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l
GEHEIM. I. VERANDERINGEN IN DE -TOESTAND VAN HET SOVJET BLOC.

l» Politiek.

Sovjet Unie*

1.1 Maatregelen en reacties van de

Sovjet Regering, direct na de dood van STALIN

(5 Maart 1953), wettigen de conclusie, dat,

zowel ten opzichte van de binnen- als "buiten-

landse politiek, de richtlijnen reeds waren

vastgesteld.

Binnenland.

Reeds op 6 Maart werd "bekend gemaakt,

dat MALENKOV Stalin als Minister-President en

Ie Secretaris van de Communistisohe Partij

was opgevolgd.

Op 14 Maart Tire r d een ingrijpende wij-

ziging in de Regering en in het Partijbestuur be-

kend gemaakt.

Het aantal Ministeries en Staats-

commissies werd door samenvoeging van 67 op 2?

teruggebracht, hetgeen een aanzienlijke con-

centratie van krachten betekent.

Zo werden de Ministeries van Oorlog

"v — en —
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GEHEIM. en van Marino tot een Ministerie van Defensie

verenigd^ het Ministerie van Staatsveiligheid

(M.G.B.) kwam wear onder het Ministerie van

Binnenlandse Zaken (M. V. D.); de Ministeries

van Wapenindustrie eri van Vliegtuigindustrie

worden gccomMneerd tot oon Ministerie van

Verdedigingsindustrie.
/

Boven de Ministerraad (waarin ook de

* Voorzitters van de StaatacommiaslDB zitting

hebben), kwam nu hot Presidium van de Minis-

terraad, bestaande uit de Minister-President

en de 4 ecrs'fre— plaatsvervangers.

Het ledental van het Presidium van

de Communistische Partij, dat nog op het

XlXe Partij Congres in October 1952, &p 25 le-

den en 11 candidaatleden was gesteld, werd nu

verlaagd tot 10 leden on 4 candidaatlodon,

het Presidium is nu pragtisch gelijk aan he.fr

oude Politbureau.

Ook het aantal leden van het Secre-

ta.riaat van het Centrale Comité van de Com-

munistische r'artij werd drastisch verlaagd? en

wel van 13 op 5*

Op 20 Maart wori. bekend gemaakt,

dat MALENKOV zijn functie van Ie Secretaris

van de Communistische1 Partij reods op 13

Maart had overgedragen aan KHRUSHCHEV. Het

bevreemdt j dat hiervan geen melding werd ge-

maakt bij de bovengenoemde bekendmaking op 14

Maart. Wel behield MAL3NKOV zijn functie in

het Presidium van het Centrale Comité.

****** i' - Als -
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GEHEIM. Als bijlage I is oen schema opgo-

rroraon, waaruit "blijkt, dat de hurdigo Rege-

ringsfunctionarissen ook vooraanstaande posi-

ties in liot artijbestuur innemen.

Als bijlago. II is eon overwicht

van do Rogorings- on Partijfunctionaris-on van de

Sovjot Unie opgenomen, benevens de biografieën

van de belangrijkste personen.

Do herhaalde oproep om de eenheid te

bewaren en de getroffen veiligheidsmaatregelen

in de Satellietlanden (zie punt il) bewijzen,

dat rekening werd gehoude-n met subversieve

acties.

Buitenland.

De aan de grenzen der Satellietlanden
V

getroffen maatregelen en de krachtige reactie

op vermeende schendingen van het luchtruim wij—

aen er op, dat ook rekening werd gehouden mot

een mogelijk 'agressief optreden van de Wes-

terse landen.

Door hot aannemen van oen meer ver-

zoenende houding tegenover de Westelijke landen

on het betonen van "goodwill" op enkele pun-

ten van ondergeschikt belang, heeft de .nieuwe

Sovjst-regering bereikt,- dat, behoudens de

propagandistische v/aarde,

a. hot Westen volkomen werd verrast door deze

.̂ gewijzigde tactiek, waardoor punt on van

wrijving tussen ÏTATO-landen onderling op-

tradon 5

b, een tijdwinst werd verkregen om het nieuwe

regime to consolideren.

- , ' - waarbij -
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GEHEIM« waarbij "buiten "beschouwing is gelaten, of, dit

"vredesoffensief" al dan niet gemeend is.(Zie

hiervoor onder Y)«

1.2 Er zijn goon propagandistische po-

gingen waar to nemen om één der nieuwe lei-

ders op een voetstuk te plaatsen. Integendeel,

de nadruk wordt gelegd op de wenselijkheid vari

collectieve leiding.

Concrete gegevens, welke kunnen v/ij-

zen op een machtsstrijd tussen de leiders

onderling, zijn niet aanwezig.

Het zou ook niet in de lijn der ver*-

wachtingen liggen, dat een dergelijke strijd,

zo deze al bestaat, aan de oppervlakte'zou

treden alvorens algehole consolidatie van het

regime heeft plaats gevonden.

1.3- Stalins functie van Opperbevelhebber
v

dor Strijdkrachten is in handen gekomen van

Maarschalk BÏÏLGAFIÏT.

De benoeming van de populaire Ivïaarr-

schalk ZHDKOV tot plaatsvervangend Minister,

heeft de invloed van het leger in de nieuwe

regering versterkt.

i

Satollietlandén.

1.4 De reacties van de Satellietlanden op

de koerswijziging van de Sovjet Unie wettigen

de conclusie, dat zij-hiervan niet tevoren

waren ingelicht en nu voorlopig hun houding

niet weten te bepalen.

;. - Anti—
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GEHEIM. Anti-westorse propaganda gaat voort,

en de verzachtende maatregelen voor do eigen

"bevolking zijn halfslachtig.

AJloon do overtuiging; dat de nieuwe

koers wordt voortgezet, zal tot enige ontspanning

in deze landen leiden.

1.5 In verband mot liet gesloten vriend-

schap s verdrag tussen Turkije - Griekenland —

Zuidslavië" zou eon geheime conferentie he"b"ben

plaats gevonden tussen militaire autoriteiten

van_de Sovjet Unie, Hongarije, Roemenië en

Bulgarije to Sina.ia (Roemenie') onder voorzit-

terschap van Maarschalk KONIEV (S.U.)

Onder moor zou zijn "besloten tot in-

tegratie van hot Hongaarse-, Bulgaarse-- on

Roemeense leger, terwijl Maarschalk KONIEV

het commando zou voeren.

YiTaarschij.nlijk hebben alle berichten

hierover o .-.n gemeenschappelijke bron? de betrouw-*

baarheid wordt dan ook in twijfel getrokken.

1.6 Volgens een op 14 Maart j.l, te Kar-

lovy "Vary (Karlsbad) gesloten geheim veidraj

tussen Oost-Duitsland en Ts^ccho-Slowakije

zullen militaire inlichtingen worden uitgewisseld

terwijl Tsjecho-Slowakije hulp zal verlenen bij

de opbouw van con Oost-Duits leger.

De Sovjet Unie -zou voor haar defensie-

plannen doae beide landen als een eenheid wil-

len beschouwen.

ZEER GEHEIM
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GEHEIM. 2. .Economie.

.2.1 De Satellistlanden hebben hun staats-

begrotingen gepubliceerd.

Van het totaal der uitgaven, vormen die

voor de defensie van

Polen 11 fo°,

Ts jecho-Slowaki je 10 fo$

Hongarije 14 ?£?

Roemenië . 10 $j

Bulgarije 11 i°\ë 12 %.

Deze percentages scliijnen, vergele-
y

ken met die der Nato-landen, niet bijzonder

hoog. Men diene hierbij echter to bedenken,

da-b

a. niet alleen het percentage van belang is, doch

evenzeer het begrotingstotaal| dit laatste

is in de communistische landen aanzienlijk

hoger dan in het 'Besten, (in verhouding tot

het nationale inkomen)j

"b, een groot aantal uitgaven in de communistische

budgettechniek niet onder het hoofd "Defensie"

vallen, doch b.v., indien het de bouw van

kazernes en wapenfabrieken betreft, veelal tot

do post "Nationale Economie" worden gerekend.

Hoewel een preciese becijfering van Ie

uitgaven niet goed mogelijk is, is het niet on-

voorzichtig te stollen, dat de satellietlanden

een even groot deel van het nationale inkomen aan

defensie besteden als de westerse landen.

ZEER GEHEIM
- 2.2 -



2.2' Het communisme is sterk in cijfers,

vporal waar het de economie "betroft. Onbegrij-
* !'••
pelijk hoa zulke tot voor kort onontwikkelde

landen, zulk oen groot aantal voortreffelijke

statistici hebben opgeleverd in zulk een korte

tijd. Statistiek, en vooral nationale statis-

tiek is een uiterst ingewikkelde aangelegen-

heid.

Men mag dan ook mot goed re oh. t twij-

felen aan de juistheid van de onlangs in de

verschillende satellietlanden gepubliceerde cij-

fers inzake de vervulling van het nationale

plan gedurende het eerste kwartaal van 1953-

Uit de massa gegevens zijri drie in-

dices van bolaritj, n.l. die, welke aangeven s

1. de planvorvulling van de bruto-industriële

productie §

2. de stijging van de bruto-industri'êle pro-

ductie ten opzichte van het eerste kwartaal

van 1952?

3. de stijging van de arbeidsproductiviteit ten

opzichte van het eerste kwartaal van 1952.
/

Het plan zou in alle satellietlanden,

behalve in Tsjccho-Slowakije gehaald of meer

dan gehaald zijn, terwijl zowel de bruto-in-

dustriële productie, als de arbeidsproductivi-

teit in ieder land "behoorlijk is gestegen.

Do cijfers mogjn onoprecht zijn, de

stijgende tendens, die hieruit spreekt, is

waarschijnlijk wel juist. De satellietlanden

bevinden sich in een groots industrialisatie-

proces. Het tompo van deze Industrialisatie

- moge -r
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GEHEIM. moge gedurende de laatste maanden iets gedaald

zijn, liet is geenszins in elkaar gestort, ondanks

do 'beschouwingen in sommige westerse periodie-

ken. -

Industrialisatie gaat mot schokken ge-

paard en het is niet onmogelijk, dat de satel-b

liotlanderi zich momenteel in eon dal van de

golfbeweging bevinden 3 terwijl de algemene

tendens stijgend "blijft.

^

2.3 Wat gezegd is over de stijging van

de industriële productie in het algemeen, geldt

voor do wapenproductie in hot bijzonder.

Polen heeft er als taak bij gekre-

gen, gedurende 1953 55 stuks 152 mm— houwitsors,

1200 stuks 85 mm-AA geschut, en 450 stuks 85

mm-tankgoschut te fabriceren.

Hongarije zal over de zelf do periode

enkele tienduizenden stuks geweren en lichte

mitrailleurs (kal. 7-62), benevens 2800 vlam-

menwerpers fabriceren.

Dezo cijfers liggen ver boven de

vrcdesbehoef te van de betreffende nationale

strijdkrachten. Inmiddels passen deze gegevens

geheel in do gedurende de 'laa-tste jar„n waar-

genomen ontwikkeling! te weten een regionale

arbeidsverdeling, waarbij de satollietlariden zich

specialiseren op do productie- van lichte wapens

en waarbij de bulk van de productie van tanks,

vliegtuigen en zwaar geschut in de S. U. gecon-

centreerd blijft,

' • - 2.4 -
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GEHEIM, 2.4 Deze geïntegreerde wapenproductie is

in feite niet meer dan een facet van de algeme-

ne economische integratie, die uit Moskou geloid,

alle communistische landen omvat, misschien met

uitzondering van China.

Een nieuwe mijlpaal op de weg van do-̂

ze economische integratie vormen de ..go durende

de verslagperiode "bekend gemaakte bilaterale

handelsovereenkomsten tussen de Sovjet Unie en

de satellietlanden.

Volgens deze" overeenkomsten s die

veelal tot 1955/56 lopen, wordt de goederenbe-

weging van en naar de satellietlanden steeds meer

afgeleid van het Westen ̂ n^garicht^ op het Oosten^

waarbij de economi'e'n van de afzonderlijke staten

worden gekoppeld aan de Sovjetrussische econo-

mie. •

2.5 Mag de positie van de arbeider-con-

sument in alle satellictlanden al slecht in

Oost-Duitsland wordt bepaald honger geleden.

De verhouding tussen de Sovjet Unie

en Oost-Duitsland is altijd enigszins ander _ge-

weest dan die tua-san de Sovjet Unie en de andere

satollietlanden. Duitsland is gedurende een aan-

. tal jaren voor de Sovjet economie niet meer ge-

weest dan een veroverd gebied. De Sovjets reha-

biliteren van hot verwoeste Duitse economisch

potentieel in de eerste plaats alleen datgene,

wat diroct de Sovjet Unie ten goed komt. Sterker

dan in de andere satellietlanden wordt met het

belang van de consument niet of zeer weinig

GEHEIM
— rekening -
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GEH5IM. • rekening gohouden. De ar"be.idsnormen worden

steeds verhoogd, terwijl de voedselrantsoenen

voortdurend dalen. ?lot recht spreekt óén van de

bronnen van "uitmergeling van de Duitse arbeids-

kracht". Hot is de vraag hoe lang deze situatie

kan voortduren.

3. Inwendige veiligheid.

CONFIDENTIEEL. 3.1 Militair.

Ha de bekendmaking, dat Stalin's

toestand critiek was, worden direct de verloven

van alle Sovjct-strijdkrachten in Oost-Duits-

land ingetrokken. Op last van het Oost-Duitse

Politbureau werden allo E.V.P,-eenheden ge-

alarmeerd, terwijl enigs eenheden naar de

West-Duitse-, Poolse— en Tsjechische grens

werden gedirigeerd.

Ook berichten uit Roemenië, Bulgarije

en Albanië" meldden, dat na het overlijden van

Stalin extra veiligheidsmaatregelen worden ge—

' troffen langs de grenaen van deze landen mot

Joego-Slavie, terwijl in de grote steden mili-

taire- an para-militaire eenheden patrouilleer-

den.

GEHEIM, 3.2 Burger.

Aan do luchtbescherming" wordt grote

aandacht besteed.

De communistische jeugdorganisatie in

Oost-Duitsland, de "Freie Deutsche Jugend" is

— verplicht —
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GEHEIM. verplicht luch.fboscb.or ;,ingscursusscn to volgen.,

In Tsjecho-Slowakije "bestaat de ver-

plichting voor "burgers om onderwijs in do passie-

ve luchtverdediging te volgen, alsmede cur-

sussen in eerste hulpverlening en "brandbestrij-

ding.

In Bulgarije heeft oen fabriek haar

normale productie moeten stop zetten, ten oindo

verduistoringskappon voor autolampen te ver-

vaardigen. Inwoners van Sofia kregen opdracht

hun zolders te ontruimen en zorg ta dragen, dat

een voorraad zand op de zolders aanwezig was.

4. Operationele militaire en para-militaire gegevens.

GEHEIM. 4.1 Verplaatsing van de Sovjet lijndivi-

sies in oost Duitsland naar de oefenterreinen

"begon op 15 April en was op l Mei voltooid.

Een 4~tal divisies is in de winter-

kwartieren gebleven en maakt gebruik van de

nabij gelegen oefenterreinen.

In bijlage III is een overzicht ge-

geven van de oefenterreinen on de dislocatie

van de zich daar bevindende divisies.

Opgemerkt kan vrorden, dat de verplaat-

singen zich vorig jaar in dezelfde periode vol-

trokken, terwijl de divisies, op één uitzondering

na, dezelfde oefenterreinen werden toogewezen.
fs

Alleen de 9 gemechaniseerde divisie

van het BÖ Garde gemechaniseerde leger, bevindt

3ich nu. in het oefenterrein LIEB2ROSS (vorig

GEHEIM
- jaar
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GEHEIM.

GEHEIM. 4.2

jaar Woleswasser).

Het onbevestigde "bericht., dat Weiss-

wasscr als oefenterrein voor de K»V.P. is be-

stemd, zou oen verklaring kunnen ^ijn voor deze

afwijking.

Opvallend is wederom de concentratie

op de Lotalinger Holde, waar eenheden van 4

verschillende legers oefenen.

Van verschillende zijden is gemeld, dat

"bij eenheden, waar organiek alleen middelbare

tanks voorkwamen, in de laatste tijd ook aware

tanks zijn ingedeeld.

Een voorlopige conclusie luidi, dat

een middelbaar tank-bataljon, hetwelk eerst, uit

3 compagnieën middelbare tanks Toestond, thans

* compagnieën middelbare tanks en l compagnie

aware tanks telt.

ZEER GEHEIM. 4.3 De Russische genie heeft oefeningen

gehouden met een nieuw soort pontonbrug.

Be pontons kunnen tot zinken worden ge-

bracht j waardoor de brug op de bodem van de

rivier komt te rusten. De waarnemingsmogelijkheid

en de kwetsbaarheid wordt dan sterk verminderd.

De pontons kunnen worden üoqggepcmpt, waardoor

do brug aan de oppervlakte komt en voor gebruik

geschikt is. •

GEHEIM. 4.4 Het moreel der Sovjet-troepen blijkt

niet overal even hoog te zijn.

7*"
- Zo -
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GEHEIM. 2o hebben, na het bekend yrerden van

de dood van Stalin, de officieren van de Ar-

tilleriekazerne te Kummersdorf? waar een onder-

deel van het 3e Garde Gemechaniseerde Leger in

Oost—Duitsland ligt, een drinkgelag aangericht,

terwijl eon aantal soldaten van een pantsereen—

heid, gelegen te Körmend (Hongarije, nabij Oos-

tenrijkse grens) aan het muiten sloeg.

In een opleidingskamp bij Preienwalde

(Oost-Duitsland) heeft een bataljon soldaten zich

in de kazerne verscheiriËt, uit protest tegen een

vermeend onrecht.

In diverse Sovjet garnizoenen in

Roemenië zijn officieren gearresteerd in ver-

band met de vers-reiding van anti-Sovjetlitera-

tuur.

In alle vermelde gevallen zijn stren-

ge straffen uitgedeeld. Het is merkbaar, dat

veiligheidsmaatregelen onder de troepen in

Oost-Duitsland de laatste tijd zijn verscherpt.

II. MOGELIJKE INDICATIES MET BBTREKKIHG TOT OORLOGSGEVAAR.

GEHEIM, ' ' Zie punt I - 3.2.

III. VERANDERINGEN IN DE TOESTMD VAK 'DE OVERIGE LAUDEN.

1. Indonesië1»

ZEER GEHEIM. 1.1 Infiltratie in Nieuw Guinea.

Indonesische patrouille, welke op

- 11 -
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ZEER GEH3IM. 11 Mei j.l. in Hieuw Guinea trachtte te

infiltreren, behoorde tot hot 25© Regiment

"Infanterie (llolukkcn) onder bevel van Luite-

nant-Kolonel SUKGWATI. Deze meldde aan de

Torritoriaa.1 - tevens Troepencommandant 7;

(de beruchte Lt.Kol.WARüUW to ïïakassar) -

geon. opdra ht verstrekt te hebbon aan enig

ondcrhebbcnd onderdeel om op West Meuw Gui—

nca te landen; hij voerde hierbij als argu-

menten aan, dat é"é*n en ander geen infiltra-

tiopoging was s

a. de troepen droegen openlijk T.N.I.-unifor-

men, distinctieven en insignes^

b. het waren Monadonezen, terwijl het Regi-

ment over veel Papoea's "beschikte.

(Opmerking? Dit houdt een waarschuwing-in

voor volgende pogingen.)

De ontkenning van de Indonesische

•regering, iets net deze zaak uitstaande to heb-

ben, wint dus aan geloofwaardigheid, maar dit

impliceert geenszins "dat'één en ander "por

ongeluk" gebeurde.

Hot feit, dat President SUKAHHO nog

steeds steun verleent aan de Lt.Kol. WAROUW

"(die zodoende als Commandant van alle troepen

in Oost-Indoncsië in functie is gebleven, on-

danks do benoeming van. Kol. SADIKI1J op deze

post) alsmede de agitatie, welke SUKARNO ten

opzichte van Hod. Nieuw Guinea voert, kan

aanleiding zijn, dat dergelijke zelfstandige

acties worden herhaald en van bepaalde zijde

worden geprezen.

ZEER GEHEIM
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5EER G3E3IM.

c

DIMSTGEHBIM.

\e gebeurtenissen tonon in ieder geval aan,

dat Hieuw Guinoa open staat .voor dergelijke

infiltraties on dat slechts hot optreden van

jjedprlandse strijdkrachten zulks kan verhinde-

ren.

Hot go zag van do Indonesische rege-

ring is in dczo peripharie dormato ontoereikend,

dat aan eventuele garanties harerzijds voors-

hands weinig waarde kan worden gehecht.

In dit verband zij herinnerd aan het

bestaan van con strijdorganisatie, die zich

ton dool stelt "IRIAU" onder de Republik te

"brengen (Badan Pordjor.ngan Irian). Ook do re-

cente reis van de Iriaan SILAS PAPARE (die zich

hiervoor zeer beijvert) naar de Molukken,

trekt de aandacht.

Vermeldenswaard is nog, dat Lt.

Kol. SUKOWATI, in vorband met een vermeende

concentratie van ïTederlandsc troepen bij Fak-

Pak, ,zijn regiment opdracht gaf, paraat te zijn

- e n tevens de Territoriale- tevens Trocpencom-

mandant 7 verzocht troepen gereed te houden ter

ovontuole steunverlening.

1.2 De Kabinetscrisis.

In de nacht van 2 op 3 Juni is het

Kabinet Wilopo (het 4o kabinet na de souvorei-

niteitsovcrdracht) , na een regering van 15

maanden, afgetreden, ten gevolge van sterke'

nationalistische en communistische oppositie.

- De -
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DISNSTGEHSIM.
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C

DG val van hot Kabinet vond zijn
s

directe oorzaak in do z.g. grondenkwestio. . '

- Do door SIDIK- ORTAPATI (afgevaar-

digdo van do communistisch goorie'nieerde boe-

renpartij) ingediende motie, welke door alle

pro-communistischo partijen word gesteund, kroeg,

tegen do verwachting in, ook do steun van de

P.ÏM. (Nationale Partij), óön der regerings-

partijen^ hierop trad do regering af.

De vorming van oen nieuwe regering

aal niet eenvoudig zijnj een hernieuwd samen-

gaan van Masjumi on P.U.I. zal, althans naar

Westerse maatstaven, nu zeer moeilijk zijn

geworden.

President SUKAKKTO hooft intussen

reeds verschillende vertegenwoordigers der par-w/

tijen ontvangen. De Masjumi is "bij monde van

haar voorzitter, oud-premier Moh. ÏÏATSIH, met •

hot voorstel gekomen oen Kabinet to" vormen mot

Vice-Presidont HATTA „Is Premier. Dit kan

vermoedelijk gezien worden als oen toonaderings*-

poging tot do P.S.I. (Socialistische Partij van

SJAHEIE),. waarvan HATTA wel als exponent wordt

beschouwd.

+) Deze grondenkwQstie sproot voort uit een

plan om de ongeveer 250.000 illegale "squat-

ters" op Gouvernemcnts- en particuliere on-

dernemingen, naar nieuwe stroken over te

brengen p de regering bepleitte teruggave van

deze terreinen aan do eigenaars. Dit pro-

gramma verliep in de aanvang naar wens, totdat

- do .-
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DIEHSTGEHEIM. de communisten e^-n agitatoris-cho campagne

ontketenden, welke eindigde mot een incident,

waarbij slachtoffers violen onder de van de

gronden te vcrwijdoren boeren.

EL. X2«' Indo-China (zie bijlage IV).

Vermoedelijk als gevolg van hot in-

treden van do natte mooson is oen stilstand in—

^ getreden in de govechtsacties in LAOS. Als deze

aanname juist is, zal do gevechtspauzo tot me-

dio September voortduren.

Het militaire doel, dat de Viet Minh •

in de vierwookse campagne nastreefde, is ver-

moedelijk geweest LUA1TG PRABAKG nog vóór de regen-

tijd te veroveren om daarna langs de Mekong-ri—

vier te consolideren on voorbereidingen te treffen

voor' hot eventueel voortzetten van de opmars naar

' hot Zuiden.

De Franse luchtmacht hooft de opmars

niet kunnen tegenhouden, maar wel ernstig bc-lom—

f mcrd§ ¥/ollicht heeft deze belemmering er toe bij-

gedragen, dat de aanval afgebroken werd om niet

door do regüntijd in ongunstig terrein te worden

overvallen.

De terugtocht van de 4 Viet Minh-di-

visies, die in LAOS opereerden, i§, voor zover

do aanvaller dit van plan was, voltooid. Twoo

divisies bevinden zich v/eer in hun oude posities

rond do delta van de Eodo rivier, on één divisie
/

is nog in het grensgebied van Tonkin, waar hot

Franse steunpunt K/LHSMT bedreigd wordt, terwijl

- tevens -
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L. tevens hulp wordt go"bodon aan do verzetsgroepen

in Laos, vooral in do "buurt van SALÏÏTEUA.

De laatste der vier divisies, die

zware; vorlioz.cn heeft geleden door een aanval

van Franse para-troepen, "bevindt zich nog

steeds in LAOS tussen 3AMNEÜA en XIENQ KHOUAÏÏG.

In de ontruimde gebieden zijn do

nodige officieren on agenten achtergelaten voor

C het organiseren van do verzetsgroepen. De in-

vlood is merkbaar tot over de grenzen van

THAILAND.

Zeer belangrijk iss dat de Fransen

-werden gedwongen hun eenheden over eon enorme

oppervlakte te verspreiden. _+ 30 van do "beste

bataljons werden naar LAOS gevlogen om de ver-

dediging aldaar te versterken, ten koste van

de Frans - Vietnamese krachten in de zo be-

langrijke Tonkin—delta.

De val van YEN- VI, het uit 8 forten

bestaande bastion in da Zuidelijke verdcdigings-

gordol der delta kan men als het gevolg van de—

~̂ g zo verzwakte positie zien.

De nieuwe commanderende Generaal

HEUEI E. NAVAERE zal zich voor de uitermate

zwaro taak gesteld zien in zeer kort tijdsbe-

stek do ernstige on voor de Fransen zo demoralir

serende ontwikkeling ten goede te keren. Eén

van de militaire vraagstukken is hot opriéhton

on 'tijdig inzetten van 50 VIST' ¥AM-commandoba-

taljons. Ook op politiek gebied vragen ernstige

verwikkelingen een snelle en krachtdadige op-

loësing* '

ZEER
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GEÏÏBIM., 3. Yeroriigdcy S t at on.

Wijaigingun in hot Defensiebeleid.

Uit do vclo "baschouwingen, gewijd

aan dit onderworp, zijn de volgende hoofdpunten

af to loidens

a. De defensie—uitgaven moeten aan de economi—

- sche eisen van hot land worden aangepast.

V b. Ten aanzien van do "buitenlandse hulpverle-

ning zal het accent worden verlegd naar de

landen in hot Nabije xen Verre Oosten.

c. De nieuwe Joint Chiofs of Staff zijn vermoe-

delijk voorstanders van oen "Asia first

policy", hetgeen de verwachting wekt, dat

Amerika zich enigermate van do Europese

•kwesties zal distanciërcn.

d. De plannen tot vermindering van de stroef—

sterkte van hot S brategic Air Command ten

gevolge van do "bosnoiing van de luchtmachtlDO-

groting", doen vermoeden, dat het accent min

/ of mê .r wordt verlegd van het offensief mot

de atoombom naar do verdediging van eigen

grondgebied tegen atoombom-aanvallen.

Bovengenoemde accentverschuivingen

zullen invloed hebben op de defensie van

Europa. Ten einde tijdig gewaarschuwd te kun-

nen worden, hoe dezo invloed zich zal ont-

wikkelen, verdient thans ook Oost—Azië1 moor

aandacht.dan tot dusverre hieraan uit Europees

standpunt werd besteed.

GEHEIM
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\. COÏÏTRA-IIJLIOHTIHGKR.

GEHEIM. 1-. Veranderingen in de_ jtoestand mstbj3 trekking tot in-

wendige veiligheid in Nederland.

1.1 Militaire stelligheid.

Gedurende "de verslagperiode werden

enkele meer of minder ernstige inbreuken en

r- vergrijpen met betrekking tot veiligheid van de

militaire organisatie gemeld. Met uitzondering
-v

van een enkel geval kan geen van deze gevallen

worden teruggevoerd op activiteit van de B. T.

1*2 Burgerlijke veiligheid.

a. De verkiezingspropaganda van do C.P.K", had

een gematigd karakter. Evenals in het vorige

jaar bij de Kamerverkiezingen poogde de C.P.N,

bij de jongste verkiezingen sen samengaan te

bevorderen van communisten en partijlozen,

welke opzet echter, blijkens verkiezingsresul-

taten, als mislukt kan worden beschouwd.

( - De openlijke propaganda voor de partij met be-

hulp van raamaf-'ich.es etc. was aanzienlijk

minder dan in vorige jaren, wat deels kan

worden gezien als het gevolg van een vrees om

zich openlijk als communist te gedragen in

verband met het "ambtenarenverbod".

Enkele uitzonderingen daargelaten werden geen

openlijke pogingen godaan om verkiozings-

propaganda onder militairen te maken.

b. De reeds in 1948 begonnen teruggang van het

communistische stemmonaantal, heeft zich ook

- bij -
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GEHEIM. Mj de laatstgehouden verkiezingen voortge-

zet. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1953

verloor de C,P.H., in vergelijking met de

verkiezingen voor de Tweede Kamer in 1952,

ongeveer 1$ van haar stemmenaantal.

Uiteraard betekent deze achteruitgang in stem-

menaantal een vermindering van politieke in-

vloed voor de C.P.1T. °9 maar het zou onjuist

f-. zijn om in de voortdurende achteruitgang

der verkiezingsresultaten een ernstige ver-

zwakking van de B.T. te zien.

Men kan wel met zekerheid aannemen, dat het

militante element ongewijzigd blijft.

GEHEIM, 2. Activiteit van de Binnenlandse Tegenstander.

2.1- Inlichtingenactiviteit.

Terzake kan worden geconstateerd, dat

de C.P.N, blijvende belangstelling toont voor

de aankomst en opslag van M.D.A.P.-goederen.

\ Dit bleek o.m. uit het feit, dat het Hoofd-

bestuur nauwkeurig op de hoogte was van de

aankomst, transport en bestemming van een la-

ding munitie. Hoewel een en ander werd benut

voor propaganda tegen de E.D.G., kan worden

aangenomen^ dat do C.P.E. over het algemeen

goed geïnformeerd is over deze wapenzendin—

ge~n? zeer waarschijnlijk als gevolg van het

' " ' relatief groot aantal communistisch georiën*»

•teerde arbeiders, dat bij het lossen en tellen

van het materiaal werkzaam is. In de practijk'

- blijkt -
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GEHEIM.

C

blijkt het niet goed mogelijk alleen volkomen

"betrouwbare arbeiders bij de00 werkzaamheden

te betrekken, aangezien men zoals in lmster-

dam^me-t vaste ploegen workt. Verwijdering

van ongewenste personen uit deze ploegen zou

de arbeidsproductiviteit nadelig beïnvloeden,

aanleiding geven tot ontevredenheid en moge-

lijkheden scheppen voor politieke agitatie.

Twee tot op heden nog onbevestigde be-

richten spreken van C.P.H.-infiltratie bij de

IJssel-dcfonsie-workzaarnheden en een ander

belangrijk K.L.-object te Nieuw-Millingen,

onder omstandigheden, die inlichtingen-acti-

viteit doen vermoeden.

Medio Maart werd op een Hoofdbestuurs—

vergadering van het A.ET. J.V. besloten tot het

vormen van een net van militaire werkers dis-

trictsgewijs en - voor wat betreft de kazernes

— afdelingsgowijs georganiseerd.

Een vorige poging van het A.N.J.V. om

te geraken tot een centraal geleide activiteit

werd in 1949 ondernomen door het z.g. "Lan-

delijk Militair Bureau" van het A.N.J.V. Dit

voornemen werd in Augustus 1949 verhinderd.

Sedertdien heeft slechts incidentele

actie plaats gevonden. De mogelijkheid bestaat,

dat het in de bedoeling van het A.U.J..V. ligt

het militaire werk wederom krachtiger ter hand

te nemen. Tot op heden is noch van de uitvoe-

ring dezer plannen noch van enig hierbij ge-

boekt resultaat iets gebleken.

- 2.2 -
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OEHBIM. 2.2 Sabotage-aotiviteit.

C
GEHEIM.

Evenmin als in vorige verslagperiode

konden thans positieve sabotage-pogingen, ge-

richt tegen do militaire organisatie, onder-

kend worden, "behoudens enige pogingen van on-

bekenden om de werkzaamheden op het IJssel-

defcnsic-object ongunstig to "beïnvloeden door

plaatsing van schijnordors.

2» 3 Propaganda-activiteit.

Het hoofdthema van de communistische

propaganda in Nederland wordt nog steeds ge-

vormd door een onverminderd voortdurende heftige

agitatie tegen do vorming van een Europese

Defensie Gemeenschap, waarbij van iedere gebo-

den gelegenheid tot propaganda-actie dankbaar

gebruik wordt gemaakt. Zo werd in de verslag-

periode hot besluit om de 5S Mei niet meer als

een officiële Nationale Herdenkingsdag te be-

schouwen, een aangrijpingspunt voor een op-

roep tot con massale demonstratie in Amsterdam.

Deze vrij goed opgezette demonstratie op de Dam

vormde wel het hoogtepunt van do propaganda-

activiteit. Slechts in .enkele gevallen werden

militairen hierbij betrokken; In Noord-Oost

Nederland werd plaatselijk felle actie gevoerd

tegen de Nationale Reserve:; de C.P.N, bedreig-

de hier adspirant-leden der Nationale Reserve

met broodroof.

— Over —
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GEHEIM. Over do communistische _0rganisaiie

van Progressief _Studeronde Jeugd (O.P.S.J.)

wordt, na een vrij lange periode van Inactivi-

teit, agitatie gemold togen de op Middelbare

Scholon gehouden militaire lezingen, die als

"oorlogspropaganda" worden aangemerkt.

Samenvattend kan worden gezegd, dat

geen afwijking van hot normale propagandathema

(contra E.D. G. - ïf.A.T.O. ) werd geconstateerd?

( ' de militaire organisatie wordt hierbij slechts

sporadisch "betrokken.

Do invloed van deze propaganda is

voor zover valt te constateren-, slechts zeer ge-

ring.

V. APPRECIATIE M MOGELIJKHEDEN.

ZE^R GEHEIM. 1. Overzicht toestand.

ÜU1 Het verdient alleszins aanbeveling

er van uit te gaan, dat de nieuwe Sovjet^rege-

( ring haar beleid zal blijven richten op de

oude doelstelling n.l.?

a. de veiligheid van het land te verzekeren en

l», het communisme on de Sovjct-invloed over de

wereld te verbreiden.

Daartoe zal de Sovjetregcring "blij-

ven trachten het interne potentieel te verho-

gen en door tussenkomst van do communistische

partijen overal ter wereld in niet-communis-

tische landen ondermijnende arbeid to verrich-

ten.

- 1.2 -
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ZSSB G3HEIM. 1.2 De "Koude Oorlog", zoals do-zo de- laatste jaren

met inzet van allo, zelfs riskante middelen

word gevoerd, heeft minder positieve resultaten

opgeleverd dan door de Sovjet Unie word ver-

wacht. Daarentegen wel negatieve resultaten.

(Aansluiting van Griekenland en Turkije "bij

hot Westen, het ontsiaan van de Westerse

Unie en later hot Atlantisch Pact, de snelle

on krachtdadige herbewapening van het ViTeston,

,-. het Balkanpact enz.)

Daarom wijzigde de nieuwe regering

na Stalin'a dood, haar tactiek, om te komen tot

oen toestand, waarin wellicht haar doelstelling

op een minder riskante on minder kosfbaro,

maar doeltreffender methode kan worden nage~

strecfd. Hiertoe heeft zijs

a. Ten aanzien van hot "buitenland het vrcdes-

offensief gelanceerd:;

"b. Ten aanzien van hot "binnenland en de satol—'.._

lietlandcn maatregelen aangekondigd om de

levensstandaard van de "bevolking te verbe-

teren en daarmee intern oen sfeer van rust

f -'} te schoppen, noodzakelijk, om het nieuwe

regime te kunnen consolideren.

1.3 Het Vrodosoffonsief kenmerkte 7ich door oen reeks

verklaringen en maatregelen, welke er op gericht

waren in de Westerse landen de indruk te wekken,

dat de Sovjet Unie toenadering zocht met het

dool oen vredelievende samenwerking te "bewerk-

stelligen.

- Ton -
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ZEER GEHEIM. Ton aanzien van hot kernpunt in

Europa — Duitsland - word de wens uitgesproken

voor con spoodig sluiten van oen vredesverdrag

on voor do vorming van o on verenigd, onafhan-

kelijk, vrodoliovond, democratisch Duitsland.

Ton aanzien van hot binnenland werd

de nadruk gelogd op hot streven naar collecti-

viteit.

1.4 China en Korea.

De oorlog in Korea brengt voor China

oen zeer zwaro last mot zich mee, hetgeen de

plannon van Mao Tse Tung, om van zijn land een

machtige natie to maken, belemmert.

Dat China bereid is de oorlog in

Korea to beëindigen, is mede te verklaren door

het feit, dat ÏÏÏAO ÏSE TUUG aan prestige hooft

gewonnen on nu <Sén dor belangrijkste communis-

tische figuren is. Zijn onafhankelijkheid van •'

do Sovjet Unie wordt nog beheerst door hoi

feit, dat het communistische Chinese leger,'

grotendeels van matorioolloverantics van de

Sovjet Unie afhankelijk is,

1.5 Indo-China.

De oorlog in Indo-China- heef t zich

ontwikkeld tot oon, door de Sovjet Unie aan-

gemoedigde, strijd voor onafhankelijkheid. Na

de terugtocht van do Viet Minh— troepen uit

LAOS is deze strijd door klimaatsomstandigheden

tot de Tongkindelta gelocaliscerd. Door de

communisten word tot dusver de grootste winst

- geboekt —
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ZESE GEHEIM.
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/ het militaire
potentieel

ZEER GEHEIM.

go "boekt, n.l .s

a. de Franse strijdkrachten wordon gedwongen

tot decentralisatie £

."b. do communistische politieke activiteit in

do óvorigo dolonvvan Z.O. Azië is sterk toe—

genomen^

c. aan hot prestigo/cn de economie van óén van de

grot® Westerse mogsncLtedon - Frankrijk -

v/ord enorme afbreuk gedaan.

2. Mogolijkheden.

Het Sovjetbloc is in staat tots

2.1 Het zoeken van toenadering met het Westen om

to k'-mon tot o on oprechte en vredelievende

samenwerking.

2.2 Het zoeken van toenadering mot het-.Wos-

ton om tijd to winnen, ton oindo het regime to

consolideren on hot economisch potentieel te

verhogen, waarna door middel van eon politiek

en/of militair offensief de oudo doelstelling,

worèTdovdrhccrsing, woei? op de voorgrond kan

treden.

2.3 t Hot hervatten, c.q.. uitbreiden van

de "Koude Oorlog".

2*4 het uitvoeren van oun verrassende

aanval mot de strijdkrachten, welke thans in

Centraal Europa aanwezig zijn.

- 2.5 -
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_ZKER GEHEIM. 2.5 Hot in beperkte, dan wol meerdert mate ver-

sterken van de onder 2.4 genoemde strijdkractitert,

alvorens tot een aanva.1 over te gaan.

2.6 Het zich verdedigen langs de grenzen

van do satelliotlanderi, dan wel langs de Russi-

sche grens j togen iedere aanval.

ad 2̂ .1.

V Om tot een langdurige samenwerking

tussen W. on 0. te komen, zal de Sovjet Unies

a. moeten meewerken om alle spanningen op politiek/

economisch ge "bied te verminderen, c.q.. op te

heffens

"b. do haatcampagno tegen de kapitalistische landen

"binnen eigen grenzen moeten "beëindigen:;

' c. tot overeenkomst moeten korncn inzake een Oosten-

rijks staatsverdrag^

d. de blokkade van Berlijn moeten opheffen?

G, richtlijnen aan communistische partijen mooten

/"en propagandistische uitgeven om de subvcrsieve/astiviteiten te ver-

f minderen^

. haar invloed moeten aanwenden om de strijd in

Korea en Indo-China te beëindigen.

Voordelons

1. Vermindering van politieke spanning en militaire

inspanning komt do economische ontwikkeling van,

hot land ten goedo.

2. Vermindering van spanning kan _n de Westerse landen

desintegratie veroorzaken.

3. Vermindering van o-orlogsproductie in hot Westen zal

daar een grote terugslag o; hè c economische leven

hebbon.

- 4. -
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4. Een wapenstilstand in Korea en/of Indo—China

vermindert nog niet de communistische agressie,

maar zal misschien wel.tot gc\olg hebben, dat

communistisch China in de Verenigde Naties

wordt toegelaten»

Hadelent

1. Deze politiek kan in Sovjetkringon tweedracht

doen ontstaan.

2. Vermindering van militaire inspanning en vorho—'

ging van de vredcsproductie kan een economische

wereldcrisis veroorzaken, waarna de verhou-

ding tussen het Westerse potentieel en hot

Sovjetpotentieel voor de Sovjet Unie ongun-

stig "blijft.

3. Een dergelijks politiok zou gevaarlijk kunnen

zijn ten aanzien van de satelliotlanden en deze

zelfstandiger maken dan de Sovjet Unie wenselijk

acht.

4. De Sovjet Unie zou aan prestige on macht in-

boeten.

ad 2.2.

De volgende indicaties zouden duiden op

hot streven naar "tijdwinst":

1. voortgaan met het doen van onbelangrijke con-

cessies;

2. voortgaan met hot aanwakkeren' van subversieve

activiteiten buiton hot Sovjetbloc?

3. bevorderen van besprekingen met het Westen in-

zake hereniging van -Duitsland^

4. ontwijken van besprekingen i'.nz.Jce Oostenrijk,

Indo-China, krijgsgevangenen in Rusland,

— Berlijn —

ZEER GEHEIM



- 30 -

ZEER GEHEIM.
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Berlijn, ontwapening enz.

Voordolens

1. Indioii de Westerse landen van de goode wil van

do Sovjetregcring kunnen worden overtuigd, zal

dit de "bewapeningswedloop daar afremmen,

2. Ton aanzien van de Sovjotpolitick zal in de

Wosturso landen ongetwijfeld verschil van me-

ning ontstaan.

3. Het initiatief "blijft in eigen handen. Een

plotseling verleggen van het accent, naar b.v.

Duitsland on/of Iran o.d. zal het Westen

voor grote moeilijkheden kunnen plaatsen.

4. Indien de Westerse landen hun militaire inspan-

ning zouden verminderen, zal oen plotseling

heropenen van eun politiek en/of militair

offensief des te groter uitwerking hebben.

5. Sen economische terugslag in hot Westen be-

tekent tevens winst voor do communistische

partijen»

ITadolons

1. Hot gevaar van moeilijkheden in één of meer

satellietlanden blijft bestaan.

2. Het risico bestaat,; dat het Besten toch waak-

zaam bli'jft en dus ook van de tijdwinst ge-

bruik maakt•om de paraatheid op te voeren.

ad 2.3.

ad 2.4.

.Zie P.I.E. 1/53 punt 5.01.01.

Zie P.I.S. 1/53 punt 5-01.02.

- ad 2.5 -
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ZE2S GEHEIM. ad 2,5-

Zie P.I.H'. 1/53, punt 5.01.03..

C

ad 2. ».

Zie P. I. E... 1/53, punt 5.01.04.

3. C g n .g l usi o £3 .

3*1 De meest aannemcli jke gedragslijn.

van do Sovjet: Unie lijkt voorshands, die ge-

noemd onder 2.2 omdats

a. Besprekingen tussen de Westerse landen en

de Sovjet Unie hiervan het gevolg zullen

zijn.

"b. Bij deze "besprekingen Duitsland één der

eerste problemen zal vormen.

x o. Overeenkomst inzake hereniging van Duits-"

land aal/leiden tot heropenen van, ook

voor vele Vest—Duitse industriëlen

aantrekkelijke handelsmogelijkheden

met liet Sovjottoloc, ten gunste van de

( Sovjet- en ten koste van de Westerse

economie.
rid. De tot standkoming,van de 2.D.G. met

Wost-Duitsland als deelnemer vrijwel

onmogelijk kan worden gemaakt*

e. Eventueel terugtrokken van "bezottings-

troepen zowel uit Duitsland als uit

Oostenrijk, maar dan ook uit de ¥cste—

lijko zones van deze gebieden, slechts do

Sovjet Unie oen strategisch voordeel

zou "t-yongen.

- f. -
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Z3EE GEHEIM. f. Het slagen van dit voornemen de moge-^

lijkhoid open laat om eventueel op een

daarvoor voor do Sovjet Unie gunstig

tijdstip in do toekomst over te gaan op

do mogelijkheden? genoemd onder 2.3 t/m

2.5> waarbij dan succes zo goed als

verzekerd zou zijn.

C
In verslagperiode deden zich

practisch geon verschijnselen voor, die oen

indico zouden kunnen zijn voor oorlogsge-

vaar op korte^ termi jn; mot de nodigu reser-

ve zou hot tegengestelde kunnen worden

geconcludeerd.

3.2 Do toestand in Z.O. Azië" (in

het "bijzonder in IEDO CHINA ÜN INDONESIË)

ontwikkelde zich in de verslagperiode in

ongunstige zin. De vooruitzichten zijn

evenmin gunstig. Eén en ander zal zijn in-

vlood op de mogelijke wijzigingen in het

Amerikaanse defensiebeleid ten opzichte'van

Europa éa 0. AaiÖ niet hebben gemist.

3.3 Met betrokking tot het "binnen-

landse front" kan Worden geconcludeerd,

dat ondanks de voortgezette achteruitgang

van het aantal C.F.E".-kiezers geen noe-

menswaardige verandering is gekomen in do

activiteit van deze potentiële binnenland-

se tegenstander. De nadruk bleef in ver-

slagperiode liggen op propaganda tegen

Europese integratie. Dit verschijnsel kan

een bevestiging zijn van de conclusie ad

3.1 - &
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Baad van de Nationaliteiten
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1192 Afgevaardigden

BSES&ÖIUM
van SDVJST

Maarschalk

52 leden
Voorzitter (*Staataboofd);

d. Sovjet unie K.Y. Voroafrilov

I

29 'leden

i

\C EK TRA AL COMIfE 125 leden
111 cand, -leden

PRESIDIUM van de MISISTBRRAAD
MinisteiNrPre sident
Ie Vice-Jhreaiier en
Min.v.Binnenl.Zaken
Ie Vice-̂ reaier en
Min.v.BuitenlAZaken
Is Vice-Sfresiier en
Min.v^Befensie
Ie Vioe-tPrefflier en
Min.zonder portefeuille; L. M;Kaganovich.

Ö.M.MA1ENKOV

L. P. Beria

V»M. Molotov

M, A* Bulganin

( .J-.IMALENKOV

J-p-'1*• ̂  \— •;
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/
PRESIDIUM

v. h. Centraal * Ceraité"

—l'j. i-j-Beria
Molotov
•Voroshilov
Khrushchev
Bulganin
Kaganovieh
•Mikoyan
Saburov
Pervukhin

Shvernik
Ponomarenko
Hclntkov K

lid
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"
"
"

cand«-lid
" "

Bagirov
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SECRETARIAAT

KHRUSHCHBV
Suslov
Pospelov
Shata.lin
* +

Ie Secr,
Secr.
Secr.
Secr,
Secr.

-f Ignatiev werd op
7~4- '53 afgezet .ia'»
verband net de
"dokterö«af faire" .
Een opvolger ia nog
niet benoemd»
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R S G d R I N G.'

Malenkov,Premier

Presidium van_de_ Ministerraad.
5 Leden

Malenkov, Beria, Molotov,
Bulganin, Kaganovich.

Minis terraad.

29 Leden.
Zie A.

ï Presidium y/d Opperste Soviet.
J>2 Leden.

Voroshilov Voorzitter.
Pegov Secretaris.
Gorkin Adj . 5eer.. ,

i Opperste Soviet.

Raad, van de Unie.
613 Leden.

Yasnov Voorzitter

Raad v/d Na ti onali te i t en.
6J>Q Leden.

Shayakmetov Voorzitter

Budget Commissie.
Korniyets Voorz.

v. Wetsontwerpen.
Poskrebyshev Voora«

Budget
KhokhlovVoorz.

Gomm, v» Buit.Zaken.
Andrianov Voorzitter

Gorcm, v,_ Wetsonxvvereq.
Kairov Voorzitter* v

P A R l' IJ.

Goan, v» Buit»Zaken.

. f̂ —js*̂ ^̂

Khrushchev, Ie Secretaris.

Presidium van _het Centraal Comité*.
10 Leden, 4 Cand. Leden

Malnnkov, Beria, Molotov, Voroshilov,
Khrushchev, Bulganin, Kaganovich,
Mikoyan, Saburov, Pervukhin.
Sivernik, Ponomarenko, Melnikov, Bagirov.

Centraal Comité0
125 Leden,
111 Cand. Leden.

Zie B.

Se ere tari aat

5 Leden.
Khrushchev

Pospelov
Shatalin

Controle
Commissie,

Shkiryatov
Voorzitter

Centrale
Inspectie .Comm.

1)1 Leden.
Moskatov

Voorzitter

Zie C.

Partij Congres.
1192 Afgevaardigden.



A. MIJaSTERRRAM).
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Mal en ko v, G. M.

Beria,L.P.

Molotov, V.M.

Bulganin, N.A.

Kaganovich, L.M.

Mikoyan, A.l,.
T

Saburov, M. Z.
*

Malyshev, V.A.

Pervukhin, M.G.

Tlkhomirov, S.M.

Yudin, P.A.

üstinov, D.F.

Zverev, A.G.

Orlov, G.M.

Kosygin, A.N.

Gorshenin, K,P.

Kozlov, A.I.

Tevosyan, I.F.

Baibakov, N.K.

Ponomarenko, P.K.

Psurtsev, N.D.

Shashkov, Z.A.

Merkulov, V.N.

Zasyadko, A.F.

Beschev, B.P.

Tretiakov, A.F.

Dygal, N.A.

Kozyadchenko, G.P.

Sokolov, K.M.

Premier.

1e Vlce Premier, Binnenlandse Zaken.

" " " , Buitenlandse Zaken.

rt » " , Defensie.

n n n

Vice Premier, Binnen- en Buitenlandse
Handel.

Machinebouw.

Zware Machinebouw.

Electro-Industrie.

Chemische Industrie.

ConsJtructie-Materiaal.

Defensie-Industrie.

Financien.

Hout-en Papier Industrie.

Lichte- en Levensmiddelen Industrie.

Justitie.

Landbouw en Bevoorrading.

Uzer- en Staal Industrie.

Olie Industrie.

Onderwijs.

P. T. T.

Scheepvaart.

Staatscontrole.

Steenkool-Industrie.

Verkeer.

Volksgezondheid.

Woningbouw.

Voorzitter Staatsplancomnissie.

11 Staatscommissie voor Weder-
opbouw.



B. LEDEN CENTRAAL COMITdL

c

Andreycv A.A.

Andrlanov V.M.

Aristov A.B.

Arutinov G.A.

Babayev S.

Bagirov M.D.

Baibakov N.K.

Belyayev N.I.

Benediktov I.A.

Beria L.P.

Beshchev B.P.

Boitsov I.P.

Borkor G0Ao

Brezhnev £.1.

Bulgctnin N.A.

Vagapov S.A.

Vannikov B.L.

Vasilevsky A.M.

Volkov I.A.

Voronov G.I.

Voroshilov K.Ye.

Vyshinsky A.Ya.

Gafurov B.

Goryachev F.S.

Grlshin V.V.

Gusev M.I.

DeniLsov G.A.

Yegorov A.N.

Ysfimov A.P.

Yefremov i».N.

Zhdanov Yu.A.

Zhegalln I.K.

Zhukov K.F.

Zasyadko A.P.

Zverev A.G.

ZImyanin M.V.

Ignatov N.G.

Kabanov I.G.

Kaganovlch L.M.

Kalnberzins J.E.

"Kapitonov I.V.

Ketskhoveli Z.N.

Kidin A.N.

Kirichenko A.I.

Kiselev V.I.

Kiselev N.V.

Kovrigina M.D.

Kozlov F.R.

Konev I,S.

Korneichuk A.Ye

Korotchenko D.S,

Korchagin P.N.

Kosygin A,N.

Kruglov S.N.

KuznetsoT V.V.

Kuznetsov N.G.

Kuliyev T.I.

Kutyrev A.M,



Purtsova Ye.A. Shashkov Z.A.

Khakhalov A.V. Shkolnikov A.M.

Tskhovrebashvili V.G. Shtemenko S.M.

Tsyren V.,F. ïudin P.A.

Chuikov V.I. Yumashev I.S.

Churaachenko G.A. Govorov L.A.

"Khokhlov I.S. Stepanov S.A.

N.B. Shatalin N.K. is op 2^-3-1953 benoemd tot gewoon lid
Een opvolger is n^a, ni'et aangewezen.



.C. CENTRALE . .INSPECTIE COMMISSIE.

Moskatov P .G

Alexeyev A.I.

Andreyev V.A.

Babich V.I.

Druzin V.P.

Gorkin A.F.

Grichko G.E.

Gromov Ye.I.

Gubio K. A.

Yakubov M.T.

YenjU-in G.V.

Kozyadchenko G.P.

Kruzhkov V.S.

Kulatov T.

Mironova Z.V.

Moskovsky V.P.

Ovezov B.

Osipov G.I.

Podgorny N.V.

Podcherov B.F.

Prokkonen P.S, •

Rasulov D.

Voorzitter.

Surkov A,A.

Tarasov S.N.

Tvardovsky A.T.

Tretiakova E.I.

Zakurdayev V.I,

Zinchenko V.E.

Tarasov M.P.

Gromov G.P.

Semenov V. S.

Skvortsov N.A.

Sobenin A.I.

Spirldonov A.M.

Struyev A.I.

Suyetin M. S.



MALENKQV. Georgy Maxlmlllanovlch.
^

Geboren: 8 Januari 1902 te Orenburg.

Premier.

Toen In 1917 de revolutie uitbrak was Malenkov nog
scholier. In 1919 ging hij in Militaire Dienst. In April
1920 sloot hij zich aan bij de Communistische Partij.
Als Partij-lid werd hij politiek commissaris in het
leger, achtereenvolgens van een bataljon, regiment, bri-
gade en in 1922 ( dus reeds op 20-jarige leeftijd) werd
hij benoemd tot politiek commissaris van de troepen in
Turkestan. In datzelfde jaar ging hij naar Moskou om
zijn studie voort te zetten aan de Technische Hogeschool,
waar hij tevens secretaris van de Partij-organisatie van
die school was. HIJ was toen aanhanger van Trotzky.

In 1925, na afloop van zijn studie, stelde hij zich
geheel in dienst van de partij. Hij werd toen benoemd
tot persoonlijk secretaris van ^talin. In 1930 werd hij
tot lid van het Orgbureau van het Par tij-Comité van de
stad Moskou gekozen. H- jaar later volgde zijn benoeming
tot Lid van het Orgbureau van het Centraal Comité. In
Maart 193& volgde hij Yezhov op als Hoofdredacteur van
het blad "Partinoye Stroitelstvo" (Partij organisatie).
Op het 18e Partij-Cpngres in 1939 werd hij benoemd tot
Lid van het Secretariaat en van het Orgbureau. Tot Can-
didaat Lic van het Politbureau werd hij in 19^1 benoemd.
Ka de inval van de Duitsers werd hij Lid van het Staats-
Defpnsie-Comité.

Na de oorlog werd hij belast met het toezicht op de
wederopbouw v«n alle door de Duitsers bezette gebieden.
In Maart 19̂ 6 werd hij afgevaardigd naar de Opperste
Sovict. Enige dagen later werd hij als lid in het Polit-
bureau opgenomen. Als 2e Secretaris van het Centraal
Comité controleerde hij de hele partij. In October 19**6

werd hij benoemd tot Vice-Premier. Op het 19e Partij-
Congres werd hij gekozen tot Lid van het Centraal Comité,
tot Lid van het Presidium van het C.C. en tot lid van het
Secretariaat. Hij is tevens lid van de commissie voor de
herziening van het Partij-Programma. Na de dood van
Stalin werd hij diens opvolger als Premier en Secretaris
Generaal van de Communistische Partij. Ook is hij lid
van het nieuwe Presidium van het C.C. Op 21 Maart j.l.
werd bekend gemaakt, dat hij op eigen verzoek, ontheven
was van zijn functie als Secretaris-Generaal en als zo-
danig opgevolgd was door Khrushchev. Hij heeft o.a. de
volgende onderscheidingen: de "Orde van Lenin", "Held
van de Socialistische Arbeid" en de "Gouden Hamer en
Sikkel Medaille". Volgens diverse medici lijdt Malenkov
aan de"zlekte van Cushing".



BERIA. Lavrentv Pavlovleh.

Gebor*n*29 Maart te Meekheuli (Georgië). 1899

1e Vice Premier; Minister van Binnenlandse
Zaken.

Hoewel zijn vader een arme boer was, ontving Beria een
uitstekende opvoeding. Hij specialiseerde zich in de
architectuur. 2 jaar voordat hij zijn diploma behaalde,
sloot hij zich aan bij de Communistische Partij (1917).
Tijdens de burgeroorlog deed hlJ voor de Communistische
Partij belangrijk werk in Baku en Azerbaidzhan. In
1921 ging hij bij de Cheka, waarbij hij in 1922 reeds
benoemd werd tot fehef van de Cheka in de Trans-Kaukasus
(Zijn bijnaam was toens De Stalin van de Kaukasus).
In 1931 v/erd hij benoemd tot Secretaris van de Coffl-
munistische Partij in het gebied Kaukasus. In 1931*
werd hij gekozen in het Centraal Comité. Een jaar later
publiceerde hij het boek: wDe Geschiedenis van de
Bolsjiwistische Organisaties van de Kaukasus".

In de zomer van 193$ werd hij overgeplaatst naar
Moskou waar hij benoemd werd tot Vice Chef van de
NKVD, dus assistent van Yezhov. In December 1938^»rd
zijn chef weggezuiverd en nam hij diens plaats in. Of>
het 18e Partij-congres in 1939 werd hij gekozen tot
Candidaat Lid van h«t Politbureau. In 19̂ 1 werd hij be-
noemd tot vice Premier en tot lid van de Commissie voor
de Staats-Defensie. In 19̂ 3 werd hij lid van het Comité
voor Economisch Herstel van de Bevrijde Gebieden.

Na de oorlog (jû .1 19̂ 5) werd hij benoemd tot
Maarschalk van de Soviet unie. In Januari 19̂ +6 werd hij
ontheven van zijn functie als Minister van Binnenlandse
Zaken. Als Vice Premier bleef hij echter toezicht op
de politie houden. Tevens werd hij benoemd tot Lid van
het Politbureau en tot Lid van de Opperste Sovlet. Op
het 19e Partij-congres in October 1952 werd hij gekozen
tot Lid van het Centraal Comité en tot Lid van het
Presidium van het C.C. Hij is tevens Lid van de Commls»
sie voor de Herziening van het Partij Programma. In
Maart 1953 werd hij benoemd tot 1e Vice Premier en
Minister van Binnenlandse Zaken (waaronder nu ook de
Staatsveiligheid ressorteert). Ook werd hij benoemd tot
Lid van het Presidium van het C.C.

-Q-Q-O-O-O-O-O-



SCRIABIN, Vlacheslav 'Mikhailovich.
(MQiOTOV)

Geboren: 9 Maart 1890 te Kukarsk.

1e ^ice Premier; Minister van Buitenlandse
Zaken.

SCKIABIiv, de zoon van een winkelier, heeft een uit-
stekende opleiding gehad. Hij bezocht de middelbare
school te Kazan, waarna hij aan de Universiteit van
Petersburg economie ging studeren. Hij trad echter als
16-jarige scholier reeds toe tot de Bolsjevieken. In
1909 werd hij gearresteerd, vrij gelaten, opnieuw ge-
arresteerd en verbannen naar Vologdd. Na 2 jaar mocht
hij weer terugkeren rfaar Petersburg waar hij zijn studie
voortzette. Hij schreef toen artikelen voor het blad
"Z-.-ezd-" en in 1912 gaf hij tezamen met Stalln de Pravdc
uit. In 1913 moest hij onderduiken maar een jaar later
werd h i j toch gearresteerd en naar Siberië verbannen.
In 191? vluchtte hij naar Kazan en in 1916 was hij weer
i-n Petersburg.

In Februari 1917 werd hij benoemd tot Lid van het
Uitvoerend Comité van Leningrad en in October tot lid
van de Revolutionair Militaire Raad van Leningrad. Van
1916-1920 werkte hij in Leningrad en Gorkl. In 1920
dook hij op in de Ukraine wa.-r hij partij-secretaris
werd. In 1921 vertrok hij naar Moskou en werd daar be-
noemd tot adjunct-^ecretaris-Generual van het Centraal
Comité en Candidaat Lid van het Politbureau. (In 1917
was hij reeds lid van het Centraal Comité).In 1925 ver
hij benoemd tot lid van het Politbureau en Orgbureau.
3 j<-ar later werd hij lid van het Presidium van de
Communist ische Internationale. (Tot 193^)»

In 1930 kreeg hij zi jn eerste regeringsfunctie, l
werd nl. benoemd tot Minister-President. Op 3 Mei 193C

werd h i j tevens benoemd tot Minister van Buitenlandse
Zaken. Na de Duitse inval nam ̂ talin zelf het Premier-
schap i zich, Molotov werd 1e Vice Premier. Tevens
werd hij benoemd in het Staats-Defensie-Comité. Op de
Conferentie van Yalta was ook Molotov aanwezig. In Me
19^5 werd hij Hoofd van de Russische Delegatie bij de
Verenigde Naties. In 19**6 werd hij lid «an de Opperst
Soviet en ere-lid van de "Academie van Wetenschappen".

In 19M-9 werd hij als Minister van Buitenlandse
Zaken opgevolgd door Vyshinsky. Hij behield echter aJ
Lid van het Politbureau het oppertoezicht.



Het 19e Partij-Congres In 1952 werd door hem ge-

opend. Hij werd gekozen tot lid van het Centraal Comi-
té en tot Lid van het Presidium van het C.C. Ook is
hij lid van de Commissie voor de Herziening van het
Partijprogramma. Maart 1953 werd hij benoemd tot 1e
Vijce Premier en Minister van Buitenlandse Zaken.
Tevens werd hij benoemd tot Lid van het Presidium van
het C.C. Zijn onderscheidingen zijn o.a. de "Orde van
Lenin" (minstens 5 maal) en "Held van de Socialistische
Arbeid". Hij heeft vele boeken geschreven, waaronder:
"De Partij Politiek in de Dorpen"; "Over de Lessen van
het Trotzkyisme"; "Vechtend voor het Socialisme".

Zijn vrouw, een vroegere secretaresse van hem,
heeft vele jaren de cosmetische industrie van Rusland
beheerst,maar viel in ongenade door toedoen van Malen-
kov, wat niet van invloed was op de positie van haar
man. Diverse steden zijn naar hem genoemd en zelfs de
"Militaire Academie Voor Bevoorrading van het Rode
Leger" draagt zijn naam.

-o-o-o-o-o-o-o-



VQROSHILQV. Kiement Yefremovich.

Geboren: M- Februari 1881 te Verkhyne
(Ukraine)

President van het Presidium van de
Opperste Soviet.

Als zoon van een spoorwegarbeider moest Voroshilov
op 7 jarige leeftijd in de mijnen gaan werken. 3
Jaar later werd hij schaapherder. Op 12 jarige leef-
tijd bezocht hij voor het eerst een school. In 1895
ging hij in een staalfabriek te Lugansk (tegenwoordig
Voroshilovsk geheten) werken. Hij heeft dus maar
2 jaar onderwijs genoten. Als me taaiarbeider sloot
hij zich aan bij de Revolutionairen, werd ontslagen,
gearresteerd en in de gevangenis gezet. Ka zijn vrij-
lating werd hij spoedig opnieuw gearresteerd.

In 1903 sloot hij zich aan bij de Communistische
Partij. Van 190*4-1906 z*t hij weer in de gevangenis.
In 1906 werd hij door de Communistische Partij van
Lugansk Aangewezen als afgevaardigde naar het *+e
Partijcongres te Stockholm. Om deze reden werc hij ge-
arresteerd, maar hij wist te ontsnappen. Van 1907-

of was
hij ge-
hij met
opper-

1917 wa;- hij bijna constant in gevangenissen
verbannen naar Siberië.In Februari 1917 werd
kozen in de Stads-Soviet van Leningrad, waar
Dzerzhinsky de Cheka organiseerde. Onder het
bevel van Stalin nam hij deel tt ,n de verdediging van
T^arytsine (het latere Stalingrad). Later vocht hij
tegen Denikin, Vvrangel en Pilsudski te Jekaterinoslav
en Kiev. In 1918 organiseerde hij het eerste Parti-
sanenleger. In October 1919 werd hij tegelijk met
Budenny Lid van de Revolutionair Militaire Raad van
het Eerste leger. Hij nam verder deel aan de slagen
bij Gorki, Rostov, Lvov, Kovno enz.

In 1925 werd hij n^ar Moskou geroepen, w^ar hij
belast werd met het bevel over de troepen rondom
Moskou. In hetzelfde Jaar werd hij na de dood van
Frunze benoemd tot Minister van Oorlog en Marine,
President v<un de ^evolutionair Militaire Raad van de
USSR en lid van het Politbureau (hij is dus één van
de weinigen die geen Candidaat lid is geweest). In
1935 } toen de regering besloot de rang v^n Maar-
schalk weer in te stellen, werd Voroshilov als eerste
bevorcerd tot Maarschalk van de Soviet Unie. In
1939 leidde hij de veldtocht tegen Finland. Een jaar
later, in Mei 19^0, werd hij benoemd tot Vice Premier
en Voorzitter van het Comité voor Defensie.



In 19^1 werd hij benoemd tot Lid van het Staats-
Defensie-Comlté en gekozen tot Lid van de Opperste
Soviet. Bij de Inval van de Duitsers werd hij belast
met het Commando over de Legergroep "Noord-West".
Hij moest echter terugtrekken op Leningrad, waarna hl,
van het Commando werd ontheven. Hierna werd hij belast
met de training van de Reserve-troepen. In November
19^3 woonde hij de Conferentie van de "Big 3" 'te
Teheran bij. Op 22 November 19^ werd hij opgevolgd
door Bulganin en benoemd tot Opperbevelhebber in het
Verre Oosten, waar hij de oorlog tegen Japan voorbereid
de. In Januari 19^5 tekende Voroshilov, uit de naam
van de Geallieerden, de wapenstilstand met Hongarije.
In Mei van datzelfde jaar werd hij benoemd tot Voor-
zitter van de Geallieerden Controle Commissie voor
dat Land. Dit duurde tot 19^7.

In Maart 1950 verklaarde hij dat Rusland ook
atoombommen bezit. Op het 19e Partij-congres in Octo-
ber 1952 werd de Vice-Premier gekozen tot Lid van het
Centraal Comité en tot Lid van het Presidium van het
C.C. In Maart 1953 werd hij benoemd tot President van
het Presidium van de Opperste Soviet.

Naas t de "Orde van Lenin", de "Orde van de Rode
Banier", de "Orde van Suvorov" enz. heeft h i j ook de
hoogste Hongaarse onderscheiding "Voor Hongaarse Vrij-
heid".

Naar hem wercen de "Militaire Academie van de
Generale Staf" te Moskou, de "Militaire Academie voor
de Verdediging tegen Gas" te Moskou en de "Academie
van Militaire Jurisprudentie van de Marine" genoemd.

-o-o-o-o-o-o-o-



KKRUSHCHEV. Miklta Sergevicfa.

Geboren: 17 April 189̂  in de Ukraine.

1e Secretaris van de Communistische Partij.

KHRUSHCHEV, de zoon van een mijnwerker, begon zijn
leven als schaapherder. Later werd hij mijnwerker in
het Don-Bekten. In 1918 ging hij bij de Communis-
tische Partij. Hij speelde een zeer actieve rol in tje
burgeroorlog. Hij bevond zich in Kier vaar hij zoveel
hij kon het Partijwerk steunde. In 1929 ging hij naar
Moskou vaar hij studeerde aan de "Stalin Industriële
Academie". 3 Jaar later werd hij benoemd tot Secre-
taris van het Centraal Comité van de Communistische
Partij van Moskou. In 1931* werd hij benoemd tot Lid
van het Centraal Comité en 1 jaar later zelfs tot te
Secretaris van het Moskou Partij Comité. Hij werd af-
gev.,.ardigd naar de Opperste Soviet In 1937. In 1938
werd hij benoemd tot Candidaat Lid van het Politbureau

Hij vertrok toen naar de Ukraine waar hij be-
noemd werd tot Secretaris van het Centraal Comité.
Een jaar later, op het 18e Partij-congres werd hij
Lid van het Politbureau. Tijdens de oorlog organiseer-
de hij in de ükraine de diverse Partisanen-groepen
achter de Duitse Linies.Daarvoor werd hij, ofschoon
hij geen militaire opleiding heeft genoten, benoemd
tot Luitenant-Generaal. Hij nam ook deel aun de ver-
dediging van Stalingrad. (Hiervoor ontving hij o.a,
de "Orde v-n Suvorov"). Na de bevrijding van de
Ükraine hield hij zich, tezamen met Kagaaovich bezig
met de Wederopbouw aldaar. Van 19̂ -19̂ 7 was hij «r
zelfs Minister-President. In 19̂ 7 werd hij opgevolgd
door Korotchenko. Hij verdween echter nog niet uit de
Ükraine want in Januari 19̂ 9 werd het 16e Partij-
congres van de Ukrainae Communistische Partij onder
zijn leiding gehouden.

Aan het eind van dat jaar ging hij weer terug
naar Moskou waar hij benoemd werd tot Secretaris van
het Centraal Comité. In 1950 werd hij door de Opperst*
Soviet gekozen in haar Presidium. Hij ging zich toen
vooral bezig houden met de Landbouwpolitiek. Het plan
voor de Agragorods is vooral van hè» afkomstig. Aan-
gezien dit echter grotendeels mislukte, trok hij zich
weer terug uit de "Raad van de Collectieve Boerderij-
en". Tijdens het 19e Partij-congres in 1952 werd hij
gekozen tot Lid van het Centraal Comité, tot Lid van ,
het Secretariaat en tot Lid van het Presidium van
het Centraal Comité. Tijdens dit congres hield hij
een grote rede tegen de laksheid van soanalge hoge
partij-functionarissen.



Na de dood van Stalln verd hij benoemd tot Voor-
zitter van de Conmissie belast met de regeling
van de begrafenis. HIJ werd daarna ontheven van zijn
functie van 1e ^ecretaris van het Partij Comité van»
de stdd Moskou, maar opnieuw benoemd in het Presi-
dium van het C.C. Op 21 Maart j.l. verd bekend ge-
staakt dat hij Malenkov opgevolgd was als 1e Secre-
taris van de Coraciunlstische Partij.

Onder zijn vele onderscheidingen bevindt zich
ook de "Orde van Lenin".

-o-o-o-o-o-o-o-
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BOLOAia, Hikolai

Qeboreni 1895 t* Oorfci

l» ¥iee-Pr**ierï Minister van Defensie,

BULGANIK, de aoon van een boekhouder, liet zich op 18-jarig»

leeftijd inschrijven als lid van een elub van revolutionairen.

Bij het uitbreken van de revolutie organiseerde hij in Qorfci

een Cheka, die de contra-revolutie wist te bedwingen.

Dit trok de aandacht van D«er*hinsky, die hem naar Moskou liet

komen. Sa daar enige tijd bij de politieke politie te hebben

doorgebracht, werd hij directeur van één van de grootste fa-

brieken van eleotrisehs apparaten te Moskou.

In 1931 werd hij burgemeester van Moskou. Tijdens het

begin van zijn ambtsperiode werd de bouw van de Moskouse Metro

voltooid. In 1938 werd hij achtereenvolgens benoemd tot Vice-

Premier en President van de Staatsbank. In 1939 werd hij ge-

kozen tot Lid van het Centraal Comité.

Toen in 1941 de Duitsers Moskou bedreigden, werd hij toe-

gevoegd aan Zhukov als Politiek Commissaris. Ondanks het feit,

dat hij nooit een militaire opleidfng heeft gehad, werd hij in

December 1942 benoemd tot Luitenant-Oeneraal. Ook werd hij

lid van het Staats-Defensie-Comité*.

In begin 1944 werd hij bevorderd tot Kolonel-Oeneraal en in lo-

vember 1944 tot Legergeneraal. Hij was toen Russisch Afgevaar-

digde bij het Poolse Comité voor Nationale Bevrijding".

Op 22 Hovember werd hij benoemd tot Tioe-Sinister van ®e-

fensie, als opvolger van Voroshilov. Maart 1946 werd hij be-

noemd tot Candidaat Lid van het Politbureau. Ben jaar later

volgde hij Stalin op als Minister van Defensie en werd tevens

benoemd tot Vioe-Premier.



Op 3 ï«v»*fcer van dat jaar vwrd Mj »ev»r4erd tot
•ohalk van de Soviet rani» »n heaoend te* Ud T*« het Poll*-
bur«au. Ia Juni 194$ w»rd ml J ala ttlalatwr vwa Bef»»»i» «p-

gaToJgd door Ta«il«v«ky. Hij bealeld »ojit«r w»lr «l*

d» militair» ooaaisaie vrnn h«t Polltlureea ket

op de strijdkrachten.

Op het 19« FArtileeaffpM mrd hij «»ko«n tot lid
Centraal Oo«it< en lid Ttoa het Pre*idi«w ra» het Centraal
Comité, lij i» teren» lid v«n de Opperste Soriet.

Kaart 1953 v»rd hij benoemd tot l» ?io*-Pr«Bji»r en Minietor
van Befensie. In dexe laatete foeetie re«aorteren «owl de

land-, »««- als luohtwacht onder hen.

Hij werd teren* benoemd tot Lid van het Presidium van het

Centraal Comité. lij heeft o.a. de volgende ondersoheidingeni

"Orde van Lenin*, de "Orde van Sttvorov", de "Orde van

en de "Orde van de Rode Banier".

i. o-o-Q-O—O—O-O- O—



KAGANOYICH. Lazar Moj.a«ygvich.

Geboren: 22 November 1893 te Gomel
(Wit Rusland)

1e Vice Premier.

Na het doorlopen van de Lagere School werd Kagano-
vich op 1^ jarige leeftijd schoenmakersleerling. In 1911
werd hij Lid van de Communistische Partij in Kiev. Voor
de revolutie werkte hij (ondergronds) in de Ukraine
aan de vorming van een "Vakvereniging van Schoenmakers".
Van deze illegale beweging werd hij Voorzitter.

Tijdens de burgeroorlog speelde hij een belangrijke
rol bij het organiseren van het Rode **eger en Partij-
orgofnis^ties in verschillende plaatsen, van Gorki tot
Tashkent. In 192*+ werd hij lid van het Centraal Comité.
In 1925 werd hem een belangrijke post in de Communis-
tische Partij gegeven. Hij werd nl. Secretaris-Generaal
van de Communistische Partij in de Ukraine, Daar werd
onder zijn leiding het krachtstation van Dnjeprostroy
gebouwd.

In 1920 werd hij naar Moskou overgeplaatst en be-
noemd tot Secretaris van het Centraal Comité. 2 Jaar
later was hij lid van het Politbureau en 1e Secretaris
van het Moskou Partij Comité. In datzelfde jaar werd onde*
zijn leiding de Mbskouse Metro.gebouwd, die dan ook zijn
naam draagt: Metpo HMGHH KaraHOBH^,

Als Minister van de Spoorwegen (1935-1937) reorga-
niseerde hij hè t,in een chaotische toestand verkerende,
spoorwegverkeer. In 1937 werd hij benoemd tot Minister
van Eware Industrie en tot Minister van Olie-industrie.
Het jaar daarop werd hij benoemd tot Vice Premier en af-
gevaardigde naar de Opperste Soviet. In dat jaar werd hij
opnieuw Minister van de Spoorwegen. Dit duurde tot April
19̂ 2. Toen werd hij benoemd tot Vice Voorzitter van het
Comité voor Coördinatie van het Transport,, Enige maanden
daarvoor (in Februari) was hij benoemd in het Staats-
Defensie-Comité.

In 19*+5 werd hij vice-rainister van Buitenlandse
Handel, assistent dus van Mikoyan, en in 19̂ 6 Minister
van de Bouwmaterialen-Industrie. In hetzelfde jaar werd
hij opnieuw 1e Secretaris van het Centraal Comité in d«
Ukraine.Het jaar daarop keerde hij terug naar Moskou
waar hij zijn oude functie van Vice-Preaier weer terug
kreeg. In deze functie controleerde hij de 2̂  industriële
ministeries die Rusland had. In October 1952, op het 19e
Par tij-Congres, werd hij gekozen tot Lid ran het Cen-
traal Comité en tevens tot Lid van het Presidium van het
C.C. Ook is hij lid van de Commissie voor de Herziening
van het Partij-programna. Na de dood van zijn zwager,



Stalin,werd hij benoemd tot lid van de commissie die
belast was met de regeling van dieas begrafenis. In Kaart
1953 «erd hij benoemd tot 1e 71c« Premier en tevens lid
van het Presidium van het C.C.

Onder de vele onderscheidingen die hij, als laatst
overgebleven Jood vaa de oude garde,ïieef t, bevinden zich de
"Orde van Lenin", de "Orde van de Rode Banier van de
Arbeid" en"Held van de Socialistische Arbeid". Naar hem
werd de "Militaire Academie voor Transport" te Leningrad
genoemd.

-O-O-O- >-O-O-O-



Mf K Q A I vanovlcfe .

Geboren: 25 November 1895 te Tbilisi.

Vice Premier; Minister vaa Binnen- en
Buitenlandse Handel.

Evenals Stalin bezocht Mikoyan In zijn jeugd het
Seminarium, maar in tegenstelling tot hem beëindig-
de hij zijn studie. Zijn vader, een arbeider
koesterde grote verwachtingen van zijn zoon toen
deze in 1915 het Seminarium verliet waar hij tot vo]
Ie tevredenheid van zijn leraren zijn studie beëin-
digd had. Ondanks dat trad hij nog in hetzelfde
jaar toe tot de Communistische Partij. In 1917 nam
hij deel aan de straatgevechten in Baku. Hij was
redacteur van het blad "De Sociaal-Democraat". Een
belangrijk deel van het plan om de olie-onder-
nemingen te nationaliseren was van hem afkomstig.
In 1918 werd hij door de Britse troepen gearres-
teerd in de Kaukasus, waar hij ternauwernood aan
executie tegelijk met de 26 Baku Commissarissen ont-
kwam. De volgende maanden bracht hij in verschillen-
de/gevangenissen in Centraal-Azi8 door. Hij wist
echter weer naar Baku te vluchten waar hij in Mei
1919 opnieuw gearresteerd werd, maar weer kon ont-
snappen. Enige maanden later werd hij door de partij
organisatie van Baku naar Astrakhah gestuurd.

Vandaar werd hij afgevaardigd naar Moskou waar
hij voor het eerst Lenin en Stalin ontmoette. Daar-
na kwam hij in Gorki ten tonele waar hij de leider
werd van de Regionale Partlj-0rganis<*tle. Van 1922-
1926 was hij secretaris vah het Regionale Partij
Comité van de Noord Kaukasus met als standplaats
Rostov a/d Don. 1926 werd een zeer belangrijk jaar
voor hem. Hij vertrok opnieuw naar Moskou waar hij
door Stalin benoemd werd tot Minister van Handel
en Candidaat Lid van het Politbureau, In 1930 werd
hij Minister van Bevoorrading en l*- jaar later Minis-
ter van Levensmiddelen Industrie. In 1935 werd hij
als Lid in het Politbureau opgenoaen, en in de
zomer van het volgend jaar ging hij naar Amerika
waar hij de methodes voor het conserveren van levens
middelen bestudeerde.



Teruggekomen liet M| In Moskou fabrieken bouwen,
ingericht naar Amerikaans »odel. IA ter ontving kl

. ..
noend tot Vlc* Premier^ In $938 «*WT M j
van Buitenlandse Hand al. Tljd«zu» d« oorlof (la

., 19**2) werd hij benoend in het Sta*ts-£efen*le-Coml-
'1 té. " ; . .S-*-'"'*---

Ë«D Jaar later cmtvlnf hij *veg«ns de>«i» «B ;
g ew i chtlg« diensten aan 4* Sovi»t t&ile Iwfe&mti* óp-
nieuw da "Ortie van LenlnM« Tere»» werd hij benoend
tot "Held van de Socialistisch* Arbeid**, Tot 19^9
behield hij zijn dubfeele functie van Ylc« ï*r««l«r
en Minister van Buitenlandse Oandel, In dit jaar
verd hij echter ontheven van zijn functie als ad*
nis ter. Ondank* dat was hij in Februari *^> «ede-
ondertekenaar van bet Ruaaiach-Chlnese verdraf.
Door de Armeense SSfi verd hij affevaardlgd naar d«
Opperste Soviet. In October *52 op h«t 19« P*Ptl. j--
congres, werd hij gekozen tot Lid van het Centraal
Comité en het Presidium van het C.C;1 In Januari
1953 bezocht hij Oostenrijk ter Inspectie van de
Russische Industrieën aldaar. In Maart 1953 werd hl«
benoemd tot Minister van Binnen- en Buitenlandse
Handel en tot Vice Premier» Ook van het nieuwe
Presidium naakt hij weer deel uit. Onder de vele
onderscheidingen die hij heeft, bevinden zich de
"Orde van Lenin", de "Orde van de Bode Ster en de
"Gouden Hamer en Sikkel Medaille" *



Geboren:
Minister van .Klectro-Industrie.

PEKVUKHIH werd ^ Octjober'SÖle Vice Minister v*n Che-
ralsche Industrie. In 19^2 werd hij benoend tot Minirter
van Chemische Industrie. Op het 19e Partijcongres werd
hij gekozen tot Lid van het Centraal Comité en tot lid
van iiet Presidium van het Centraal Comité. November 1952
verklaarde hij dat het Soviet leger onoverwinnelijk is.
Maart 1953 werd hij benoemd tot Minister van Electro-
Industrie, en benoemd tot lid van het Presidium van het
C.C. In 19^ ontving hij de "Orde van Lenln".

-0-0-0*0-0-0-0-

SAEÜROV. MaxAs Safcharovich.

Geboren: 1900.
Minister van Machinebouw.

SABÜROV, de Vice Premier en Voorzitter van het Staats-
planbureau ontving in Februari 1950 de "Orde van Lenin"
wegens zijn grote verdiensten voor de ütaat. Op het
Partijcongres in October 1952 werd hij gekozen tot Lid
van het Centraal Comité en tot Lid van het Presidium
van het Centraal Comité. Tevens is hij lid van de
Commissie' voor de Herziening van het Partij-programma.
Maart 1953 werd hij benoemd tot Lid van het Presidium
van het C.C. en tot Minister van Machinebouw. Voor zijn
iserk als Vice Voorzitter van de S.M.A. in Duitsland in

ontving hij de "Orde van Lenin".

•o—o—o—o—o—o—o—
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