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(Partijb1E1.d VM de Kuomintang afd.]'rFil'ikrijk) 

n SAM I!IN TAO PÀO "Bi-me muel 20-6-1952 ffO. 259 

Parijs. rue de Lancry 57 

Korte inhoud: Hulpverlening aan de noodlijdende landgenoten van 
het Chinese vasteland en het Amerikaanse punt 4 plpn. 

Ons vrije vaderland heeft op Formosa te Thoi-PRk op 4-4-1950 de hulp
verleningsbeweging voor de noodlijdende lF1ndgenoten van het Chinese 
vasteland opgericht en onz• Chinezen in FrMikrijk hebben hiera"'n onmid
delijk hun steun verleend want nog in het zel:fde jRar n.l. op 6. �wgus
t us hebben zij een onderafdeling voor �uropa opgericht ten bRte VRn de 
hulpverleningsactie voor de noodlijdende landgenoten Vf.ln China. 
zij hebben een speciPle·reclpme v oor deze hulpactie gevoerd in ons blad 
en voor zover hun middelen dit ·Loelieten hebben zij gelden verz2mel d 
en overgema8kt RRil de al gemene hulpactie voor China. ( .ueze hulpR ctie 
wordt kortweg KRo-Tsoeng geheten d.w.z. Filgemene steunverlening.) 
JJ8 bedoeling dezer hulpRctie is om de noodlijdende lRndgenoten die· in 
ChinR tengevolge van de politieke communisti sche terreur gebrek lijden. 
van kleren en levensmiddelen te· voor zien. Wij vrege n voor hen M11 onze 
eige n landgenoten en Flan andere personen die begr>M zijn net het lot 
VRn onze noodlijdende landgenoten in China een bijdrFige. • 
President TrumPn maRkte bij zijn ambt sPaJ.Vaarding op 20 Januari 1949

bekend het z.g. punt 4 plan.nij nodigde alle democraten uit om met de 
.AmerikPanse regering mede te werken am de hulpverlening in het Verre 
Oosten.Het doel van dit punt 4 plRn is om alle vrije volkeren der aarde 
te stimulere n om zich in te spanne n voDr de opvoering van de levensmid
delenproductie I verschaffing van kleding. bouwmateriFial voor huizen, 
en machineri�n om elkaars arbeid te ver lichten.Hierdoor bevordert men 
de veiligheid en ële vrede onder de mensen op aarde en b<äreikt men dat 
de mensen van hun vrijheid kunnen genieten en behoorlijk kunnen leven. 
D:3 Communistische terroristen gebruike n hun tong Fils een rekbare veer 
om achterop ger�akte volkeren in-beroering te brengen.zo zien wij thans 
de actie der communistische terroristen in het verre Oosten en het nabije 
Oosten tegen koloniRle machten.iij gebruiken hierbij strijdleuzen om de. 
massa te misleiden.Een deel der massa volgt hen blindelings.Maar .11merika 
vec)lt tegen extreme macht en terreur om de iri je aemocra.ti e te besche.r:men 
J,rt,.erika staat thans Flan d"e spits van de diiverse landen en speelt geen 
ondergeschikte ro 1 in het hulpve rle ningsplrrn. JJ8 Amerikaan se me use n die 
een heldere kijk op de zAak hebben. zeggen steeds: wij moeten met materi
e le midde len

1 geestelijke be langen waarbor gen d.w.z. wij moeten de armoe
de onder de volkeren wegwerken en het democratische staatsbestel steunen 
door de hoop e n  het vertrouwen onder de mensen te vergroten. Wij verzoe
ken alle mensen in en buiten .Amerika om de noodlijdende en verdreve n 
medemensen te helpen om de maatsch APPi j te verdedigen tegen het c om.munis
ti sche terrorisrna • Dit is nodig om de vrije democratie onder de hinden 
te verzekeren.In Uhina zuchten en wenen de Rrme mensen onder het juk van 
c}e ccmmunistische· terreur.iie regering van de moorden en brFindstichtende 
Mao en Tsü moet omver gestoten worden. 

7e congres van de Chinese Kuo Min Tang gedelegeerden te Thoi-P8k 
ter gelegenheid van de 10 October herdenking • ..;e CentrRle reorganisatie
com.rnissie der Kuo Min Tang werd op 5-8-1950 ingesteld en beëindigt thRns 
haar werkzaaru.heden. i/d Chinese nationale regering werkt voor een democra
tische partijpolitiek waarbij men zich verzet tegen communisme en sovjet
isme van Ruslano. .Het vaderland moet onafhankelijk zijn.het Volk moet vrij 
zijn. democratische regeringsvorm.eco nomische gelijkgerechtigheid 1 en de 
wereldvrede. vormen de punten van het partijprogramma op het co ngres. 
Jen dient te streven voor de opbouwplannen op Formosa en de herovering 

va n communistisch 'China. De Kuo Min Tang heeft al de jAren van ha.ar be-
stPan zonder ophouden gevochten voor vrijhe'id en onafhP11kelijkheid. 
Wij zijn drie jaar geleden verdreven uit China maar de Partfj beschik t  
over energie en 1·evolutiekrach te n die voortleven en diepvast geworteld 
zitten in àe harten van de mensen in Uhina.Gee n terreur kan deze eigen·
schappen uitroeien. Wij hebben een oorlog verloren maar deze smartelijke 
nederlaag strakke ons tot lering en tot louter ing van onze revolutionnai
re strijdlust.De nederlapg kan ons niet doen versagen m:=iar moet ons veer
kracht geve n om te overwinnen. Onze v as tberadenhe id moet nog beslister 
zi ju.Onze partij werd gereorganiseerd e 11 ontvi ng een doopse 1 in de loop 
dezer jaren waardoor zij gezuiverd werd.Het Ru.ssische imperialisme be
dreigt de wereld met terreur.Onze partij is de eeuwige doodsvijand van 
de sovjets.Onze partij moet vl� en wimpel hoog heffen in de strijd tegen 
Rusland en communis!IY3.Indien de machten•van het nggressive Kremlin niet 
grondig vernield worden.kunnen wij niet zeggen dat onze 1evolutie gesl aagd

is 



China bezit buiten ht=u,r rijlçsgrenzen in het buitenland millioenen landge
noten die onze partijrevolutie steunen zoals zij dat Al tijd gedRan hebben. 
In het verleden hielpen zij mede om de Moen Tsing regering omver te stoten 
ook nu moeten onze landgenoten in het buitenland achter ons stRan om eens
gezind en eendrachtig met ons in gesloten verband met energie voor de revo
lutie te strijden voor de heroveri ng van ons vaste l A.nd voor hulpverlening 
ran de landgenoten die dr-1.ar in nood verkeren.wij moeten al onze krA.chten 
hiervoor inzetten. 

Karl 1.Ranklin Jimerikaans gezant te Thoi Pak(Formosa) prijst het vrije chin8 
Op 11-5-1952· is de ge zant met zijn echtgenote gebruikmRkend VA.l1 een �peciaal 
.AmerikRans· marinevliegtuig Via Hongkong en isuropa naRr _i.merika teruggekeerd 
Hij zéide bij zijn 8fscheid dRt .n·ormosa grote vorderingen had gemAakt en dA.t 
leger en economie met de nod;ge hulpverlening versterkt waren.Het land kRn 
nu met de belasting opbrengst de begroting in evenwicht houden.Industrie 
en landbouw zijn vooruitgegaRn, de weerbParheid VA.n het lt=1nd groeit met de 
dag. �en communistische p,mve.l zou .JJerkelijk stuiten op beslist verzet en 
vastberaden weerstand. Het stemt tot tevredenheid dat de •rnerikAanse hulp 

·tot deze goede resultaten heeft geleid.Ook op politiek en maatschappelijk
terre in hee:irt .l!'ormosa goede vorderingen gemaRkt. Volk en regering leven in
goede verhoudingen en in vrijheid.Onderwijs en gezondheid zijn verbeterd.
Op internationF1al gebied kan men ook tevreden zijn.!!ïe n vredesverdrFg met
Japan werd gesloten waardoor een nieuwe schakel in de ketting van vrije
landen in Azië werd gesmeed.

Sanigato .. ,oscar Fernt=1ndez consul van / op Formosa benoe·1d. ( ???) 

(

Hoofa VPn het 1,epartement van ·emigrsntenzl'lken(Chinezen overzee) ae Heer
Tseng over de Chinezen in de pacifieklanaen.Hij bezocht de Philippijnen,
Wfü>r de Chinezen vervuld zijn van vaderlr>ndsliefde voor ae Chinese rege
ring van Formosa en zeer gebeten zijn op de conmunisten.In Thro.land bevin
den zich 3 millioen Chinezen, in viet-Nam zijn er 1500.000.
Op de Philippijnen wonen 300.000 Chinese emigranten, meest Fok-Kin chinezen
In Viet-Nam en Thcli land zijn het meer Kantonnezen.
,l)e emigranten in die landen arijven veelal hA.nael en bezette n dar>r op econo
misch gebied vooraanstaande plt=1.atsen. :.,e Chinezen van de Philippijnen zijn
cultureel goed ontwikkeld.De chinezen in Viet-r18Ill ook nog wel.
De Thailand Chinezen zijn talrijk maar heb ben weinig scll:D.olliên .•
De Chinese scholen in Viet-iJam zijn best.In verband met restricties welke
door de regering van elk land woraer1 opgelegd, valt het niet mee· om ae onder
wijzers en het mater.rflàl voor het onderwijs te beti:ileu zodAt er gebrek Pan is
1'.!en of twee kranten in Thailand begrijpen nog niet duidelijk het verzet dt=1.t
nodig is tegen het communisme(Chinese kranten). J.Je meeste Chinezen steunen
de politiek van het land WPar zij wonen.z;ij leven in een verwarde ome-eving.
en onaervindán diverse soorten dwang. \jornmunistische dwang en dwang VRn oneer
grondse CO!IL'TIUnistische agitateurs.Onze emigranten heoben er tient8llen jRren
bloed en zweet vergoten door hun bedrijf met veel moeite ·op te bouwen.Hu!l
economische toestand is bloeiend en gunstig.{ldus zijn ze het voorwerp gewor
den van de tegenwerking van de plPatselijke autoriteiten. :ue communisten
wroeten overal en trachten de chinezen te verdele n.:Iaar ae chinezen zijn wan
hopig en radeloos geworaen VRn de communisten en haten hen.Vandaar dat de
comnunistische kunstgrepen mislukken. Onze Chinese 1egering(van F rmosa) is
niet mAchtig mpar doet toch hsar best om ae b�langen vnn de Chinese emigran
ten in het bui tenlend te b,'schernen. J.Je materiele midaelen en m.Rcht Vfln dAze
buitenlandse Chinezen zijn groot en de regering kan hen niet missen, in de
strijd tegen corrr'.lunisme en Rusland. Het leed van de emigranten wordt echter
steeds groter en de emigrantendienst ·is lastig en verward.

Chinezen in het buitenland die wen-sen te repàtri�ren.
:vien moet 4 fotos overleggen,1;1as of identiteitsbewijs Rf['"geven door Chine se
vere11iging,of ander betrouwbt=1ar bewijs WPt=1ruit ae identiteit van de Chinese
e1J1igr Rnt kan blijken.Getuigschrift van chi nese cons ul of inaie n deze ontbreekt
een bewijs van ae Chinese vereniging(wettige Chinese vereniging)
garantieverklaring van twee personen in Formosa,voor zakenrei s of studiereis)·
r:e afdeling emigrp,nten onderzoekt de stukken en geeft Advies. Ja veilgheids
dienst onderzoekt dpn de ·�A.1 vrage voor het visum van bin-:ieU:k.omst(mi:xi:XE:iam:
i:iffiH§tiiil:if'il:�§l:ixW��i:Px��x�lt- dit is eigenlijk een soort grensbewaking die de
in- en ui treize nae mi li tai ren en burgers controleert) en dnarnfl lrn.n het visum
voor de reis nas.r .l!'ormosa worden A.i°geg.:>.ven.

Departement voor Chinezen overzee reikt decoraties uit Pat1 Chin zen in het
buiteuland die zich verdienstelijk hebben gem:=i.t=1.kt door-geld tP c:torten ten 
behoeve van de strijd tegen communü,me en Rusland of die bijar:-,gen ,?Bstort
hebben voor het vaderlrud ·H
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Hoe meer geld men geschonken heeft.des te duurder wordt de medaille (4 klas-
.-· sen: 100 tot 300 yün is 4e klas, 

300 tot 500 yün is derde klas, 
500 tot 1500 yün is tweede klas, 

1500-tot 3000 yün is eerste klas. 
3000 tot 5000 yün z ilveren medaille, 
5000 tot 10.000 yün is gouden medaille. 
10.000 tot 20.000 yün krijgt men ee onaerschàding van de chef van de 
ministerraad en geeft men b.v. 20.000 yün tot ---- aan krijgt men een 
onderscheiding van de president der Chinese Regering.Volgt dFtl nog een 
bericht over de geldschatting in .AmerikPanse valutR, ( dus de geschonken 
bedrpgen worden voor de Chinese emigranten volgens buitenlRndse VRluta 
gew ogen) De bovenvermelde decorRties betreffen het individu m�ar dim 
heeft men nog decoraties voor·gemeenschRppelijke schenkingen VRn corpo
raties enz. Hoe hoger het bedrag w ordt.hoe hoger de in::etantie die de 
onderscheiding uitr·eikt.Ook krijgt men ontvRngstbewijs en dr-mkbrief. 

Formosa steunt nu ook de Chinese emigranten die in K�rea gebrek lijden 

Nieuws uit communistisch China: 
15 April hebben Chinese communistenleiders en Birmaanse communü ten
leider in Kuan Meng een verdrag gesloten van SRinenwerking om de huidi
regeri ng van Birma omver te werpen.!:'.;r was ook een hoge s ovjet-russische 
adviseur bij tegenwoordig( Konwei tsi e) ·en de BirmRanse communisten 
Jupalon en Jupe ipa.Da chinese CO'Ilmunisten verbinden zich om de Birmap,nse 
poli tiàke legerleiders en het landelijke kader te oefenen. 
� Birmaanse co mmunisten beloven militaire materialen, en informaties 
over de 1�ngelse,.Amerikaame en Frpnse militaire zaken. 
Birmanen zullen met Ghinezen op Birmaan$ gebied de revolutie organise

lren( Chi nees-Birmr,anse communistische revolutie-ac tieverb onà) 
·,,ve bevrijding van Birma wordt door dit verb·ond van Chineme en Birmaanse
:voormannen die een organisatie vormen.geleid.

M8C.)l Tse Tong heeft tot nu toe reeas(sedert October 1951 tot Febr.1952)
alleen uit de provincie Ho Pei 140.000 man napr Korea gestuurd die
spoorloos verdwenen zijn. Mannen van 18 tot 45 jaar worden voor de dienst
in het volksleger gerecruteerd.Kanonnenpoeaer en reservetroepen.
JJU.izende mannen echter in Ho-Pei doen nu dienst bij de guerrillatroepen 

·en vechten tegen de communisten.Zij overvRTlen de c'ommunistische gar
nizoens en maken krijgsgevangenen.Vele communisten lopen over •
.ue macht van het communistische leger in Ho-Pe i is gerï ng.

In zuid Kwangtong is de hongersnood groot.ve communisten plunderen
en de mensen moeten gras snijden.Zij eten wat PRP en leven op de rfmd
VRn de totale uitputting.Velen sterven van ae honger.i,e communisten
zijn er zeer corrupt.De mannen sluiten zich gan bij ae· guerrillatroepen
die tegen de communisten strijden, en de communisten overvallen en
leeg plunderen • .ue communisten versterke n hun troepen mRar kunnen wei
nig doen tegen de woede van het hongerige volk.w mensen vechten voor
hun leven . &

In Wa-Tong '.l'soeng-Ham en :sai-Nam worden de studenten die hun diploma
baalden bij duizenden naar Mandsjoer ije gestuurd.Mro Tse Tong voert
de bevelen van Moskou uit en laat de Chinese jongens voor Rusland
soldaat worden om te sterven • .oo Ghinese jongens moeten van Mandsjoelrij
naar Siberië om er v oor de Russen te werken.

Chineze n die uit het buitenland naar .Amoy terugkeerden worden er do or
de c ommunisten onder allerlei zuiveringsmethodes uitgeschud en doodar

• gemaakt •.nl hun ri jkdom gaat nasr ae communisten en R.ls zij een uitreis
visum vragen om weer naar het buitenland terug te keren wordt het ge
weigerd. Zij worden meerdere· malen ge•arresteerd,gevangengezet,moe·ten 
zware boetes bet8len enz.Sommigen plegen aan ook zelfmoord .

Honderden sterven aldus en honderden worden bij ontvluc}j.ti ng enz. 
neergeschoten. 
De rijke zakenlieden w.orden zodanig gezuiverd en herschoold dat zij 
doodarm worden.Zij worden er van beschuldigd de belasting te ont dui
ken, zwarte hande 1 te dri jve n,het geld te verbergen, arbeid te ::::chuwen 
grondstoffen te verduisteren enz.Openbare volks1·echtbr-mken vellen he 
vonnis en ze worden berecht.Het einde is dat ze fr,illiet gaRn en 
sterven. JJ8 communisten ontzien verder ook geenszins de kle ine s trRc 
kooplieden die hun waren huis aRn hlll.is of r.>an de voorbijgangers uit 
ae hand verkochten. 



:oe. communisten bedriegen de jonge chine se studenten in het buitenland en 
· bewegen he111 om naar China terug te keren en aldPar gesovjettiseerd t� wor

den.Men belooft deze jonge lieden allerlei voorrechten i na ien zij ni:1ar Chin11.
terugkeren.Zij sturen functionarissen nr-i.ar het bui tenlA.nd die in Mac,=io en
Hongkong in het geheim ageren.In de pacifiekl811den is het ook erg.De jongeren
worden op sluwe wijze bedrogen. · · 

�isenhower in ,'merika bij de ·verkiezingen.Hij zeide dat de verdragen van
Jal'ta en ·PotsdFill verbete·rd dienen te worden. west Duit ,1ànd moèt geholpen
worden· om weer een leger te vormen.De oorlog in Korea moet met kr�cht gevoerd
worden.�ers't de lànd en luchtmRcht op peil brengen en drin PRS denken r--an
het bombarderen v.an Màndsjoerije.Hulp bieden ai:ii:1 de antiiommunistische landen
van Oos.t en zuid .t1zi"e.De Amerikaanse finanti'ële bijdrAge voor de bewA.pening
(militA.irè onkosten) van West �uropa meg....;.. in geen gev1ü verminderd worden. 

- Hij he.eft .weinig hoop op succesvolle besprekingen met ..,talin.
• 0 

Täss berichten over de verplA.atsing van Russische en Amerikaanse diplomA.ten
Paniouchk.ine die . voorheen in .Amerika gezant was, is nu gezRnt in Peking
.r.;aroubine sovjetgezAnt in �ngelanà wordt gezant in .Arrierika.
Roschkine voorheen gezant te Peking, iS naA.r Moskou teruggeroepen.
Gromyko die v0orheen onderminister van·Buiter1landse iaken VA.Il de sovjets
was • wordt gezant te Londe n�In 1943 was Gromyko gezs.nt in Washington en
35 jAar oud; Hij is er nu 43.Zijn benoeming is bedoeld ·Om verdePldheid tot
stand te brengen in West ..;;uropa. • · 

AMal.ek gaat in de veiligheidsrA.ad spreken over de amerikRRnse bacterienoor- ,.,
log in Korea.Deze kwestie zal hem wel niet gemakkelijk afgpan. ·
Want de meeste landen wijzen dit uiterA.ard van de hand. _rmerikA.,''ingeland en
Fr8rlkrijk vinderl het best dat men hiernaar een onderzoek instelt om de waa.r-
heid e.an het licht te brengen. • · 

merika bouwt A.toomduikboten.
bit soort duikboten is-snel ,en rä.nk,kumnen-il' Wapens bewapend worden.
�e:n .Anier ik aan se atoomcommissievoorzi tter Mruiong heeft verklaard ( nu hij ook

candidaat is bij de presidentsverkiezingen) Indien ik prec=:ident·v:::in ·,m'3ri ka
zou worden, zou ik waterstofbommen la.ten ma.k-'3n en èan de ZPA.k r,ens .gPan 
bespreken met de sovjets ten Ranzien van ae verminde.ring VA.Il de bew8_pe·ning 
en de wereldveiligheids verdedigïng. Hen bewaart stricte geheimhouding over 
deze waterstofbommen.:./ien zegt dat .Amerika de·ze soort bom reeds heeft.

::.,ovjets schieten Zweeds vliegtuig neer. _ ·-

�idgewpy in Ite1ilH·Napels).De conununi�ten willen er betogen to.gen hem. 

Oorlog în Korea.Hevige gevechten in 'de lucht en te 1A.nd.3ingmRn Lie enz. 
�ngelse chefs van de1_.;artement b ezoeken voorste linies. 
Chinese moeder die in Jmerika woont.werd gekozen tot model·1oeder voor 1952 •zij werd boven millioenen Amerikaanse moeders uitverkoren 
Zij heet Jün Tsan Tsoi. zij woont A.l ·30 ja.ar in .Amerika en had een wasserij 
HaA.r mRn wa.s soldaat in het 8lllerikaanse leger in 1918 en  is gestorven • 
.:Zij beheert hA.ar wasserij alleen en heeft 8 kinderen. 1 zoon is dokter, 

een andere zoon is bij de arnerikaarise marine, een derde zoon is onderwijzer 
een dochter werkt bij een regeringsdienst en een A.ndere doch ter he 1, t hi:rnr 
in de wasserij.;,;;ij kre'eg gelukstelegrammen uit FormosR v::iin all�r:Leic pe.t�on
nages enz. :ue Chinese gezant in Amerika (z ijn echtge note dan) onderscheiède 
hPar en alle Uhinezen vlA.gden enz . 

De Chi1'.1ese steunRctie,afdeling FrRnkrijk. 22-6-52 vergpdering te Parijs. 
Volgt dan e3n ui t9enzetting VA.n The China IA:ainland .!!'amine Relief en haar 
organisA.tie .Betreft allemaal de steunA.ctle v0or de noodlijdende Chin?se 
bevolkL1g georgruüseerd door Formosa, godsdienstige verenigingen,enz. 
Men werpt levensmiddelen e.d. uit vliegt J.gen af boven ae dorpen in China 
WaAr de nood het grootst is.Vliegtuige n komen J.it FormosA,66 toestellen) 
, ongkong en MaCRO worden verder bij ae hulpverlening ook inge:::ch:::>keld, omdr-it 
dai:>r natuurlijk veel noodlijdende vluchtelingen uit het achterl8nd bijeen 
zijn. Hetzelfde gelat voor BirmP

1
Viet-lT8lll,IndiA. 1 Pakista11 1 3':u.id KoreA. enz. 

Chinezen "Uit �uropa, die UAPr Formosa terug k�erae11(vrije Chinese vaderland) 
werden aldA.ar door de zorgen van de emigrantenA.fdeling_ VA.11 het ministerie 
il.an een b etre kki ng geh olpen. 
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Betr.: "San Min Tao Pao" / (1 '.;�� � �ji.fl/ /4', _j-
-- Ondershands 4ntvangen van ID �sterd:;{, de "San M�n Tao Pao" 

(Parijse uitgave) van 1 Mei 1952, no.256, waarin voorkomt: 
Een oproep aan de Chinezen in het buitenland om de streng door

gevoerde politieke campagnes van communistisch China te beantwoorden 
met een economische boycotactie en de stopzetting van geldzendingen 
naar China. 

In de Kwantungprovincie zouden de communisten de verbouwing
van opiumgewassen bevorderen. De regering zou hieraan zwaar verdie
nen en betaalt er de volkssoldaten gedeeltelijk mee. 

Chinese studenten, uit Amerika teruggekeerd, worden politiek 
omgeschoold en moeten alle Amerikaanse ideeën en levensbeschouwingen
in openlijke schuldbekentenissen schriftelijk afzweren. 

In Djakarta zouden de Chinezen een groep bestuursleden der 
Chinese arbeidersvereniging hebben geroyeerd en buiten de vereniging 
gezet. 
Verzoeke agenderen en terug aan CAW. 

4-6-1952.
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niet-communistische Chinese lectuur aangeboden door de alhie� 
woonachtig$ Chinese ondexdaan Tsay,Kin-Man. 

� '°" V: {)( . - l.e. SAN MIM TAO PAO,Nr.255 dd.9-4-1952 Parijs.
Zoals bekend,is dit blad het contact-org�an van de 

Chinese KUO-MIN-TANG(partij van Tsang,Kai-Shek) afd.Frankrijk. 
De inhoud van dit nummer bestaat uit de voleende behandelde onder 
onderwerpen: 

De Derde Macht en haar aanhangers. 
Deze partij staat als een verzoepings- of verbindingspartij tusse 
Amerikaans kapitalisme en Russisch communi.sme: een West-Europees 
Soci�lisme, dat los ·staat van Krem;J.in en Sovjet-Russische dwang. 
Een soort verbond der vrije arbeidersklassen, zoals bestaande in 
Frank.rijk;Italië,Oostenrijk en andere Noord-Europese staten waar 
scheuringen zijn ontstaan in de Communistische partij te nadele 
van het Kremlin. Een derde Partij dus beide kanten uitkijkt maar 
absoluut vasthoudt aan de vrijheid en zelfbeschikkiLgsrecht van 
de demO"cr�tie.Geen onderdanigheid aan Moskou. 
De Derde Macht oefent gezonde kri t�ek uit op de Kuo-lYiin-Tang en 
Tsang,Kai-Shek die de vrijheid van: het woord waarborgt, aanvaardt 
de gezonde .kritiek. We moeten echter met Tsang-Kai-Shek samenwer
ken tegen Rusland voor China. 

15-3-1950 kwam Taan Kok in de Chinese Senàat(Formosa)
aan het voorzi tterscha.p. Verslag van de onder zi'jn voorzi tterscha 
behaalde resultaten. 

China(Formosa regering) en Japan: onderhandelingen voor 
ondertekening van Vre<Jesverdrag.Geen nieuwe· gezichtspunten.Her
stelbetalingen, vormen èrnstig.e- kw-estia.Formoàa is de wettige re
Chinese Regering .Bespreq.p.gen wor.den ove�, 17 .. dagen . weer hervat. 
" • - � - • ". • • • • • • • 1 ' 

Wong Teek Meng commandant van Formosa-Luchtstrijdkrach
ten.Hij studeerde ook nog in Rusland.Volgt een opsomming van zijn· 
commando's ·en functi.ee in de lo_op der jaren. 

Benoeming van Mr.Taeng als vovrzitter van d.e bestuurs
raad van het Department voor de Chin�zen overzee.(omigra:nten.) 

Formosa voert campagne van besparing en bezuiniging. 
Verbetering van volksgebreken enz. 

Berichten uit communistisch China. Verzetsstrijd van 
de guerrillero's.Communisten trekken tegen hen ten strijde. 

New York Times bericht da't Rusland 10 Divisies heeft 
getstationne-èrd' in China met '1;-oestemming van Peking.De· Russische 
garnizo-enstroepen worden gelegerd op bases welke in 1932 door de 
Japanse bezetter in China gebrui�t werden, o.a.- op het eiland 
Tseng-Tao en ook in Port Arthur(Lui-Sun-Kong). · 

Bericht uit Hong�Kong:Chinesè communistische soldaten 
lopen over naar de verzetsstrijders der �'ormosa-Regering om tegen 
de communisten die hen met de dood bedreigen te strijden.Zij zijn 
bang naar Korea gestuurd te worden. Het betreft hier ruim duizend 
soldaten uit Taai-Nam en Shan-Tong die bestemd waren om de gedund 
Chinese vrijwilligersdivisie aan het Noord-Korea��se front te ver 
sterken. Zij zijn met hun wapena naar de partisanen overgelopen i 
Lo-Nam Zij waren reeds onderweg naar Mandsjoerije. 

50 .000 .Chinese. arbeiàere 1vorden. door ··de Ghinese communis 
ten gerecruteerd1 onder dwang om naar Rusland te vertrekken om al
daar getraind te worden.150.000 Chinese studenten worden gedwon
gen om op diverse tijdstippen medegezonden te,worden. Duizende 
mannen tussen de 35 en de 50 jaar oud moeten vrouw en kinderen 
verlaten en vertrekken. 



De haven Ha-Moen is afgesloten en wordt streng door soldaten be: 
waakt .De gewone bevolking w,ord t _geevacmeerd., loppgraven aangele-g_c... .,
en duizende Cqmmunistische soldaten b'evinden zich in de stad. om, de
verdedigingswerken te bezetten" Nj:emand m�g met zijn I se.hip land.en.
2CO.OOO manschappen van Phang Te Wei zijn naar de omgeving van 
?hing-Teun ge·dirig.ee·rd ter verdediging van 'Noord-China,Peking).
1200 Russen bevinden zich te'Nanking als adviseurs en technici.
Er zijn daar 19 'straal jagers, 28. bombardeurs enz. 
De troepenmEllcht van de verzetsstrijders op het Chin_ese vasteland 
groeit dagef-ijks. Wanneer het Fo:rmo·saleger, de conim-imistén aanvalt,
zal hét de -d·ag van ·de ondergang der Chinese communisten worden. 

Volg�ns feiten over. de Chinese partisanenst·rijd in China.
700 .000 Chinese kinderen worden in China gdwongep. .om to.e te treden
tot de"Stalin-jeugdbataljons. "Zij zijn 12� 18 jààr oud. 
Zij worden er opgevoed in stalir.istische politieke �in en volgens 
de leer van Mao�Tse-Toeng. Zij zijn gedoemd om siaven van Stalin 
te word.en. 
D
. 
e Sovjet-:Russische ImperialiEJt.en·· gebruike

·
n

. 
390 

.
• 000 Japanse kri

!
'FZ.
.
s

gevangenen om te vechten tegen -d·e· ·JapaJlE�f règering. Lao.-Siao-Ki 
ie bestemd om 1.egercommand-ant der Aziatische communisten te wor tn. 

Het betrert hier het CommÛ!l�stische internationare wereldplan 
-van agressie zoals ziéh dit reed's oritveuw� in ·Korea·, Viet-Nam,Philip-
pijnen en Malaya. · · · 

Luchtgevechten· boven Kor_ea,aan beide zijden zware. :verl:iez�m .•
verhouding: verliez.en Ull?-tedr Hations-No.o:r:d K0-reanen : l.1..,8-. 

Moskou_ houdt economisch were,ldcongres: 3-4-:-1952. 
Enge].and geeft Egypt-iach lra::?i táäl in Engel·and weer vr1J··

. 

' . j,'. . 
• . � �· ... � ..... . ., ..... .,..:.�··--:··� ... 

�T'san-g· Ifai. 0She'k-' :nètlankt· cl'e C_hiné'st! emigr�ten voor de wen�en hem 
toegezonden ter gelegerfr1eid van zijn ·2e nerdenkingsda�f·· y-an de
overname van de regering op Fort.r.o.sa. · · -

Nieuws over Cbin·ese· en'4igrant·en i_n :E'rankri::jk_. 
Berdenk:ingádag van de 72 Chineae kinderen ·die te Wong Fa Kong z1Jn
omgekomen,dit· ,ebeurde 1n· l910. il1 d:e Chint<se strijd ;tegon de Uoen
Tsing-.djna.stie7. Opro.ep om. te �t'r'ijde..n tot het. bi:ttai;:e einde tegen
de communistis?_he _overhee_�sing in China. · " -
Ng Sao ·Feng is;,voor eJ.tijd g-eschrap.t van de_ ledenlijst: �ex Kuo-Min
Tang. Hij liep over naar .Mao ·Tse· �ong. Niemand wil hem ·ee.n v:isum 
geven omdat men hem verdenkt van spionnage voor Peking. 
Degenen die Mostou dienep en hun eigen land verraden z1Jn landver
raders e-n llond.en van St:ali,:n.Zij zijn nakomelingen van. wilde dieren.
Zij ·hebben geen geweten -,-zi.'jn schaaB)._teloof:!, en· ja�en h$'.eig-�n voor
deel· na. Hondenknechten van het Ru:saisc:he $6vjet•-Imperialisme. 
Tsang Kái ·shek ·heeft verledc�n ja.ar i�dere�n di<?. _inde strijd voor 
China tegen Rusland zijn land verraadt en zijn bevelen·nie-t nakomt,
met de doodstraf bedreigd. 
Steunverleningsactie voor noodlijoend Cbina.

/"" xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxi�i�xxx�xxxx�xx�xx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

7/,J/' . . 
2. fQ�O�a kr.ant''SIW'SHANG PAQ 11 gedruk-t in Thqy Pak op 

, Formosa. 
Dit blad is uiteraard anti-communistisch.Uitgever is-LiJ�Jao-Pong.

_ ·� R�dactiechef: Tse":"Jien-Tchi. I�ouil i.s helemaal pro-Tsang Kai Shek 
�-�Dit numme:_dateert van l-"�19?1. Specia�l.ter �re van de verjaardag

� van de gr1Jze Chinese maarschalk van Formosa. Verder de gewone ne�ws
berichten over de oorlog, over sport, meetings voor Tsang-Kai Shek, 
advertenties,Korea,buitenl.ands ·nieuws enz" 
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R .. A P P O R T 

liAN: CAW/I 

Bijl.: twee 

Betr.: "San Min Tao Pao" 

1-PaA.��Ly 
.,, 

,., 17 - 1952 

fuo11�}8lf 
Ondershands ontvangen van ID .Amsterdam, No.253 van 

1 Maart 1952 van het nationalistische Chinese })lad "San 
Min Tao Pao" (Parijs). Met een korte inhoud hierbij ge
voegd. 

Verzoeke agenderen en retour aan CAW/I. 

CAW/I, 17-3-1952 • 

'· 
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RAPPORT 

VAN: CAW/II 
Betr. : "San Min Tao Pao" 

• Bijl.: twee

Ondershands ontvangen van ID .Amsterdam, no.251 van 
17-12-1951, van het te Parijs uitgegeven nationalistische
Chinese periodiek "San Min Tao Pao", met vertaling.
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RAPPORT 

VAN: CAW/II 
Be tr. : "San Min Tao Pao 11 

• Bij 1. : twee

,,. 
J 

Ondershands ontvangen van ID .Amsterdam, no.252 van 1 
Januari 1952 van het te Parijs uitgegeven nationalistische 
Chinese periodiek "San Min Tao Pao". In dit nummer, waarvan 
een vertaling van de inhoud hierbij is gevoegd, wordt gewag 
gemaakt van voorbereidingen die op Formosa worden getroffen 
om van daar uit China te heroveren. 

Verzoeke a enderen 

CAW/II, 22-1-1952. 
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RAPPORT 

4' VA..W: CAW/II 
\ �---/l41:�j( .·.· 

2 ·A .1 1e:r.;o• d '\, �---..1<-

\Ac 11.tt 7"' 11

r 

• 

Be tr. : "San Min Tao Pao" 

Bijl.: tweè 

Ondershands ontvangen van ID Amsterdam het exemplaar 
van het te Parijs uitgegeven Chinese nationalistische perio
diek "San Min Tao Pao" van 12-11-1951, met vertaling. 

Verzoeke agenderen en retour aan CAW/I. 

CAW/II, 28-12-1951 • 
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RAPPORT 

VAN: CAW/II 

Betr. : "San Min Tao Pao 11 

Bijl.: twee 
ACOi ;�JLtlf_J

·-������
Ondershands ontvangen van ID .Amsterdam het exemplaar 

van het te Parijs verschijnende Chinese nationalistische 
periodiek "San Min Tao Pao 11 van 26 October 1951, no.248, 
met vertaling. 

Verzoeke a enderen e. retour aan CAW I. 

CAW/I, 19-11-1951 

I 
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SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD, 

(Slechts bij definitiéve opberging in te vullen). 
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Verbinding: No.12
Doss .13/349G 

V'C::RTROU 1i'ELIJK 

12 November 1951.

1.nderwerp: Chinees Nationalistisch blad San l<lin Tao Pao c.a.

.. 

• 

Hier�-�j word.!d-�Jl.dén het Chinees nationalistisch
blad San Ivun Tao ... ao vap,'2"6 October 1951 en een blad met 
opschrift 11Fête du dov!ole-dix 11, 40 ste verjaardag_ van de 
Chinese Republiek, 10 October 1951 in het Paleis "De la 

T

tualité" te Parijs. (einde) 

o/\v'Î\ 
.·,3 d gjt, 

1 Ácai _'!_Y"J 
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RAPPORT 

VAN: CAW/II 
Betr.: Bekendmaking in het 

Chinese emigrantenblad 
"San Min Tao Pao" 

tJI. .JJ /. 3 
"j·:II 

'!dlJ:;!1 � 

.��4��. 
{ ;-2 5 OCl l95t ·� 

\1êt/ I � \ 
l � t j 

vf��-��

In het te Parijs uitgegeven nationalistische Chinese 
emigrantenblad "San Min Tao Pao" van 25 September 1951, no. 
246, komt een bekendmaking voor, dat Chinezen in het buiten
land, die naar Formosa willen gaan een inreisvisum moeten 
aanvragen bij de veiligheidsdienst op Formosa, onder over
legging van identiteitspapieren en getuigschriften gelegali
seerd door een Chinees consulaat of door een wettig erkende 
Chinese emigrantenvereniging in het buitenlahd. 

Verzoeke agenderen en"retour aan CAef 

CAW/II, 25-10-19� 
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SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD,

(Slechts bij definitieve opberging in te vullen). 

�FGEDAAN 

Interne aanwijzingen A C D. 

ACD. Dat.: Par.: 
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2. f Lh,_ 
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RAPPORT 

VAN: CAW/II 

Betr. : "San Min Tao Pao" 

Bijl.: twee 

Ondershands ontvangen van ID .Amsterdam het nummer 

van "San Min Tao Pao" van 25 September 1951, no.246, met 

vertaling. 

Verzoeke a enderen e� etour aan CAW II. 

i 
CAW/II, 16-10-195+• 



Rapport : 
van CAW I 
Betr.: SAN MIN TAO PAO. 

/?1,31 - "; 1/. /t

�.f .e�-�L j �-1/.-.J/---"9'-.-zy-
, 1 S . · · / / 

. .,. � , "" 

Verzoeke te agenderen en retour aan CAW r.

10-9-'51.



SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD, 

(Slechts bij definitieve opberging in te vullen). 

0 ÁFGEDAAN 

,,.,...,., 

Afd./Sec<.,oN,, ... , Pa, )_ • 

Interne aanwijzingen A C D. 

ACD. Dat.: Par.: 

1. 
Aantekeningen (Nummeren s.v.p.!): 

(!\ 101 92 - 5 1 

i 



•

• 

Rapport van CAW I

Ondershands ontvangen van ID-Amsterdc,m de nummers van ''SAN MIN '- i� 

TAO PAO" van 25 Juli en 2 Augustus 1951, nos. n 243, met 
vertaling. 

Verzoeke agenderen en retour aanCAW I • 

31'9-' 51 • 
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SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD, (Slechts bij definitieve opberging in te vullen). 
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Afd/S�,e�. 2,j,p_ 1\11 P,d-i······· �··· 
Interne aanwijzingen A CD . 

ACD. Dat.; Par.: 

······································"····:/···················/. . . . . . . .  . 

//,/.r/j/>···· 

n (Nummeren s.v.p.!): 
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VS:t'rROUïiELIJK 
Verbinding: �o.12 t�� 
Doss.13/349C- � 

�nderwerp: Chinese weekbladen.
-----------

� -\t MIi. 1951

Bijlagen: twee. 

a. 

b. 

Hierbij v�rdt toegezonden: 
He�G 11 Chinese-Amefi'can Jeekly" van 12 JuJ. i 1951 no .28, 
uitgegeven door ;ae Chinese-Junericffin Press, Ine. te 
lTew ork; 
'îïet Chinese v:

�

blad "San !'.in fäo Pao" van 2 Augustus 
19Jl no.243, u·tgegeven te Parijs. 
Deze bladen wa-en gezonden agn de bij Uw dienst be-

-'--d_e_CHOY

�

: n te Voorbur/,;. (einde) 

� �-,fo. 



. .:lf-.1 / •

c:J J' . ./R. - 6:.f :.2-y 
R A P P O R T ,. ."..,� 

1951· 1 
Betr.: "San Min Tao Pao" 

Bijl.: één - !, ACD111 b/ ..z 0
J�� .�;té 

/ 
Ondershands ontvangen van ID Amsterdam het exemplaar 

van het Chinese nationalistische periodiek 

van 16 Juli 1951, No.341, met vertaling. 

Verzoeke a enderen e retour aan CAW I. 

CAW/I, 16-8-1951. 

"San Min Tao Pao" 
I 

/!Jv A



VBRTROUWELIJK 
Verbinding: No .12 2 .Augustus 1951. 
Doss.13/349G 

.nderwerp: Chinees Nationalistisch l'/eekblad 11 San Ti.iin Tao Pao ri 

·--------------

Hierbij wordt toegezonden het te 
ch·nees Nationalistisch weekblad 11 San 
1 Juli 1951. ( einde T 

Parijs uitgegeven 
Min Ta

J
o Pao" van 

�/�6 
I 

, 

t?tf.1( 
'fll, av ,tt/, 

ll'f .J� �ltf' .. 1 •,J, -

1�9 Mll.195{1 
� - ,�

. 

ACO/ 11.r� 



1 

RAPPORT VAN CAW/I 

Bijl.: 2 

Undershands van I.D. Amsterdam ontvangen het nummer 
van het te Parijs uitgegeven Chinese periodiek "San 
Min Tao Pao", van 11 Juni 1951, Nr. 2.38, met vertaling. 

Verzoeke agenderen en retour aan CAW/I. 

P'f. J/ --· .. __ p.J?+L.
�

W/I. 31 Juli 195h 

p�� .e.z -1' ,�-:-. _.!"/�"'/ :!7--w � 
. · '.} 1 JUU 1951 1 !

AC-0, l/f9ff) /���J



SAN MIN TAO PAO 

TÉL.BOT: /59/49 

-57,RUÊ OE LA.NCRV

PARI$ �10�?

_ rtEBDOMADAIRE 

= TOUS LES VENDREl)/9.=._ 

N ° 238 

11 JUIN 1951 
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g....,ll--<-�
VERTROUWELIJK 

Verbinding: No.12 10 Juli 1951. 
Doss.13/349G 

�
Onderwerp: Chinees-Nationalistisch weekblad t1San Min Tao Pao 11

Hierbij wordt toegezonden het te Parijs uitgegeven 
Chinees-Nationalistisch weekblad "San Min Tao Pao" van 

wll Juni 1951. (einde)



.,• 

Uw kenmerk: 
10678J 

• 

• 

VE TROUWELIJK 
&At /;J 5 Î @,-=u�c-"-A�fj 1 .. 

Uw brief: 
11-5-1951 ,,:

ll'J...! /1
Ons kenmerk: Datum, 

197/51 21 JQni 1951 

Hierbij zend ik U het drietal 
periodieken, hetwelk mij bij Uw boven

aangehaald schrijven werd toegezonden, t.w • 

nHoua.-Kt;R,O-t:he ... Pao", flKig LÜJ?i" en "Se.n Min 
Tt:lt'\ Pao" retour. =- . •  

dank. 
Voor de inzage zeg ik U vriendelijk 

" e  1 n ä e "• 
��':;,·;;/� Vo:>r,OD 1 7�

� 
�: CAW IIf. 

· Dat.: 10-10-5 
tP.ar.: LJ • 



RAPPORT 

VAN: CAW/I 
Bijl.: twee 
Betr.: "San Min Tao Pao" 

IJ J'. I� 

t,f, ,,, -�-�

[7)7 -·'." -�--2, -�_:.;_J(._. l

,�· 8 MEI 1951·

;:- ;� -ïf!J 3
.J����

Ondershands ontvangen van ID .Amsterdam het te Parijs 
verschijnende blad "San Min Tao Pao", dd. 11 April 1951, dat 
met een vertaling hiernevens gaat. 

Verzoeke agendere�en terug aan CAW/I. 

CAW/I, 8-5-1951,?
J

(___ 



.S FIH MtH ,A-O <pno 

Cf 7 LI - (( - s- J 'UA- ,U1 
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Interne aanwijzingen A C D . 

• i.l,
JW ACD. Dat.: Par.: i ,lf ................

.r1P 
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09,J1 tlJ7.lb 
- � 

OS.22. - (if-Lt./ (}f· 3/ -{Yj-l'/
RAPPORT VAN CAW/I. tl /l, /b 

Bijl.: twee lf.31 -PS. L l 

Betr.: "San Min Tao Pao" 

1 

1------.... , 

\_�3 o MRT 1951·)

l i-\ :D/ /t?b.}I:. 

Van ID Amsterdam werd ondershands ontvangen het nummer 

van "San Min Tao Pao" van 1 Maart 1951, no.231. 

Vertaling hierbij gevoegd. 

aan CAW I. 
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LE 1 '.� MARS 1961 

57, Rue de Lancry, PARIS 1109
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RAPPORT VAN c.xr.

Betr.: 11San Min Tao Pao" 

Bijl.: twee 

�/,/6 
--

t1f, J/ - i?/-J�

r··, !I f8.\ 1951.

. ACD/ /e1.1,14t'/

Ondershands ontvangen van ID .Amsterdam nummer 229 

van 26 Januari 1951 van het te Parijs verschijnende Chinese 

Nationalistenblad "Sam Min Tao Pao". 

Korte inhoud bijgevoegd. 
' t,.>

Verzoeke te en en teru aan c.xr.



' 

RAPPORT VAN C.XI. 

Betr.: "San Min Tao Pao" 

Bijl.: twee 

/Jf,..I'/

-:;;;,1.z, ;?�)'f 

Ondershands ontvangen van ID .Amsterdam nummer 226 

van 1 Januari 1951 van het te Parijs verschijnende Chinese 
Nationalistenblad "San Min Tao Pao". 

Korte inhoud bijgevoegd. 

Verzoeke te terug aan c.xr.



• 

:MINISTERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

Copie voor C0.102112 

•s-Gravenhage, 14 Februari 1951. 
15 FE8 i9 L 

Met verwijzing naar het geheime rapport Va.?1: Uw Inlich
tingendienst van 29 Januari -j.l., noo BVlG 169-51,,moge ·ik 
U mededelen, dat het blad ".San Min Tao Pao n anti-communistisch
ia en te Parijs wordt uitgegeven door een groep aanhangers van 
de vroeger te Peking doch thans o� Formosa verblijvende zgn. 
Nationale Chinese Regeringo . . · 

Daar dit bl�d ook- :van ��ere· zijde wordt ontvangen· zoudt 
U van verdere toezending aan mij kunnen afzien., . ·· 

Aan de· Heer 
Hoofdcommissaris 
te 
AR N H E M� 

. 
'" HET HOOFD VAN �E DIENST-(� 

· Namens deze,

- Jhr Mr.W.J.ThoSerraris 



·•

• 

{\. r. 
1 \ µtY>" 

Verbinding: 32. \/VVV"" , 

No.: BV/G 

1J/-�i·.z2 
././r 
- -

�, J /- tlf·.t ?" 
Aan de Binnenlandse 
te 

Veiligheidsdienst 

's-G r a v e n  h a  ge. 
t.a.v. de Heer van 't Hoff.

3 0 JAN. 1951 

G E H E I M. //P�� , ACDJ/t1�-,dl 
J7�--�� �·Hre,,rbjfdoe ik U to�omen, 2 

fotocopieën/van een vermoedelj,jk in de 
Chinese taál gedrukt weekblad San Min Tao 
Pao van 12 en 19 Januari 1951. 

De originelen werden uit Parj,js 
verzonden aan Chou Chang Lu;geboren te 7 Chekiang 21-4-1"9ö3, wonende te Arnhem, Hoog-
straat 6. 

Voor de adressen van redactie, 
administratie en.uitgever, moge ik U naar 
deze fotocopieën verwj,jzen, waarop deze ge
gevens in de Franse taal voorkomen. 

j 
De kranten zj,jn verzonden van het 

postkantoor aan de Rue de l'épée de Bois 
te Parj,js op 22 Januari 1951. 

29-1-1951 •



Speciale instructies aan A C D, (Slechts bij definitieve opberging in 
' t' te vullen). 

r " AFGEDAAN 

co / CJ / ,L, .Y-,-0 

Dat.: 

� .
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.··········
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···

·
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-F------á"'r------1 
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A CD 4. Dat.: Par.: 

vlM��& t.��1. 4d, 4: i:?
................. a,�)t,.fftt/h- Jd-j"x . 
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RAPPORT �AN C. Il • 

Betr.: "San Min 'TI.ao Pao" 

Bijl.: vier 

Ondershands ontvangen van ID Amsterdam de nummers 

223, 224 en 225 respectievelijk van 8, 15 en 22 December 

1950 van het te Parijs verschijnend Chinees Nationalisten

blad "San Min Tao Pao". 

Korte inhoud bijgevoegd. 

Verzoeke te agenderen en terug aan C.XI. 

C.XI, 16-1-1951.
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N O T A 

Betr.: San Min Tao Pao 

Dit is het nationalistische Chinese weekblad uit 
Parijs. Wij hadden al eens 2 nummers ontvangen (CO's 94365 
en 95693). 

Uit de inhoud moge worden aangestipt de arrestatie van 
drie Chinese spionnen op de Philippijnen (afkomstig uit 
Hongkong) en dat door de bond van Tchekiang Chinezen in 
Pttrijs, die allen pro-Chang Kai Shek zijn, bestuursverkie
zingen zijn gehouden. 

CAW/II, 4-4-1951. 
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RAPPORT VAN C • .X:I. 20 SEP.� 

Bijl.: 

Betr.: 

drie ACD/ fJ25( 
0San Min Tao Pao" �·---- .. 

Ondershands ontvangen van ID .Amsterdam de nummers 
211 en 212 van het te Parijs verschijnend Chinees Natio
nalistenblad "San :.:in Tao Pao". 

Beide nummers hierbij gevoegd met een korte inhoud. 

Verzoeke te agenderen en terug aan C.XI. 
? 

c.xr, 18-9-19!50.



• 

RAPPORT VAN o.xr.

Bijl.: vier 
Betr.: nsan Min Tao Pao" 

· ·-g octgoo 

. ACD/ t' "7'- 1 z:... 

Ondershands ontvangen van ID Amsterdam de nummers 
215 en 216 van het te Parijs verschijnend Chinees Natio

nalistenblad "Sam Min Tao Pao". 
' Beide nummers hierbij gevoegd met een korte inhoud. 

Verzoeke te agender$n en  terug aan O.XI. 

c.xr, 9-10--1950.� 

. # 
� 
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S·AN MIN TA·O PAO 















Welling 
Hofstedestr.54d 
Rotterdam. 

Mijnheer, 

Het heeft voor mij geen zin om kranten te lezen indien ik U geen 
korte inhoud verschaf. ImmersJ!_beoordeelt de strekking vFJn deze blade'Yl, 
niet ik. Het is niet moeilijk een persoonlijk oordeel te vellen over 

de Chinel3.e mentaliteit v1elke naar voren treedt in alle kranten, mRar ik 

meen dat mij zulks tot dusverre niet gevraagd werd. 

Indien men mijn korte inhoudjes steeds aandachtig had gelezen, 

zpu men ongetwijfeld haarfijn weten uit eigen lectuur welke kant elk 

blad uitgaat. De titels der kranten heb ik vanaf het begin steeds zorg

vuldig genoteerd boven elke inhoud. 

Mijn vertaling of resumering is uiteraard zeer kort alhoewel de 

Chinese tekst zeer langdradig v,as. Om alles goedkoop te houden,zou ik het 

niet beter kunnen doen, alho-ewel ik er zeer veel tijd aAn besteed. 

Ik trek vooral nog uvr a1=1ndacht op de militaire gegevens 
�--� 

in mijn vertalingen zult aantreffen. Indien 

beschouwingen van de1Radio hoort, staat men verbaasd over de onwetendheid 

van de autoriteiten t.a.v. de voorbereidingen der Chinese communisten 

in Mandsjoerij'e. Peking-China heeft wel degelijk een groot aandeel gehRd 
en zal een :nog veel grotere bijdrage leveren aan de Communistische 

in oord Korea. Want de sterkste Noord Koreaanse troepen komen uit Chi'Yla, 

en een zeer groot Chinees leger waaronder oude Koreaanse huurtroepen 

is wellicht reeds Korea binnengetrokken en wacht op de aanval van het 
Uno-leger en het Zuiden. Denk vooral niet b.v. dat het Chinese volk anti 

inmenging is in deze Koreaanse strijd. Chinezen en Koreanen zijn één wan
neer het verzet tegen de Europeanen en Amerikanen betreft. Of dit nu 

misschien meer onder de Chinese Communisten het geval i�, weet ik niet, 

maar denk er aan dat zelfs Nationalistisch China bang is dat Amerika For

mosa wil koloniseren zoals zij dat noemen. Tie prppaganda in China tegen 
de Amerikaanse agressie in Korea en tegen Formoisa is ontzettend intens en 
deze propagandaactie is al oud. Verder bewonder ik geenszins de Chinese 

pers t.a.v. de Indonesische vrijheidsstrijd. Ook hier ziet men weer de 

oeroude Chinese geest van vreugde over de zegepraal van een Aziatische 

natie en de nederlaag van een imperialistische natie. Al zouden de Chi

r.ezen alle5 aan Amerika eri Europa te danken hebben,dan nog is alleEi eigen· 
verdienst! !! 



HEBD0MADAIRE

.. T él. BOT 59-!-49

�AN.MIN TAO

, 

' 

Tous les V endredls. 

/V.
0 

2/5 

, 
Ie l'5Seplem bf'e 19 50 
















	0002full
	0003full
	0004full
	0005full
	0006full
	0007full
	0008full
	0009full
	0010full
	0011full
	0012full
	0013full
	0014full
	0015full
	0016full
	0017full
	0018full
	0019full
	0020full
	0021full
	0022full
	0023full
	0024full
	0025full
	0026full
	0027full
	0028full
	0029full
	0030full
	0031full
	0032full
	0033full
	0034full
	0035full
	0036full
	0037full
	0038full
	0039full
	0040full
	0041full
	0042full
	0043full
	0044full
	0045full
	0046full
	0047full
	0048full
	0049full
	0050full
	0051full
	0052full
	0053full
	0054full
	0748b.pdf
	0001full
	0002full
	0003full
	0004full
	0005full
	0006full
	0007full
	0008full
	0009full
	0010full
	0011full
	0012full
	0013full
	0014full
	0015full
	0016full
	0017full
	0018full
	0019full
	0020full
	0021full
	0022full
	0023full
	0024full
	0025full
	0026full
	0027full
	0028full
	0029full
	0030full
	0031full
	0032full
	0033full
	0034full
	0035full
	0036full
	0037full
	0038full
	0039full
	0040full
	0041full
	0042full
	0043full
	0044full
	0045full
	0046full
	0047full
	0048full
	0049full
	0050full

	0748c.pdf
	0001full
	0002full
	0003full
	0004full
	0005full
	0006full
	0007full
	0008full
	0010full
	0011full
	0012full
	0013full
	0014full
	0015full
	0016full
	0017full




