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Blad
Ghen Tien Bheng.

IE heb de eer Uwe Excellentie te berichten, dat een al
geruime tijd te Londen uitgegeven geschrift, met narae "Demo-
cratisch Front" en gesteld in Chinese karakters, aan hier
te lande wonende Chinezen wordt toegezonden. Hst geschrift
ia volkomen communistisch; de inhoud is ondermeer afgestemd
op de overwinning der communistische legers in China.

De uitgever, met name Ghen Tien :;5heng, Batemanstreet
no. 14- te Londen (v ; ' . I . ) , is een op Jamaica geboren Chinees
en Brits onderdaan. Hij behoort al jarenlang tot de communis-
tische parti j .

Bij de anti-imperialistische propaganda in genoemd blad
wordt ook Nederland betrokken in verband raet de gebeurtenissen
in Indonesië.

ïn het onlangs bekend geworden nummer van. JL September
194-9 is medegedeeld, dat de guerillatroepen in Indonesië ver-
beten de strijd tegen Nederland voortzetten, ondanks de ucease
±'iren. De Javaanse marionetten-regering (waarmede de Republiek
Indonesia bedoeld is) wil echter liet Nederlandse en Amerikaan-
se imperialisme volgen.

Het blad deelt verder mede, dat de Indonesiërs op 17 Au-
gustus j.l. tegen het verbod van de Nederlandse autoriteiten
hun vrijheidsfeest hebben gevierd en dat zij op die dag leuzen
meevoerden voor algehele vrijheid en voor de verwijdering der
imperialisten uit Indonesië.

'Daar Nederland nu verliest v/il het Indonesië paaien.
Hoewel Soekarno en Hatta onderhandelen, vertrouwen de misleide
Indonesiërs op het volksleger.

Ik teken hierbij aan, dat de inhoud van het blad dezer-
zijds regelmatig in beschouwing wordt genomen, althans voor-
zover de verschillende nummers te mijner kennis komen.

Zodra daartoe aanleiding bestaat zal ik niet nalaten
Uwe Kxcellentie nader in te lichten.
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