der filosofie in de afdeling voor economie, filosofie en rechtsweten- ."'
schappen van de academie der wetenschappen der Sowjet-Unie. Hij zou
leider van de delegatie geweest zijn.

Uit het bovenstaande volgt, dat men hier te maken heeft met een :,,
theoretisch bijzonder goed onderlegd partijman, die bovendien in het -> •'""
praktische werk (Kominformkrant) betrouwbaar genoeg geacht werd om de -;
partijlijn op het hoogste niveau toe te paasen.
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MARTCHENKOi
Lid van het Centraal Comité van de CPSU en tweede secretar.is7.vanT-'

de stadsafdeling Moskou van de CPSU. " • - v

Aangezien Furtaewa - het vrouwelijk lid van het presidium van het '
CC-CPSU die in het algemeen beschouwd wordt te behoren tot de

> Chroestsjowgroep - de perste secretaresse is van de stadaafdeling Mpskou",'
is het niet uitgesloten, dat deze Martchenko, de tweede, secretaris van"
de stadsafdeling Moskou, als speciale waarnemer varuChroestsjow-Furtae- -
wa-groep had moeten optreden. «e

ZATSEPILOWA: ".'i
Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan worden aange- ',

nomen, dat zij identiek ia aan "Alexandra Petrowna" (Petrowna is daarin "
waarschijnlijk de in het Russische taalgebruik bekende verwijzing naar. ,
de vadersnaam), verbonden aan de West-Europese afdeling van de WOKS.' - ,
Deze heeft in Moskou regelmatig contact gehad met belangrijke figuren ,-V
van Nederlandse delegaties, zoala b.v. De Groot, Arniie Averink, Wim''""" 1*
Eulst, wanneer deze in Moskou op bezoek waren. , ~-~~

Uit het feit, dat aij geschikt geacht werd om deze belangrijke ~ ?"
CPSU-delegatie als tolk te dienen, kan worden afgeleid, dat eij het Vol-'"
ledige vertrouwen van de partijleiding in de Sowjet-Unie moet genieten.-•
Zij is dus waarschijnlijk de best beschikbare Sowjet-burger op het ge-~ i'
bied van kennis van de Nederlandse taal, die tevens voldoet aan hoge'"' 'p
partij-normen, en tegen wier optreden in het openbaar geen security- --'ï~ï
bezwaren bestaan. ;• „ -.̂
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