
aam ... C ... O .. M ... M ... U ... N ... I .. S ... ti.E ........ lN ....... I .T .. PA .. L .il ... E ...................................................... . 

· ook: lltp //)- Cl/4-keJ" ,· 

r 
(017/711/Y /J'/7.é //Y /T/)L/é: 



DOSSIERNo. · OD 895 . . ..... ······ ... ........ . ... 

Uit I In 
Datum I Aan Datum 

vJjr n ~~tl '!. r 

~lt I 0 

Lf 
'-1 

2 f/t 7 j ~19.. 

'r 1:1 y y /:;; 
!>); /~ 

:1 f 
~11 r J 1[, 

J (rl y 
lb77 

v&tp ;J ly 
~~ \~} t-112. *'-4·, IC.:.. ~,~11~j 

® 402 15 . ' 4 6 

Uit 

Datum 

NAAM: .. 0 OI.:...1JH$Sl:::: ... IIL.I.TAL.IE ..... 

_.::_In_ I Uit I In I Uit 
Aan Datum Datum Aan Datum Datum I Aan 

In 
Datum 



MINUTENBLAD 
DOSSIER No. . OD 895 NAAM: .. COJ.llJlUffi.~ I N ITJil.IE 



--

l!o: 466.- DILNSTGEHEII.!.-

Onderwerp:"Invloed Communistische 
vijfde colonne in ITALIË" .-

Bijlagen één.-

A A N ~.!_./B·!·-
V A N \V . -

6 October 1951.-

Hierbijgaand heb ik de eer U te doen 
toekomen, een opgeplakt artikel uit "DE ANTWERPSE GIDS" 
van Donderdag , 4 October j.l., betreffende bovenvermeld 
onderwerp, naar de inhoud waarvan ik U moge verwijzen. -



Functionaris van Veiligheid over geval van oorlog : 

Italië dadelijk buiten gevecht 
dcor communistische vijfde colonne 

Zo talrijk dat politie weinig zou kunnen uitrichten 
in geval van opstand 

«Telefoon, telegraaf en radio» 
zouden dadelijk uitgeschakeld zijn 

Een booggeplaatste fWJctiona.ris 
'\'Un. de Yi!ijig;Iteid!'diwlsf. van het 

:ll>l.S.nse muuster1e van Binnenland· 
~a en, 1e t me ~ne ~ IOtUl\ 
wîlile '"'tl?llen; heeft de wa.arschuw4Ji 
doen horen, dat Italië i,n gevat van 
oorlog binnen de eerste {)aar dr3.gen 
buitem gevecht gesteld r.ou ku.n.rie-n 
worden door zijn cotrunlli1Uti$ehe 
\'Î f:le colonne. 

Hij deelde mede, da~ Italië binnen 
enkele dagen zou kunnen verlamd 
worden door zorgvuldig georganiseer· 
de sabotage van zijn leger, politie, 
Iransportwezen en verbindingen en 

I 
'oegde hieraan toe : d:)t c geheime 
ondergrondse cellen • van de commu-

/ n .;ten c grote vorderingen • hebben 
~:~maakt in. het zich indringen in de 
sleutelposities, die nodig zijn om dit 
mn!(elljk te maken. 

H1j verklaarde dat de communis· 
tbc:he partij, die zegt twee en een 
hall millloen leden te tellen, een zo· 
d~nlge numerieke meerderheid boven 
de polltie en de mannen van de vel· 
li.:;heldsdienst heeft, dat het mogelijk 
is, dat dez? diensten zullen blijken, 
ln~:eval van. oorlog, weinig tegen een 
gecoördineerde commWJlstiscl:e op
stand te kunnen uitlichten. 

OOmWNICATIES VERBROKEN 

Telefoon en Telegraaf kunnen bij· 
na onmiddellijk buiten werking wor· 
den gesteld, daar de beam•'bten van 
het ministerie voor verkeerswezen bij· 
na r 70 t.h. communisten · ·n. De 
spoormannen n voor "-
communisten en de electr che centJ:a· 
les, die de spoorwegen V!U!. stroom 
\ oorzien, kunnen gemakkell]k door 
sabotage-groepen worden uitgescha
keld. Hetzelfde geldt voor de rijks· 
radiostations, het enige communlca· 
tlemlddel, dat de regering na uitscha-

uDE A11T.VERPSE GIDS" --- - .......... 

kellng van telefoon en tel!lgraat nog 
zou ovet·blljven. 

CELLEN 
Voorts zouden naar men meent in 

steeds ~roter aantal c:Qmlllunistische 
~UeJl...ZiJn georganiseer<~. in het lOGer 
en onder de c 1rouwe,. carabinieri, 
die In tijd van oorlog als militaire 
Politie optreden. 

Hieraan is ook nletst te doen, om
dat de meeste dienstplichtigen :dch 
ijlings tot communist zouden verkla· 
ren, als de communisten niet meer 
zouden behoeven te dienen. 

van Donderdag, 4 October 1951. -
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RAPPORT van ACD voor B 

Betr: E . mm LINGUER 

bericht ACD/118159/221/·.-1 , ~ .__" ~ .x. 
Deastis, l..mba.sssdeur van Italie, vrarscha.u zond op 4.9 .' 51 het volgende 
'bericht aan het Ministerie van Buitenlandse Z leen, Rome . 
Zovrel gisteren als vandaag heef't een delegatie van de -qaad van de D:rrER 
N·lTIO~t'\LE STUDE:i!T"~N m;m, die op het ogenblik :tn l!Ts.rschau bijeen is, erop 
aangedrongen door mij te Tiorden ontvanr.en om mij een motie 'J.an te bieden, 
die door de Ra d is aangenomen teGen de Ttaliaanse 'Regering , die ENRICO 

)( f BERLINGUER heef't verhinderd aan. de bijeenkomst deel te nemen. n{ heb het 
volgende doen antwoorden: 11 Het gae.t hier over een administratieve kv1estie , 
die zich heeft voorgeelaan tussen de rtalia :mse Regering en een Italiaans 
stS\~.ts'burger , die zich op het ogenblik norr in It'J.lie bevindt . Dientenge
volge wil en kan de A· mbassade V'1n I talie :tn warscha u zich niet bemoeien 
met een lcwestie van deze aard, zolang deze nog in behandeling is, n1<:t.8.r 
zij zal altijd met genoegen iedere !talia e.nse onderda"'l'l <:~ls zodanir te 

/ I • 
v1oord sta.Gln'l Tiet voorgaande voor het , aval dat ----. De de legatie bestond 
uit een pool, een Ts jechoslouRa.k en een Tt'llia.an, renaa.nrl :I.IESS ->liiDRO. 

}ffi: Bij gebruik van deze informatie buiten de dienst 
moet de telegrafische herkomst worden verzwegen. 

ACD, 118194, 14.9. ' 51 
ACD/1 ~ 
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~ARTEMENT VAN 
BINNENLANDSE 

ZAKEN 

'S-GRAVENHAGE, 
1 AUG 1951 

- 1&4-

No. VU)r Afd . ....v~. 

Ik heb de eer U mijn schrijven van ·--k .~ .. 194::1 

no. . .. YUJ····· .. afd. . .... ../(~-----····· · ·····- ~ herinnering te 
brengen. Ik zie Uw antwoord gaarne binnen enkele dagen 

tegemoet. 

Of '~1 's-Gravenhage, --······~ .... .AUG.J.9.5.l.. ........ Jeor'" 

AlJ6. 1951 De Secretaris-Generaal van het 
. - Departement van Binnenlandse Zaken 

PRINSEN 
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MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN 

BERICHT OP SCHRijVEN VAN NR.4267 AFD. Kabinet 

BETREFFENDE t S Gravenh,age , 20.. Juni 195 1 • 
Politiek- Italië . 1 e~~' J 

MEN GELIEVE BIJ HET ANTWOORD NÄ\JWK'ÊÜ'RIG"' , 
HET ONDERWERP. OE OAGTEICENIN~ E~ J( ery:t'W!Y lijk 

al.• V bJ.• J•l NUMMER VAN DIT SCHRIJV~N TE y ERI'i4 I 
• • 

___ .. _ 

~ 9994 - '49 

Hier bij doe i k U ter kennisne
ming toekomen een r apport over Ita
l i ë , behorend bij schr i jven van de 
Minister van Buitenlandse ~akenedd . 

1 4 J uni jl. , n g 542 32 • 
Na gemaakt gebruik ontvang i k 

bi j l age dezes gaarne r etour . 



• 

YDUSTERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

No. & 112591 
Bijl .& 1 

Betr.a Politiek Itali~ 

~-
's-Graverihago, 31 Augustus 1951 
Javastraat 68. 

VERTROU\YELIJK 

Biermede heb ik de eer Uwer Excellentie de bijlage, be
horende bij Uw achrijven No. 4267 Kabinet, dd. 20 Juni 1951, 
welke U mij ter kennisname deed toekomen, terug aan te bieden,. 
met dankzegging voor de verleende inzake . 

Aan Zijne Excellentie 
de Vice-~inister-President, 
Minister zonder Portefeuille, 
Ministerie van Binnenlandse Zaken 
te 
1e-GRAVENHAG..:: . 

Ret Hoofd van de Dienst, 

l~. R.w. Felderhof 
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Ag. nr: 113832 

UITTREKSEL 
Naam: COMMUNisTisCHE CONGRESSEN IN HET BUITENLAND 

Naam: COMMUNisME IN ITALIE . 

Afz. : (B) .D.A../ -1-067 /W .10~4 • SPIVIlturn: Juli 1951 

Aard van het stuk: Betreft: Communisme in het Bui tenln.nd 

IT.aLlE 

BOFF A Guiseppe 

faisant lóobjet d'un arrê té d'expulsion à notifier. 

DI VITTORIO, Guiseppe, CerignolaÀ, II.8.I892. 
MARI l-~ario, Florence .(Firenze) 21j.8.I883 

·~---------------
Uitgetr. door: T • G. Op aanwijzing van: B III t 

Datum: Hi. 1.52 



Politiek. 

Ik heb in mijn berichtgeving meer dan eens de gelegen
tie14 gehad er op te wijzen hoe Italie sich snel nnnr boven 
heeft ge .. rkt uit het naoorlogse dieptepunt. Een opgang zowel 
economisch ale politiek. De economische vooruitgang is natuur
lijk voor een groot deel te schrijven op het oredi~t van de 
hulp die de Verenigde Staten op diverse wijzen hebben ver
leend, doch mede ~e danken aan bet krachtig aan~akken hier te 
lande Yan het herstel; tenslotte is een belangrijk element de 
arbeidnambeid en de soberbeid van de bevolking. In de intel'
äit1onaal-politieke sfeer zijn de vorderingen, waarop Itnl18 
kan wijzen, wellicht nog belangrijker dan die vcrkregen op 
economisch terrein. 

De status van een overwonnen en weinig geachte vijand 
achter zich latend, wist Itali8 het lidmaatso~~P van het 
Noord-Atlantisch Pact te verwerven en neemt in de Europese 
gemeenschap een steeds sterkere positie in. Italie heeft 
daarbij ongetwijfeld den wind mee gehad, doch ook op behendige 
wijze gebruik gemaakt van_de situatie. 

Uit het communistisch gevaar, dat het· land scheen 
te bedreigen, heeft het niet slechts mate:~ele baat weten te 
halen, te weten de stroom van Amerikaanse hulp, doch ook poli
tieke. Het succes van Sforza ' s politiek van toenadering tot 
Prankrijk is bijvoorbeeld mede te danken aan het feit, dat 
het Frankrijk's belang was dat Itali8 een politiek betrouwbare 
nabuur bleef. Hoelang zou Frankrijk het hoofd kunnen blijven 
bieden aan het communisme, indien Ital18 daaraan werd overge
leverd? Noord - Itali8 vormt voorts een glacis voor Frankrijk's 
verdediging, een tweede consideratie, die de toenadering tot 
Italil verklaart en de steun, die Frankrijk aan Itali8 ver
leende pij de toelating in de Noord-Atlantische gemeenschap. 

Behalve door' een streven naar goede . nabuurschap, dat 
Eioh verder bijvoorbeel d uitte in een snelle liquidatie van 
de hensende kwesties met Griekenland, heeft Italie, als mi'd
del om zijn positie te versterken, vooral aangegrepen de in
ternationale samenwerking in al zijn vormen. 

Van4aar veel officiele be~telling voor de Raad 
van &.lropa, - actieve medewerking in de OEES - , en natuurlijk 

Zijner SXcellentie in de voornaamste •••••• 
4en Heer• 
111aieter YU Bui tenland se Zaken 
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~ de voornaamste plaats, het met succes bekroonde streven in 
het Noord-Atlantisch Pact te worden opgenomen. Daarna valt 
nog te vermelden de toètreding t ot het Schuman-plan. Italie 
realiseerde zich seer ~el het gevaar daar buiten t e blijven, 
aaar wist desondanks in die combinatie zijn belangen eerst 
veilig t e stellen (aanvoer van Noord-Afrikaanse ertsen). Een 
van de laatste voorbeelden van Itali8 als voorstander van 
brede internationaie samenwerking is het onlangs neergelegde 
vo~stel voor een Europees luchtruim, dat 'dit land met zijn 
noodlijdende burgerluchtvaart geen windeieren zal leggen, als 
een Europese regeling, zoals !talie zich die voorstelt, tot 
stand zou komen. 1 

Wanneer het er echter op aankomt om voor de· Europese 
samenwerking offers te brengen, dan staan de Italianen gemeen
lijk niet in het voorste gelid. Ik moge bijvoorbeeld verwijzen 
naar de tariefonderhandel~gen te Torquay . 

Het lidmaatschap van de U.N.O. kon dusver om de bekende 
redenen niet worden verwezenlijkt en van dit forum kan !talie 
daarom slechts zijdelings gebruik maken • .. 

De Ital1anen beseffen zeer wel dat hun positie op het 
politieke toneel steeds gunstiger wordt. De "anomalie tussen 

·het Vredesverdrag en de Atlantische alliantie", en "het volle
dig heretel der Italiaanse aouvereniteit" zijn twee veel ge
bruikte thema's; bij alle voorkomende gelegenheden wordt voorts 
naar voren gebracht de "onbill ijkheid" om van !talie nog meer 
offers te vragen inzake Triest. Wen ziet dit bijvoorbeeld in 
de campagne voor de herziening en veroordeling van het Vredes
verdrag, waarover ik meermalen rapport eerde. ( Aan een zeer · 
recente speech van Sforza,te Genua gehouden,wijdde ik juist een 

' afzonderlijk rapportje). •ehalve de reejs verkregen uithelling , 
ia d.e bedoeling via een "mcrele"ophefi'ing van het verdrag, zich 
te bevrijden in de eerste plaats van de clausules, die de vri j 
heid op militair gebied beperken (waar alles voor te zeggen 
Yalt}; maar ook, althans volgens de laatste speech van Sforza, 
~ de "economische" clausules, voorzover zij zijn "opgelegd" 
door de oTerwi~en het economische leven van !talie benade
len (oorlogsschade, voorzover niet in bilaterale conventies 
geregeld!}. 

Wat de kolonien betreft, waar Italte genoegen heeft 
moeten nemen met een ongunstige oplossing inzake Eritrea en 

een precaire •••••• 
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een precaire positie voor zijn onderdanen in Lybi@ , zullen 
gedane zaken wel geen keer ncoen. 

De It.aliaanse diplomatie weet meestt:!rlijk gebruilt.: 
te maken , zowel van eigen zwakte als kracht: zij 17eet te wij::en 
op het belang van Italiê's strategische ligging, en dan tevens 
duidelijk te maken aan de medeleden van het N.A.P. dat het 
land de middelen niet bezit om zijn rol, overeenkomend met het 
belang van die positie, ne.ar behoren te vel--vullen , me't andere 
woorden dat het ontbrekende van elders moet komen. En daar 
verder te grote eigen inspanning het binnenlands•eoonomisch 
evenwicht zou verbreken (waarbij iedereen nog verder van huis 
zou zijn!) moet de grootste ins~anning dan ook elders plaats 
vinden. 

Wet deze krachtiger wordende internationale positie 
gaat gepaard een stijgende zelfbewustheid. Wen kan die waarn~
men in den toon van ofl"iÓiêle uitingen, ir. de pers en voora+ 
in de gesprekken , die men hoo1•t of voert . Dit versobil in toon 
treft zeker iemand, die als ik, hier verolijft sinds 1947 1 

toen de Allied Control Commission bier nog e~n schepter zwaai
de. 

Ik heb- Lier voor mij het nummer van 30 April van 
"Esteri", het veertiend!!.agse tijdschrift , waaraan het I.üniste
rie v!Ul Buitenlandse Zaken belangrijke bij1ra.;en lev~rt en 
vind daarin bijvoorbeeld artikelen, getiteld: "TebovenkominB 
(supe:::-amento) van het vredesverdrag" ; "de Euro:pese rol van Ita
li!"; "ltali! in de Atlanti~che stratJgie" • 

.laarheen zal. deze grotere zelfbewustheid ons leiden? 
Logischer-Ni.1ze naar een atP.rker nationalisme·. N'ltionalisme 
in de eerste plaats naar binnen. Het is met het Italiaanse 
nationalisme wat vreem~ gesteld. Hist . ricoh is het jong en fiet 
reg.ionalisoe i s nog geenszins verdwenen. Ik · Ja at nu even ter
zijde de (Duits spreke!lde) streken in r:oord-1 talil!, die des
tijds aan Oosténrijk behoorden , maar af~zien daarvan vindt 
men in Italie, ·..,ellicht me-r dan elders,· l ' esprit du clocher. 
De tegena~ellin'"'"en in l~nd!lard , de oude gewestelijke bi:l'Ji:l ··~n, 
zijn no; sterk; er bestaat tege:tstelling tussen Sicili! en :.et 
•con tin ent", tus11en het "l!l.isdeelde Zu-:ien" en het ri.j ke .: oor
dm·, ja :üj bestaan, mae.r toch i.s o;,r e<Jn vriJ :> tzrk ontwil: .. eld 
nation:lsl voel 1!lt zich ioet gelJen t~n opzichte van het 
bu! tenland. Dit chauvinisr:e uit" z!.ch o,., hartstoclnelij kt? wij :~e 

bij int"'rnati" .ah 
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biJ 1nt~!rnati '"nalc we:ls'trijden, op ::o::~s bi't; re •:Ji~:c in Je 
p,liüek (:'riest , kolonH!n). O:l~etwi;i'dl !:eb'!. 0n de .?0 jn:;tr 
fa .:cisce bij{"edrat;en tot :!.c ontwi i:::r linc van ~en =eer :1a t10-
nalisti cc hen Geest . 

In tegenstel ling tot d.":;.., ont:vikl~<>lin~ 1'1 r:t tiOn"l 
listi ··hen zin ::chijnt dé aanwe:ighe:J vo.n e>!n krac 1 t.< c com
munioti!:l eh~ part!.;! . :>och l:lCn ::ou m. i. de waarheid t : kort .1c " 
inai en men de Îtaliear.::e coo::.ur.istc n <>n bloc als anti- o.: u-

• nationaal zou beschouwen • .t::r b~:staat =~kel' een klt:!ine .:n b:i!
lallgrijke groep - en het. is de leidenàe ,rrocp - lie cocliul'oL'mi~ 

1 
tisch is, maar een ve;·schijn:Jel als de afval ven Cucchi en 
l.iac;nani is er om ons er aan te herinnex·en dat de Italiaanse 

I 
com••misten toch nog Italiaan zijn. Zelfs vaak ook no .; katho
liek! Vele coma;unicten aanvaarden bi jvool·beeld ni e t de ex
oom unicatie van de kerk en men kan bi j voorbeeld zien dat in 
een overweGCnd co~unistisch dorp, practisch iedereen kni elt, 
als het madonnabeeld in processie door de straat wordt gedra
·enl 

Dit nationalisme leeft zeker bij de jeugd , bij 
het kader van leger en vloot, bij alles dat vroeger fa::cist 
was - en dat was no6 al wat . net vindt zijn voedsel in teleur
stelling ov~r den vérloren oorlog en kijkt - hoe kan het an
ders - teru;;::- nasr de periode van expansie, van machts vertoon , 
van zee;enschap in den kring der groten , naar de tijd van 
lo!dssolini . 

En niet slechts de "groo t'heid" doet kij.~en naar 
het fascism.e , ook de ontevredenheid over de tegenwoordige 
"democratie". ~e oritiek is natuurlijk vaak onbillijk en· men 
sluit gaarne ook de ogen voor het goede dat onder het democra
tisch - of liever Christende~ooratisch - regiem is bereikt, 
~ar er valt nog genoeg te cri t iseren. Aan deze ·democratie 
kleven trouwens nog vele r esten uit de jaren aan het eind van 
de oorlog . I n het kielzog der gealli~erden, die meend~n de 
wet t e moeten verzet ten, kwam- in den tijd van de zogenaamde 
ortla t ionale Comités der Bevri jding" heel wat raar volk aan 
het r oer . Vandaag zit Itali ~ dan ook nog steeds m9t een vrij 
lastige erfenis ui t den naoorlogsen tijd . Een constitutie b1J
voor beeld met enige door uiterst links geïnspireerde ooeil.l. .. .-: 
L:l.llteerbare begrippen en vele gemeenten in handen van communis
ten, waaronder ver scheidene. grote steden. ~en hoopt dan ook 

I 
door de "verbinding van lijsten" in de. aanstaande verkiezingen 
voor gemeente en proVinci e, een groot a~ntal gemcenten aan de 
greep der co~ni3ten te kunnen onttrekken. De staat van ~i~ns1 

van het oom..;11:1isti:3che •• , 
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Yan het communistische gemeentebeheer is niet best: er :ijn 
honderden gerechtelijke acties te melden tegen comcum.stische 
burgeaeesters en wethouder& wegens allerlei ongerechtigheden 
als Yerduist ering van gemeentegelden , vorming van óeheime 
wapenbergplaatsen of nog ernstiger feiten. 

Dit alles wordt beschouwd als "zegeningen van de 
democratie", op wier debet ook worden geschreven de systeca
tische stakingen, in allerlei vormen en gedaanten, die het 
economisch herstel van Italie me t ~rshall hulp moeten belem-
meren. Corruptie schandalen helpen mede om de "democratie " 
verder te discrediteren. Men zegt dat de tegenwoordige "hierur
chen" nog meer s telen dan de oude. Velen geloven niet aan de 
mogelijkheid om langs democratische weg orde te scheppen en 
een eind te maken aan het gewroet vc.n den bi.l.l<!1llandsen vijand. 
- Wij hebben een ~us 30lini nodig om deze ro~el op t e rwimen.
•Nooit was ik vrijer dan als Caesar ' s slaaf!". 

Zo wordt dus onvermijdelijk het nationalisme 
fascisti llch gekleurd. Men ::nag niet vergeten dat het fa3cl.;:.:>' 
àe vc::i.~ '= ll~ ·;~ ,_ l, l:J. t :19t een perspectief gaf, een visie 
schonk van een groter , sterk en be ter !talie, roemzuchtig en 
gevrèeed en dat door zijn veroveringen en kolonisatie (het 
ho:>gland van Abessynit!) een betere toekomst zou brengen voor 
het overbevolkte land. Without vision the nations perish • 

• 

Wil het bovenstaande zegQen dat Itali~ bezi~ is 
// fascistisch t e wordan? Heen, maar wél dat solilillige accenten 
U anders komen t e liggen. 

Dat het nationalisme wat autoritaire kleur krij~t , 

kan geen verwondering baren. It&l i!! he eft niet de typisch 
westers-democratische ontwikkeling gekend, die .::ns~land en ie 
landen aan de Noordzee kenmerkt. ~en de~ccrat:e n~er on~c be
gri ppen , waarin aan den te.;ens tand er alle v1·ijheij \"lOr èt p l a 
ten en gesare.ndeerd , VLl"Or:àer::"'.:l lt da t het 1'oli : i eke ~pel ·: c l 
gens zekcr 9 rec:;els wordt e,e:::J:ecld. i.:~ n ~:::· :::c:. : : :crdac. · .. 
vraaG s "t 1: en of in Itali!! , zonder het gebruik van autoritair! 
middelen, aen zekere vrijheid voel' all~ n blijvend kan ·..,orJcn 
gewaarborgd. 

Dat de bovengeschets t e. :. •. :;·::Lt . al.:.n..; van :; tc . .:. ..:1 .• J 

zich binn-:r.i. :ïrt ir: politiek~ .:;evol_;.!.! ·:::. .: te i. ~ :..:r; ~ ::. 
b:u·er., "t. lo ."'" ik :~<..t . _ni~;e to ~-:>·· 11:~ van de eteruer.,uitge
braoht op de i.!.S.I. kan ::ich voordoen. De thans plaat-nr l~:. 

adoi:li:::tra"'.:ie·t, . .. .• 
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a1oiniztratieve ve~kiezingen zul_en c~n i ndicatie geven van 
krachtver houdi ngen, waarmede de Gasperi zal rekening houden 
bij de herziening van zijn Kabinet. Het belang , dat de Gasperi 
hecht aan deze verkiezingen, bli j kt uit de enorme oratorische 
act iviteit, die door h~t gehele Kabinet in de atgelopen· weken 
is aan de dag gelegd door geheel het land. 

Voorlopig is m.i. een bli j vend overwicht t e ver
wachten van de C~istendemocraten, die het meest betrouwbare 
bolwerk blijveo t egen het communisme. Een versterking van het 
nationaal gevoel in breden kring zoude aan de Regering en 
Parlement de ·steun geven, die zi j behoeft, om de nodige maat
regelen t e nemen tegen de sabotage van economisch her s tel, 
die onder co~nistis che lsiding wordt gepleegd• Een staking-

~ f wetgeving, die het stakill8Sreoht binnen redelijke perken terug
/ brengt en de continuiteit garandeert van vitale diensten, be

hoort m.i. tot di e maatregelen, maar de jongste staking van 
het overheidspersoneel heeft weer eens aangetoond welk een 
delicate zaak hier te lande de regeling van het stakingsrecht 
is. 

De Gezant, 
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AFSCHlliFr 

ITALY -
PCI policy in practica in the Provice of Gorizia. 

1. It is intereating to ~see how the policy of the PCI is working out in 
practica in the province of Gorieia. 

~ 2. At. the provincial Gongrees of the Christian Democratie party held in 
Gorizia on 18th February and at an MSI meeting held in the same town on 
the same date, several leading local membere of these parties severely cri
ticieed the Government for trying to set up friendly relations with Belgra
de and demanded energetic measures to proteet Italian nationals and property 
in ' the Yugoslav Zone of the FTT and Yugoslavia. 

• 

31 N~mbers of the PCI in Gorizia went out of their way to sow disoord in 
the PSLI and sucoeeded. They asked rank and file membere of the PSLI if 
they agreed with the decision of their Party Directorate in sending a delega
tion to Yugoslavia. The question found its way to the local Directive Co~ 
mittee of the party, was discussed in a very stormy special meeting, and 
finally settled when the On Ceccherini protested to Party Headquarters against 
the despatch of the delegation. 

4• In Gorizia province, the P6I did not find it very dif ficult to werk up feeling 
against the Government among the r efugees who belonged to the reactionary Mo
vimento Istriana Fevisionista. ThePCI pointed out that they were the victims 
of two false nationalisme - that of Tito's which had forced them to leave 
their homes,and jhat of de Gasperi ' s which had sacrificed them on the alter of 
the Roma-Belgrade Axis. 

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-

Uitgetr. door: JR Op aanwijzing van: 
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Free Territory of Trieste 

Political/Communism. 

Third Congress of the P.C.T.L. T. 

The Third Gongrees of the Cominform Communist Party of TRIESTE was held 
on 9/11 February, two weeks later than was planned. It seems to have 
been a rather monotonoua gathering, all the old slogans were repeated 
and the speeches of the delegates became so repetitive that it was neces
sary for the Chairman to ask the delegates not to copy the remarke of other 
speakers. There are, however, some conclusions to be drwan from the Congress. 
In the first place therewas much more pro-Russian propaganda and STALIN 
worship was more in evidence. A new twist to the Peace Campaign, opposition 
To German raermamert, was given graat prominence, There was a promise of 
greater activity against what were called the "Tito Fasciste" . Lastly 
there was more than the usual amount of breast-beating and self criticism. 
At the end of the proceeding a new Central Committee was elected and within 
a week a new Executive and Control Commission ware nominated. 
About 400 people warepresent on the first day of the Congress. 

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-

Regarding the strength of the party VIDALI was fairly frank. The party 
has a membarship of about 10,000 and the worst deficiency, as revealed 
bij informante in cells and sectiona has been and still isBbsenteeism. 
The PCTLT leaders' ramarks indicating that the biggast deficiency was in 
criticism and self-criticism mu~be taken as part of the current tendency 
tot confess everything as a fault which is not in accordance with the line 
l aid down bij MOSCOW. 

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-

Uitgetr. door: JR Op aanwijzing van: B . 

Datum: 18- 6- 51 
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POLITICAL 

A.N.P.I. - GORIZIA Province . 

1. The Third Congress of the Province of GORIZIA branch of 
A.N.P.I. (Associazione Nazienale Pargigiani d ' Italia ) which 
bas been postponed so often since May , 1950, is now planned 
to take place in September. 

2 , The fundamental reasen for these delays is that A.N.P.I. 
in this province P~s been hopelessly disorganised ever since 
the majority of its Slovene members joined the pro- TITO .F.D.s. 
after the Cominform rift . 

3. The existing Executive Committee of A .N.P.I . , consists of: 
Silvino POLETTO, Marco PUST2'I'TO, Vice BERGAHAS, Mitko MARVIN, 
Hario GERm.iET and Fausto CAUZER (secretary), is divided a bout: 

(a) Who is responsible for alienating the Slovenes . 
(b) Whether the Slovenes should continue to be included in 

A .N .P .I ,, and 
(c) Who, among the Slovenes , should be included in the 

candidates list for the new Executive Committee scheduled 
· to be elected at t he Third Congress , 

PUSTETTO is accused of pursuing a chauvinistic anti- Sla v 
policy , and of being pr imarily responsible for driving the 
Slovene partisans into the F .D.S ., thereby destroying the unity 
and force of the provincia l part isan cadres . On the ether 
hand , PUSTETTO main t ains tha t the Slovene partisans had~ in any 
case , become unreliable af t er the Cominform rift , and that i t 
woul d be folly to continue to co- operate with them . 

4 , In spite of PUSTETTO ' s objections , the Executive Committee 
decided to co-operate with the Slovenes, and is now faced with 
the problom of finding Slovene candidates for the new· Executive 
Committee who are of Cominformist persuasion, and who are 
prepared to sit on the Committee even if they do not enjoy the 
support of the Slovene rank and file. 

5 . In order to evereome this problem, Fausto CAUZER, Secrotary 
of the Province of GORIZIA Branch of A.N.P.I., intends to take 
advantuge of a rule about to be promulgated by the National 
Committee of A .N .P . I. whereby al l Partisans v1ho fought abroad 
will becomo eligible to jein A. N.P . I. , and he is now busi l y 
trying to persuadc these prospectivo new members to use their 
vetes in order to re- e l ec t Mitko MARVIN, a Slovene Cominformist , 
on to the Exocutive Committee . 
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"Units" nnd "Delo 11 Celebrotions . 

1 . After having been repcotcdly postponed? thc cclebrotions 
organised by the Communist ncwspopers 11 Unito 11 snel 11 Delo" 
(Slovene Cominformist paper publislled in F.T.T.) took ploce 
st Dobcrdo, neor Gorizia 9 on 13th August 1950. 

2. The fundomentol object of these cclebrotions wos to effect 
a ropprochement between the P.C . I . ond the Slovenes in the 
province of Gorizis, particulorly those who defectt:d from thc 
P.C. I. ond A.N. P. I. to the F.D.S. (Frontc Demoerotica Slovcno 9 

- the pro-Tito Slovene Democratie Front) . 

3. The Executivc Committee of thc Gorizio Pederotion of the 
P.C.I. t ook the orgonisation of these celebrations vcry seriously. 
All P.C. I. sections v1ere warned that severe discipltn:;ry measures 
would be taken if they did not arronge for thc maximum number of 
party membeJ.·S ond sympothisers to ottend, end 11Miro", who is in 
chorge of the Slovene section of the Federation , spored no efforts 
in trying to persuode the Slovenes to come . 

4 . The F.D . S. took up the challenge and \7arned the Slovenes 
against the "mochinotions of the P.C . I." That the F.D.S. suc
ceeded in its object is lcearly reflected in thc foet that of 
700 persons who attended the celcbrations, only 10 were Slovene. 

5 . The célebrot ions begon with music provided by the bond of 
the "Nesna '' Cultural Circle of Sonto Croce, F.T.T . Poletto 9 

Secretory of the Gorizia Pederotion of the P.C . I . then welcomed 
all the Itolions ond Slovenes present inthenome of the P.C.I 
Justo Kosuto, of the Slovene-Croot Cultursl Circle of the F.T.T., 
followed uith a violent speech in Slovene in which he attacked 
Tito end oppeoled to all Slovenes to abondon Tito 1nd the F.D . S. 
ond unite with their Itolion comrodes under tho internotienol tt flog of Communism. 

6 . The most importoot speech wos mode by On. Arrigo Boldrini, 
Notional President of .A . N. P . I. He cmphasised the importo nee 
the Porty Directorotc ploeed on the Slove ne problem in Gorizio 
provi nce. He remembered how thc Itolion ond Slovene portisoos 
joined farces in Doberdo in 1943 ond initioted the struggle 
ogainst the Foscists ond Nazis, ond oppeo led to the Slovenes to 
rejoin their Itolian camredes ond fight for Communism. He went 
on to criticise the present Italion Govérnment, pointed out hov1 
it was dregging Itoly into on impericlist wor ogoinst the U.S . S.R. 
ond concluded by saying that tho workers would never fight ago inst 
the U.S.S.R . , but for her. 

7. Speeches in the same vein were mode by Avv . Bugliori, Vi ce
President of A.N. P.I. 9 ond Gasperini of "Il Lovorotore" , Trieste. 
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Colloboration between P . S I. and P.C.I. Gorizio Province . 

l. As o re sult of the poor progress mode in the Peace Compoign 
end the generol loek of interest shown by the Vlorking class in 
the province towords the oims of the P.C . I. ond the pro-l'lenni 
P.S.I. , the Executive Committee of the Gorizio Faderotion of the 
P.C.I . invited the Executive Committee of the Gorizio Province 
branch of the P. S.I . to o joint meet in g in Gorizio on 30th July 
1950 , in order to discuss motters of mutuol interes·b . About 60 
persons, including leeding activists of both porties, ottended. 
The meeting was presided jointly by Zocchi of the P.C.I . ond 
Boscorol of the P . S. I. 

2. · The first speoker wos Poletto, Secretory of the Gorizia 
Federotio n of the P .C. I . He described the delica t e politieel 
situot ion the war in Ko r eo hod provoked , o wor which the im
periolists were trying to extend, ond emphosised the need for 
both parties to colloborate more closely in order thDt they mi ght 
be better oble to face ony emergency th3t may orise. He went on 
to describe the importonce of the peace compoign ond lomented the 
fact that the P .S.I. were oot helping sufficiently becous e they 
seemed to be unawere of its i mportance . He then described the 
politieel a nd trode union setbacks his porty hod suffered, -
defections to the F .D. S., apathy of trsde union members, no n
poyment of party dues, etc . ond oppeal ed to the P.S.I . to col
laborD te loyolly in t he newly formed "Giunte d' Intaso 11 ogoins t 
Titoism. 

3. The secood speaker was Boscorol of the P .S.I . (Monfalcone ). 
He so i d little obout the Peace Compoign, but mode up for tho t by 
criticis ing the l eaders of the locol P.C .I. Federo tion in the 
most scothing terms . He soid the leaders of the l ocol Federotion 
had become too exclusive ond wcre no longer in the vonguord of 
the workers . The P .C.I. lacked teeth in trode union offa irs ond 
negotiotions. The week financiel pos i tion of the Federotion, 
the meogre results of the Peoce Compoign , thc defections from the 
Party, the whol e stagno ot state in which it found i tself, coul d 
s ll bc attributed to the foet thot the Porty had lost t ouch Wi t h 
the messes end had neglected to l ook oft er their economie ond 
sociol needs . 

4 . Zocchi spoke next. He ignored a l most everything that 
Boscorol hod said, ond concentrated on the Peace Campa i gn. 
Agoin ond again he emphos i sed thc importonce of this compoign, 
end worned the P .S.I. oot to underro t e its impo rta nce. He 
pointed out thot the little committees, the house, rood o nd 
district committees which were engaged on the humble taslc of col
l ecting signotures today, could be mobilised tomorrov1 for a dis
plDY of force . He concluded by soying thot without doubt the 
Party could count on oll those who signed the peoce bollots to 
fight for the ideols of the Porty in the event of an emergc ncy. 

5 . Aftcr o generol debate, the meet ing opproved o resolution 
whereby the 11 Giunta d'Int eso 11 of the two porties would meet ot 
regulor intervals 1 ot leost once o month, in order to solve 
current pr oblems of mutuol intGrest. 
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Security Instructiens to Sectiens of the Turin Pederation 
of t he P . C . I . 

The Secretariet of the Turin Pederation issued the 
follov1i ng confidentiel instructions in wri ti ng to all Sectio n 
secretsries on August 7th 1950. 

l. From now on all meetings held on Party premises would 
have to be of D st1•ictly norr.1al politieel nature. 

2 . A detailcd inventory ~ould be made 
n1aterial held st Sectioo Headquart~.;rs . 
dealing ~ith normol overt Party matters 
to private houses. 

of all documents and 
Any doctunents oot 

nould be transferred 

(Thë te1~n private houses Yi ould be taken to meao ony house 
occupied by a Gomrade who was oot o well-known membcr of the 
Party either locolly or notionolly) . 

3 . The circulers sent to Sectiens from Federotion Hesdquarters 
would be opcncd by the Section Secretory or his deputy only. 

4. Duri ng the holiday: period three Comrades v1ould bc detoilcd 
to do guord shifts on Section Headqusrters . 

5. Surveillance of suspect Comrodes would be intensificd. 

6. If the Police intended to occupy the local Porty premises~ 
tllo Camrade on gusrd duty would immediotedly tel ephone to 
Federotion Hoodqu3rters, when he would be told whot to do . 

7 . Restriotod Porty documents would no longer be kopt on 
Section premises . 

8 . Ev'-ry Soction Secretary would moke arrangemcnts so thot he 
would be found cosily if he wos required during the course of 
his holidoys. Consequently eve;;;ry Section Secrotary would re
port personolly to the Cadres Office ot Comollo, end leove o 
note there of his holiday oddress . 
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Poli ticaJ/Cor:1muni st Activili 

? . C.I. Policy tovo.rds -1lomen Land ','{or~-

The follouing is based on o translation of a directivo circulated 

by the Central Woman' s Corronission of thc p.C. I. to all Fcdcrations. It 

is dated July 1950. 

1. We nish to drm-, the attention of the Provincial ïfomen' s Comnissions 

to eertaio catcgories of female land worker.~ y;ho are ei ther alre:>-dy engc.ged 

• in our strueglc, or nho are about to begin agitatin~ for the solution of 

thcir individual problens. These cqteeories are four in numbcr :-

Seasonal rlorkers 
Joint Cultivators (Conparteeipanti) 
Shareeroppars 
Smnllholders and Direct Cultivators. 

2. Seasonal Workers 

Tho Scasonal Workers n.re nomen nho are taleen on for the period of 

the olive, almond, tomato or citrus fruit hllrvcsto. The elass cxists 

throughout the whole of Central and Southern I'l'ALY, but i t is most numerous 

in APULIA, CALABRIA and SICILY. These v1omen norkers have to endure very 

primitivc conditions of nork and a very low standard of livine. The Women 's 

Commissions r.lust start \70rkin~~ for this class of vrorker no\·1, durine the 

almend harvest , so that when the olivc harvest, ·.-lhich is the most active 

period, starts in Sept3mber , a novement to fizht for their ri~hts is already 

under llay. Thc objectivcs must bc: -

(a) The conccssion of a \ïork contract ;-!hich includes thc 
prevision of an c.dcquatc ~ïo.ee, poid for fixcd worl~ine 
hours. 

(b) Security of employmcnt. 

( e) A ,-/Orkcr ' s assisto.nee o.nd insurnnee scha me vhich nill 
provide assistance at thc placc of vrork in thc fcrn 
of frcc soup kitchcns o.nd dormitorics for migro.nt 
\'torkcrs, and o. minimum sum for the benefit of rrorkcrs ' 
children. 

( d) Full application of current lcr:;islation. 

/3. Joint Cultivation 
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3. Jojnt Cultivators 

Thcrc are ~·ro typico.l forns of joint cultivntion. Thc r'irst is thc 

system by ·.;hich thc norkc:.· pnys his contribution in -.rorl-:. Thic sys-Gcm oclongs 

to Et.iiLIA ancl thc VEl\lETO. I n t hese n.rcns thc nomen indi vidunll:r o.ncl col-

l cct i voly , ·.10rk as join t culti vator s likc thcir mcnfc1Jr9 '!'he fundnmcntal 

pr oblom \thi c h this clo.ss fnccs i s t bc ncod for thc rcv:Lsion of thc f orm of 

cont r act, nncl of t he syst cm by Hhich thc pr oduct s nrc cli str ibutocl. 

Thc scconcl syst cm i s knoun as 1the J oi nt Fnmily Systom' . Pi cc es 

of lo.nd nrc ttorked by t hc fo.mi l y a s a iihole , uncl thc '.Tifc rcccivcs n f ixed 

iïo.gc f r on her husband. This type of i7ork br eeds o. t'orm of oxploi tntion 

\lhich i s not fnr r cmovcd f ron Feudnlism. 

The systcm pr evo.ils t hroughout LOi·iilA..liDY, VEUCELLI , NOVARA, PARiJA. nnd 

PI ACENZA, o.nd thc lnndmmers us o i t not onl y as n r.1eo.ns of nchievinJ; WD.xi!Tit.ln 

expbito.tion of l ab our and l and, but also o.s n oco.ns of di mini shi ng r c sis-

t nncc by co.usinc intcrnccime fa~ly strife. This t ype of trorkc r nust 

fie ht for the f o llo-,r.i.ng objectives. 

( a ) Improvcmcnt of the systcm f or distribuhn;· products. 

(b) Equnl elivision of land between all o.pplicants. 

4. Shgrccroppers 

The f ollovrin;· should be thc ai ms of a ll tromen \1ho Yrork undcr thc 

sharccroppinr; systcm of fo.rminr~ lands:-

( a ) The application of basic r ef or ms on thc business sidc, 
applicd throu~h Business Councils . 

(b) Thc mechanisation of a P.riculturc. 

(c) Thc accupation of uncultivatcd l and. 

( d) Thc cxtcnsion of hamlets o.nd villa~cs , t he construction 
of lo.ndnorkcrs ' houses o.nd rcsidentio.l arcas throu?;hout 
thc Centrc and South of the country; the improvenent of 
all fo.rm buildin!"S thou:-rhout the shnrccroppinrr zone. 

( c) Abolition of t he ne\7 Lm·r of Cont ract as a gplicd to 
sharccro~'pine. 

(f) Immcdiatc rcdis tribution of all products rccently colleetod 
by thc l andlord from his tcnants . 

( rr ) Impravement of the system f'or the di s tri bution of produots. 

( h) Application of thc GULLO Lc.r~is lation in toto. 

Accific rcforms uhich thc 
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Spccific r ... forr.m · . .-hich thc 1'e~nle ·.:or!:vrs dC!:'Dt.c1 nre : 

(i) Ab.:>lition of th~ Droits de Sci··ncm· end of •ratuiticc. 

( j) l•pplica. ti on of thc le['islo.tion for thc proteetion of 
prc':no.nt \,un:m to shnrccroppcr:;. 

Thc sntisfo.ction ~f thosc more pnrticulnrly feminina ' ri::;vanccs , .:::tnd 

thc full po.rtieipntion of uomcn i.n thc Business Councile , ere ot:scntial pre-

r equi.si tos for the SUCCess cf shn.rccroppers in thcir stru ·r·lo f or Cr.ll:tncipc. t i on. 

4. Son.ll hoJ d.ers nnd Direct Cult:i.vtl"l:or s 

'rhis eo.tc'"':ory ot' l Qnd·.-,url:er is nur:1eroun t in· U[;;hout thc '\ïholc of I T,\LY 

but in oome rcgions , PIEDii01'ÏT , LIGURIA and CAl,iPJINIA for cxnnpl<.: , thc er cc. ter 

port of thc o.ctivc populo.ti on is composed of Di rect Cul tivntors. ~~he numbcr 

of fcrolc Direct Cultivators throu3hout IT.hLY excccds .3 T.lillion, nnd those 

• \ïho nrc ncnbcrs of thc f..SSOCIAZIO~E COLTIVATORI DI~I (a. bro.nch of COliFEDER-

TK~) , or of othcr loco.l orgo.niso.tions, nUr:Jbcr n~r.0 tcns of thouso.nds. The 

problems of this clo.ss vnry considc~o.bly, not only on the nntiono.l , but o.lso on 

thc loco.l sco.le. EvcrY'\·thcrc thcir s i tuation is crnve , cspcciully in vic·,, of 

tho intcnsi fica.t i on of thc currcnt c..gricul turo.l cri sis. Thc General pr oblens 

nhi ch i nterest t hi s class of Fcr&"\.l o Land Wer ker nro , thereforc :-

( n) Rclicf from f inancia l burdcns 

(b ) Reduct ion of r cnts. 

( c ) Remava l of taxo.tion on l ab eur. 

( d ) Aboli tion of thc payn1ent of collccti vc ti thes. 

(o) Hoa.lth o.ssistancc, '~1ich sboul d cover lying-in cxpcnsos , 

oost of dru3s and medi ci ncs , etc. 

(f) Thc salution of the cducati on problom. 

(g) Compcnso.tion for ,·:o.r dar:t<'tge. 

5. The Womcn ' s Commi sslons raust thcrcfore take thc follouing acti on: -

(a.) 

(b) 

Instruct c.ll ;.!omen Comro.dcs \ïho rtork in tnc: Mass t r o.de Uni on 
Organisa.ti ons o.nd in t he U. D. I. t o keep in contact \"lith the 
vo.rious en t cgorics of ï:oncn l and \lor kers i n t he o.rcn. 'fhcy 
must s t udy t hc individuo.l problems of each class, s o that they 
co.n mobilise a s many o. s possiblc for thc s truggl c f'o r thc 
r cdrcss of their :Lndividual ïJrongs. 

Organisc t he Conferences f'or the Dcfoneo of the FcroJ.e LandvlOrkers 
on a general s cn.l e. The various cat egorios of Tr ndc Unions must 
bc s trongly supportcd o.nd , ·,:hcr ever possiblc , c;r oups of vor.1cn 
l andvlorker s r.mst ~e or[_;o.niscd to fi[~ht for concrete assi stnncc 
prOzr'D.r:1r.1CS 1 nnd for thc redress of [;riCvanccs. ·:ihcrcvcr possi ble 
these opcrations should be co- ordinatcd ·.ti th cxintins Trc.élo Union 
nzi to.tions, nnd shoul d bc aarried out rtith th .... f'ul l support of 

/the Chor.1bor of Lnbour 
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Ch:.•r.1bcr o::' Lo.~our , ""'.nd. in c.mr'orni tJ · .. i'.;h t.1c. LL:.Yi. 

( c) Sh!"l.recro"ncrs 

( ël) 

(c ) 

.:he Cor.ci~si•)ns r.mst lr:,;- .·.o·.in ;;h.; follo· .. i.n·. t· .3~:s t: bc 
c:;:ecutc<l ir1l,1·"!ë~i:~ te ly :-

(i) Pull po.r tioip['_t ion of ::.11 shnrCC.i.'O _)per:; in ~he r; .nor{~]. 
acrl.'..rinn stru ... lc. 

(ii) :!1ec.ruitr.1ont of r.1orc \iOr.lcn ' collector~ ' . 

(i ii) Or r;a.ni :..n.'ci on of ·.: ')n<~n • :; Cor:r.lissi '"'!W bu Lil ill :.:hu 
LC'-'CUC r:.ncJ. in thc i'!·ç,vincir.l J!'c<lcrf'.t.;. m o~' Sh .ï.·ucropp~.;rs. 

L Coï'J:1ittcc for t!1c Du_'enc'"' of !:;cc..::; •n""'.l .'orb.r~ hrs ~)<.,n ~ct 
up on a nnticnc.l scc..le, ~!1u is rcccivi1; tilc sup)ort o.l :>.11 
the c:lcnocr['.tic or-:;c.nü:c.tions. Sinil· r --'O'l!li ttecs ;::u~t na-;: 
be net L'P ~hl·ou · hout thc rrc~c h ... r..: u~t! .. onl'.l l".':.)ottr is c;:~-
ploycd. .L heir tr~sk ·.:ill bc to sn_?.._)or t; th" t,>r;:>C of scl'.connl 
·.:or!-;:~r ·.:hich is :·.!oct s~ron·,l:,r ru.~r~..::;-.ntv<l i.n i;hc: c.rer. :"'.t th"t 
po.rticul~· tii.lc. 'I'hey y,i.ll ~c ct'.llucl 11Cour.littcec f::-r thc 
Dcfcncc of thc --l;:on<l lié'r-.rc stcrs: Co:.1i.U t tees 1'"' ~r t~c Th.:fonec 
of thc Olivc Iio.rvestcrs , ·:!te. 11 

.T::d nt Cnltivo.tors 

'fhc Cou .is:::;ionc nust concontr<'cte 011 thv z,,ttinr· up of c.. CoDni ttcc 
for thc Dufcncc of :Di rect Cul ti vnto.r.s in ".ccorcl.'"l.ncc ·.ti th èl:Lroc
tivcs of tho .t<'cc1crati .)n o:C Dc..y La.bourcrs. 

(r) Sr,JQ.lJ.holdcn; o.ncJ. D;rect Cultiv~tor§. 

'.l'hc b~st forr.1s of orcnniso.tion must Je studic:l1 so 
r:roups of iloncn ca.n ·)o fornc<l on n loc:->.1 se.:" lc. 
sa. ti ons so forncd r.mst :)e floxi"!.Jlc a.nd r-.da.:etnblc: , 
the n~r.ilier s should bc induccd to jo in thc u· .u. I. 

( -~) /.f.Si stance Schencs 

~,ho.t -;vcntrolly 
fh" crgani-
".nd cvcntunlly 

.~:articule.r attention r.:ust bc po.id to ".ss:i.st..,nc ... schcncc i'or 
ser:::;on::--1 ·.:or~:crs ::-,ne. thcir childrcn. C 'llolct ... li::::tr> of bll 
fJl!l.".lc ·.:ork...rs should 0e con:ilc<"•, so th"t ~lh .. y \till b<. c.blc 
liO shr.rc in the bcncfi ts providcd for r.1".lc lrn<l :orl:..Jrs. Such 
bene .:'i ts \":oulc1 includc : joint benefit schcucs, neeielent 
insurt:nce , sicl~ncss ft.1n<ls , old ".r;~ insurnnee nncl uncmployncnt 
bcn<;fi ts. Thc Corrmissions r.1ust 1:ccp a. ·x tch to onsure tl1.""'.'G the 
lO:·.i o.s i t stands i s re speetcel by er.lplo.lcr s , cmd uus t fi -;ht to 
J"!k'Uce thc lmr r.1ore 2dcquo.tc. ,.ssista.ncc. schone;::; for •ronen 
·;rorker s a.nd thcir childrcn n t thc plnc... of \lork nust bc ir:tprovcd, 
and , HhCl'C loco.l c~mditions p...:rmit , th<. possiuili ty of orcanisinr~ 
!'.1Utunl bcncfi t sociotics anon:-: fcno.lc \iOrJc; .. ro should bc cxnnincr:t.. 
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EI 8633 

23rd August 1950. 

I TAL Y 

Political/Communist Activity 

The P.C.I's Application of Stamps Campaign 

Following is a translation of a Directive circulated by the Finance 

Commission of the P .C.!. to all Regional Federations. It is dated July 1950. 

The Groups A, B, C and D referred to in the text indicate Federations grouped 

together according to size. 

1. In publishing the list of results up to the 30th June 1950 we must 
co~ment that the position has detiorated instead of improved as compared with 

la::3t month, although greater effort has been applied to the task. Since the 
~::nd of April the follovii.ng tovms in Group 'A 1 have made definite improvements 
in the li!•e average: RAVENNA , NOV ARA, LA SPEZIA and MANTUA. REGGIO EMILIA, 
PISA, MODENA CRID~ONA and ROME have also done better, but toa less extent. 

SIENA has made a very slight advance. All the other towns have produced 
results w!-lich are war se than thos e obtained in previous months and some, like 

SA'!ONA, 1'URIN, COM:O and BOLOGNA, give cause for serious concern. Of the 
8 Fed•~rations which previously beat the lire average of L50, only 2 remain 
in this position. Exactly the same applies for the 9~ application average; 

only 2 :F'ederati ons have beat en it this time, vrhile 8 did so before . 

2. The marked drop in the figures for the results obtai ned by COMO, BOLOGNA 
and SAVONA is extremely worrying when comparison is made with past statistics. 
On the other hand progress at NOVARA and LA SPEZIA was good and tolerable 
progress wos mode at MODENA, REGGIO EMILIA, RAVENNA, SIENA and CREMONA. PISA 
Federntion deserves particular mention even if a slight drop in application 
figures was registered and the L50 average for each Party member was not 
renched . For more than a year this Federation has obtained results which have 
fluctuated between 90% and 100%; ' this represents a continuous and steady advance 
in the lira average. These results should become normal for everyFederation, 
especially those whose strength and standerd of organisation fit them for a 
higher standerd. At the forthcoming National Finmlce·Assembly the Comrades of 
PISA must explain the methods by which these re sul ts were obtained. 

3. With the other groups the situation is even worse. In Group B GROSSETO, 
VE~~CE, ANCONA, RIMINI, UDINI , PERUGIA and to a certain extent PISTOLA, are 
makin_g some slight improvements in the lire average, and in the application of 
stamps, while all the others lag bebind. Some Federations, f'or example AOSTA, 
PAVIA, TERNI, PARMA, BERGAMO, ROVIGO and BOLZANO have definitely done better 
at the application of stamps. The only possible explanation for the situation 
nt FORLY is that there must have been serieus dereliction of duty. This 
Fe~erotion obtained an average of L35 for the lire average competition, and a 
figure of 47% for the application of stamps, over the period of the last six 
months. FORLI, in fact, was beaten by RIMINI though this is no reason why 
RIMINI should be sot i sfied with its results. 

/4. In •• • 
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4. In Group C 5 Federations improved in the lire average , but only TREVISO 
achieved better results in application. All the other Federations produced 
resvlts which were worse than those obtained in previous months. The situation 
is serieus, espec i ally for those Federations which are below 3~ in the 
applicntion of stamps, and below L40 per member in the lire aver age . In 
Group D the position is still worse. OnlyRIETI Faderation has shovm any 
àri ve , and it i s the sole Feder a tion which has Jll!lde any re a l impravement in 
bot h t he lire average and in the application. We hope thot this will not be 
o~e of these purely sporedie efforts which we have so often seen before . 
Advt.mces nnde at AQUILA and AVEZZANO were extremely slight. All the other 
Federat ions showed a deterioration in results end averaged less than L40 
per Party member in the lire average, and under 50% in application. 

5. The ge~eral decline is indica tive of what is happening on a national 
scale. Throughout the Party there has been o ma.rked drop in the figures for 
both the lire average ond the applicotion of stamps, and for the latter our 
recults are lower than the percentage reached at the end of 1949 (63 . 5 as 
compe>red with 63 .75% on 31.12.1949). This is far from eneauraging if one 
r emembers thot the Party Directorate has made cont inuous efforts to spur the 
Party on, particularly with reference to the application of stamps. The 
Nahona l Assembly will exo.mine this aspect of our work extremely attentively, 
and will certainly issue definite instructions as to how our present stag
nation and l ack of sustained effort is to be overcome. 

6. We must not, however, expect the problem to be solved by a magica.l 
for·mula i ssued from the Assembly, or imagi ne that better results will be 
achleved just becouse we have had unfortunate experiences recently. We shall 
or.ly s ucceed in making a defL'"li te i mpravement in the si tuation if we use our 
past experience as a weapon, and attack the problem with all our might. Each 
Comro.de must work with drive and tenacity. The politieel importance of 
these activities is very great, and they can exert a great effect on our 
strt~gle for the defence of peace, which is our basic task as members of the 
Italia~ Workers Party • 
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The f ollowi ng dil"r.:::cti ves 1 d oted July 1950, wc re sent by the 
Nr tio nol Commi ttec of t hc; F. G . C. I. t o oll Provinc i 1l Pede r :;~ tio ns . 

1. Committees of Pcocc ond Comr:ütt ec of N~ tio_n 1 1 Libcr :::l tion (C.L .-\. 

Wc must drow o porallel betwee n thc post struggle f o r 
liber o tien n nd the present strue;gle for the bonnine; of tho o:tomic 
bomb ond for peoce. We must l ook upo n th~ pr ese nt Committee s f or 
Pcoc e as Commi t t ces fo r l'btionol Libcr 'J t io n ri sen in th~ s trug['le 
o e;oinst Nozi Foscism. Why? If onyo nc oslcs you this thc onsv1cr 
is pcrfectly str<~ ightforYI,J rd, thot in these doys the peopl c hod 
to bc freed from forei gn oppression, ond t oday oll pcoplcs ond not 
only our own must fre e thcms elves from the t e rrible threot of the 
a t omic bomb. These Commi tt ees tlhich '.Ve must s et up in every 
pl :Jce of work ond cvcry bloclc of houses where they do not olreody 
exist, and moke thcm cffectivc where they do cxist, must hovc onc 
definite oim 1 to orgo nise the dGfence for peace oncl to sGcure 
approvol from the v?holc people for the Stockholm 1\ppeol . At thc 
same time cvoryone whom we appro2ch ond moke oworc of the do ngor 
before us must be continuolly propogondised ond given relevo nt 
material so thot he or she moy olso bocome a portison for peocc . 

2. Work of the Sectiens 

Youth Sectiens ore olreody ~1 t ootion stations. i.J G must not 
forget thot during the course of the comp~ign for the colloetion 
of sie;notures, in Whotover form it moy t oke, the reeruitment of 
fresh young pGopl e is the most impol"tont of oll our tosks . 

3. Moss Activities . 

The problem of pence ond the bonning of thc 'J tomic bomb must 
be cxplo ined C'Jrefully to oll c 'J tcgories of young men ond womcn 
through mess oct i vities, whether sportiog, tourist, recreatienol 
or cul turol. 

4 . Cotholic Youth. Two Targets - Signs tures ond Recruitment . 

Wo hove nlreody soid thot infiltrotion inclucli ng sporting 
orgo nisotións givcs us mo oy opportuniti cs for useful work, but 
this is not cnough. There ore other young men enroll ed in 
Cot holic organisstions, a nd the military reerui ts who represent 
o lorge port of the populat i on which we conoot offord to ignore. 
Among Cotholic you.th vve must be psrticulorly octive omong the ronk 
ond file ond oot att empt to win over the leaders who woulel pro bobly 
givc o blsnk refusol ond spoil any choncG of success . Iosteod of 
this , if we v1ork on the plo in merobers i t is eosy to obt oin their 
opproval for the Stockheim Appeol and oftc r we hove obtoined o 
large numbcr of signatures we con theo go for the l ooders who will 
feel themselves t o be isoloted from the res t if they ref'use to 
sign. Do not agoin let us forget the poss ibilities of recruiting; 
these we hove found from experience to exist if we revcol to these 
young men ond women the true nature of the politicol ond eco nomie 
situotion which up to now h8S been conceoled from them. 

5. Youos Military Recruits. 

Wi th these people we must net with prec1s1on but with toet . 
When talking to thern we must exploin why it is neccssary to bon 
the a tomie bomb, whot consequences its use would hove for them and 
their pnrticulor position in the cvent of o conflic t ; their 
complete subservi ence to Americon officcrs 8nd thot they woulel 
merely be s cting os connon fodder i n o wo r of o coloni ol noture. 
V/e must oppe~l to thcir popu.l-r origin ; thcy o r e oll sons of the 
people ~lthough they wc~ r unifo~s. All this will modify their 

/ottituclc .... • 



a t t itude t orn rds us \1hich is m~rely thc result of re~ ctiono ry 
P f'OJXlg_ nd1 C" rricd out in the barrocks '.ïith the ideo of killing 
the noturol feelings vlhich bind them to us ond to our struggle. 
In Fronce entire barrocks including oll the officers hove signed 
the .t1 ppco1. In Itoly EJ few officers hov~ signed but wh'3t we 
wont i s for tens of thous:J nds of young saldiers to sign i t ...., nd: 
for th.c A .r'l 1ly Ythich is now submi tted to every form of poli tic al 
') nd clericol oppressie n to show i ts true idénti ty os on .~rmy of 
peoco ot thc side of the people . 

Our worlï: omong t his cotegory is co nsidcrobly easier , but we 
must tolce C':lre to pGy full attention to the smoll workshops where 
the young werker i s submitted to intense exploitotion ond needs 
evcry help Which we C:JO give him. We should tolk to them of the 
n8tUl'C of thc o tomic vJor which the imperiolists wish to impose 
on us becouse they kn~w thot they must toke this desperate meosure 
in f oce of the unity of the werking cl oss ond the united octio n 
of thc :peoples . 
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allee:i.anco to thc P.,G.C I .• 

:f.:ore o.nd •. lO:CC ÎJOJfS an.cl ni:dS l:l.USt ba 

0 ~ .,j ooc 



1'he Co-opn:-cn.tion :.::onth 11Ul start on ·.;t.e 1st ,July,, 
~ry àay uust bt~ 

devo·l;ed to eown t;r.;?o o:r youth octivity~ os ... ;eciL\Uy thooe ty._;os of s].)ort lïbialh drGl.loï 
~ 

:i.'ouz·s." visi ta 

Utlat be holcJ of: Section 1co.da:..·s :J ,_uyi;i'V'i.sts :mél o... Cor:c&.à.es ·abc hol.à proni.nent po si tio:os 

. w.ract:i.rJG aor..r.litteo for:- -~he .r· 'tal:·.o" f.!ltst be net up in nreas i7hero 

, . 
.;.OOD.. ... 
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Q"i;tt'lnt:.i.on. L"Ust be pn.id to ·tb.e a;-:ïSt:!.gotion. of zlecl:: organis:l.Hons, ~!d iio the d.riVG foï: 

• tha di:rli:dbllt;i.en of youtl::. ,publicatiol:c gc:n'.Xr'allyo 

(a) 1l o~r.ieu is b.;1in::; lwna!lcd ·(;o achieovo tho fol1m1ine objecte := 

(i) Ensuxe 'i::hnt all :;;•.,G.Co!" Sectionn :i.ssue owb!!!:r;•ship 
c~ds to tlleir ÜO!:'U.'c.iles~ 

(i:i.) Ensure thnt every eoployed COl.lT.'o:dc aJ~DDps his card 
to the oiniouo value of. Lo50~ 

.;e do not ïJADt n repetition 

'l'hio 0~ ou.st 

intenrri.f'ied out rust at ·l;ho :!~ ·c;:i.nc bc stric·Uy oont;,;,•olled 

:~hir, ::wplios to &1. 



a.~1.1_.of=C~~st Li·~erË'.tura ..S.t..!àlicln.~~zorts., 

9u .:?o.rt.y literc.turo:> r;otebly n::.">..::TTü"GLI..-!' D 11 GIO'"{~)rtï ifUO-i-21 
B D'IGTIIT1 s 
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G.M., 6 Maart 1951. 
Litt D 12 - S 2 - 339/51 - Confidentieel. 
Bijlage: één. 
Onderwerp: 1lan voor gewapende opstand in 

~tellicht ten overvloede doe ik U 
hierbi j te Uwer informatie toekomen een foto
copie van een artikel uit de Volkscourant van 

27 Februari 1951 betreffende de ontdekking van 
een plan voor een gewapende opstand in Italit . 
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ONTDEKKING 

Plan voor 
opstan~ 

" 
verraad:' van ex-

communisten 
( ~·nn mru r orrr.•w".tinll) 

RO~IE. !!11 Frhr. - R~t I~ de polltie In 
\Ulaan celokt bijzoodHb~du te onedfll· 
krn Ol"f'r een <'Onrntunlstlscb plall 'fOOr 
tf'n gewapf'nd oproer. Rf'eda lang 'ft!r· 
moedde men btt btataan Tau dit ,.Jebel· 
me plan voor bl't oor X", zoal a bet In dt 
berll'b~n uit :\Ulaan c«moemd wordt. l.n 
de loop der laatste jaren zijn achteraf 
nn~ehelden& data aao te wijun. waarop 
de aamenzweerdeu cerneend bebbeo, dat 
het .,op alag van X" was. 

Rij voorbeeld In Juli l!HS. na de moor 
aanslag op Toglialtl. Toe n b rakeu op ve 
schillende punten In Italië op~>tanden ui 
clle vef'l tf' t refzeker georganiseerd w 
ren om geimpro,1set>rd te kunnen zll 
De partijlelding had toentertijd moe1 
,~renoeg. de losgebt·o ken horden, die o 
eigen noutje genandeld hadden, weer 1 
het gareel te brengen. Omdat er gee 
bever uit Rome was. was er geen coörd 
n~<tle ~n de opz~t mislukte. ;\laar al~ da 
bevel er wel geweest was? 

O!schoon de politie s indsdien alles g 
daan heeft om de 8eheime plannen t 
ontmaskeren, was dit tot op heden no 
steedil niet gelukt. :'\u hebben enkel 
Noordltallaan~e communisten. die tn n 
volging van Curc:hi en Mal'(nanl de pan 
de rug hebben toegekeerd. de politie ve 

VAN POLITIE 

gewapende 
In Italië 
teld wat ze wlaten. Hierm~ hanrt ook 
de s teerts voortdur~nlle ontrtrkkilli van 
geheime wapen-opsltJplaaLBen aamen. 
Dtzt week kon de polltie wederom de 
hand leggen op drie geweldige areena· 
l<'n . 

Wapendepots 
!\aar gemeld wordt Mvat het commu· 1 

nletlache plan de eampjlgne nauwkeurige 
aanwljZIJlien voor ck beaettins der be
langrijkete atrate.acbe punten, openba· 
re gebouwen en fabri*en. Daarom Julat 
zijn de geheime oDilUnlaataen .S ver
deeld, dat de comniunlitlache atrijdgroe
pen overal op dle plaatsen een wapen· 
de t ter besclllkkl~ gehad adat tteb-

e . t de grote 

~h~lfmt~~~-
a lleen herelkbatr v a een gehehne an 
t!ttr'~ Olllt~c!~.,en
baa:r. \ eîe bTmn ~tzten va-ii een o 
enige hoogte bóven het depot ln~uw 
de dynàmret·la<!lng, <!1~ van een ver·afge 
legen punt elec trfach tot ontploffing ge
ln·acht kon wot·den. Het was kennelfjk 
de hectoeltng, om lncllen ,.een vreedzame 
bezetting" onmogelijk zou blijken, de 
gebouwen met dE' zich daarin be\'lnden· 
ae tcgen~tanders in de luèht te doen vJie. 
sen, zonder dat de wapens werden ver· 
n ir.tlgrt. Deze had men <lan later van on· 
de r cle puinhopen kunnen uitgraven. 1 

Oe vondsl•·n \1111 de la a lAte weken ovtr· 
t rcff~n re~dli hotreen de polltie hot vorli 
Jaar In een tUdaverlooa. van •• maantien 
ontdekte. Tot einde liiOCI'. werden In totaal 
1JPVOnc1cn: 6 kanonnen. Olll\'e-·eer 3000 macht· 
neaewer~n ~~~ ll~ht tiK'hut met de bUbeho· 
rende munitie. lft" er~n en pistolen. 
1~2 000 handt~ran n, l:l mlllloen patronen. 
t41 :J ton uplo•tev~ &to!fen en noa VHI bU· 
konulll( materlul. 

liet i& lYPf.'rrnd. dat <Ie s:rootstr vond· 
sten gedaan werden in de tljden van een 
bepaalde .. p4ychologiache conjunctuur", 
die angst·ps~ cho~e Of hoe dan ook gil· 
tlng teweea bracht biJ d~ massa. Zo In 
IB46, n& het referendum. toen de t·epu· 
bliek werd uitgeroepen: en In April 1948, 
na de opzienbarende ultal4g der verkie
zingen. Ditmaal speelt ltennelllk de 
scheurmakf'rl.l t! lf' h tl Cuechl en ~~~gna· 
nl begonnen Is. de polltie de verborgen 
arsenalen In ha nden. 

Bovendien trarilten veh•n zich. u~ 
ang~t voor de gevolgen, van wapens t 
ontdoen door ~:e 'a nachta weg te slepe 
en In hPt water tP Wf.'rpen. In de buur 
van :'>lt laan heeft de poll t ie zowel uit ee 
kanaa l a l!< ui t een modderige heek w" 
pens en mumtie ootcev t~· 
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Land: 

Onderwerp: 

Referenties: 

Datum van 
waarneming: 

Bron : 

Opmerkingen : 

Verzonden aan : 

. . . . . . . ... . . . . . . . . ... . ... . .... ... . . . ·.· . . . . . . . 

=~·-r-::-

bezin J~ce ber 1950. 

betr u 'lb" ·"'r 

hier~ev~ns 0 e ik u e~~7e en~even~ ~o~r -0°
koMen bet~ePfen~e een aq~t~l ers~ne~ u· t te I
taliaanse Co unu.n" s · scl-}e "Part· j, ·1elke no,r;e, ijk 
voor U va-n helang 'm~'1en z · jn . 

Aa'1 het Hoofd van de Binne'1la'1dse VeiligheiosdieDst, 
Javast-raat 68 
•sGRAVENHAGE 
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De v~~rn~8~cte .,e~:o0n ijk~Pda~ b~n~P" ~e -talia~~Pe 0n 
rlU"' i st: !''Che -cart i ~i on di. t '''o"Jbl · k V C' l' 01"1 eel" clr~ e rn.nc·ch•tn, 
n·p wie voo,.·1_onio· f\e ln-irli.,..)r• v de ,.. ~r·ti~j is 01'f"od'Y'<>o-oy,: '7·: 
.,.; ~n : 

..., . et.ro c:q:;•c::;FIA js '""'1'0L'Fm in 1003: :r· i sta_._ bel:enn ~1c: oe'1 
der 1cnnpste "!11 ,.. ~"'st cyr. · scnc I t· 1 i<>·.,nse com:rmnist:en. F"'- i co 

seil.e"~"'i: :2.ren ov rtuie;d to e>'l <·t~·'~"dP.T v·"' rnnG-Tt\TTI, a a -r} 1ie 
hij 11 h,'"'':P.rl2.ikbe:..d 11 ver··rijt. Hi.j i· ee"' ""an v<=>n de "::lirocto 
"'1Cti"l 11 o-, V'11 (lo "h"'rde koers". e n · s a '1 è"!T "1PdE'"TlrichterP 
V"'n np: ::=:')~' ·1nj ctische <>rti. -· Pl.' -TB. - · · vey·ble eÎ a1 d"'a.r t;:_ 
de'1"' :;,>·: f'ascis!J'Ie. In de e ti~d kwa h" · en·e,e m<>::.en in n~ 
SPV"'1,:·.::~·; s ~erecht. Vertoont een bizonèere bodrev"'nllei-'~ in 
ondor"~~ ~s ,er~: o~gnnisee~de b.v . in 1031 het vie~de ar
t"COI"' ~:!;s. d~t vn, ~a..,en cl"'ndestien werd gehouden o-"'.:~er de 
oge11 ,;:·i ·-~·ssorr~-: • 8 uolitie. /o""'dt in brede h-rinf"en ~ls "do" 
feva·::.,n~: ;; ste van de Tl...,rti · bescho 11d. Is thans be..,.; P' met 
~r-eE>r10 -:~~l '=>"'"' zu:.v9riprr, Zal nimMeT·. naar mi i vt:lr?ekerd wo~··nt. 
eeP + • ••• : .g1reer V"'n TOGLJATTI du1 r1en: ·:ri -· · s ~eeds 7°'Y'S'"'r"'i.n<=>né 
male!l in 'R""·s-uuro e:oweos"; on he~'>ft q'='n "~lle bi,ieenkoJ'l1Ste11 van 
de KorninÎorii' deelgenomen. Ts een V'in de onderT.el"ena~'Y's v~n 
dP o.,..,ri chti 11g ervan. · 

Luj g_i. TONGO is R"eboren in 1 qno eP i f' sedert ~ arPT'l vice- se
cretaris van de PCI; i"' "de " miJi~aire expert V.?YJ. de cartij 
en o~neTbevelhebber d~r 0rl r~ro~dse st~ijdkrac~tPn dezer 
r'a:rti j . 
Heeft zijn sporen veTniend ti~de~q de Sna...,nse burgeroorloo-, 
toen hij de r~tPrnation~le ~'Y'igades moest OTgani.se~en, h~t
~een her p~2chtig gfgi~ ·• s~eelde grote r~l b~j de v~rdedi~il 
van - A..TIICD . Leefd.e na 19 3e:; in ""RA ~r.{RT JK, reisde vele malen 
o~ en neer naar :OSKOU . /P:rd j~ren 1 ter door de re~eri.na 
PET r~ a~n :TAL-E uitgelP.verd en in -rrpALIE gevangen ge<7.et . 
ferd be ·rijd ir: Aue-::ustu s 1943. Nam onmi ddel1 ijk na. 8 Se teM
be:r· dus na de wapenstilstand en de Ita::.iaa!'lse oorlogsverk'J a 
ring aan H:TLER het co~~ando on 7i.ch van de za.(en ~oogst 
ber chte) "Gar2.bald..;brïgaden" . Str ed Iret ongeloofli5ke felh 
en wree<Ll-J.e:i:d tegen de aan de Duce trouw gebleven fascisten
en in het algemeen tegen de no nU täl.iaanse troepen v· n ::USSO
-sru ' s "Sociale Re:pub1 iek" . a·1kte zi eh ""Ch'J.ldig '3.'""r onge
loofli~1re wreedheden en m · sd"den, doch b1eek n-ir>T"'er voor ver
volgins in aa.n.merking te komen, aangez-ien h~t bier"oorlogs
handelinr:eD " betrof . Hij is een verachtelijke ITisdadiger. 
S'l')e lde een hoogst bel angri. jke rol bj j de pogingen tot 11l,ni
ficatie " van alJe part"'sanen, tjjdens de Ttaliaens"' eind-oor
log, dus van Se·t,t. ' 43 tot het einde. Hj j organiseerde een C'l'e
unif-ï.ceerde :pgrtisanen-strijrlrnar.ht, zg. als "bondgenote " V"'n 
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Aer·o"""', ; p r-

vol 1~ l ' · lr+ • A o Y1 

liedert (o.•v. e11Yel.e jou;~,..,,•li. i.8n) "'iln" ef'ei n·nnic·e wi·~r.> 
Verrno l'r1 i.1 do j3.T'€!J "1P

1 115 I"Y' llet QetT'Of altj:l f"~'>l1Sen! dir- 11 i>ts 
wi ton V n Don '0 11 • 7.iin 11 1'·i·ic.'l1en 11 ..,..; ·n ele~hts oen ui.torl. jl 
'ieeltie v· n lle-r. ganse a't" E~r~· t, ~at h-i; o bo11wr1e. 'Rerst ·."-ren n' 
1 4.') akten zi.ch de n·et- e"l ·nti. -80"!1JT'UY1i~t·sc:he 11 ~a,.,tis~'1.eP-or
,...enis·t..;eS11 los Vl'·m ~i~n (in ;ve.,.en '7,' ·ver-com.Tflun·cotische) 
"'i.one a"·t · i.P11~ ~t::tl t~ni 11 (APT~. 
rüj heeft niet slechts t'l.e 11 ~"ewa er.r'l.e t=>"'ht v n it:> ar'ti.~ 11 onder 
Zijn beve ~"', ~OCh te-renS de .c-anSe sriO!J r e-à.iem;t e1'1 rle iTl l€n
di c·e cnn"' r: :":; -e. nar'!! ten voor bi nn~n de tl"'r·t.i. i .,.e, f. 
I,o·,rGO is e:;f.: P"evaarli jke fi e,uur, wei.ns rol voorloni.g Z"Y1ier c 
twi -if'el ho~: .. · ;t bela:::l-,.,i .:1c ... al bl i iven. 

u • ... ... 
Gj1Jse-p.,...e c( t;!y TTTOP.IO- ...,.ebor'-'11 in 1 Rq2. Is rlo 11 b]f>' boss 11 V n de 
(nu noP' r 1 ·~·('~- t s zu i. ver-communiR ti Sr' he 1

)
11 CGT1. 11

- r:onf' ener" z; o-ne 
Generale ~:!...: iana del 'avo ro 11

, het <"TO .... P v···J~-v ,...bond. 'a~ · , t; id 
~e:ressie+' :~ <'!-:: .;alist en l'er-'l "1,., ?Oi.e ·"~i!l' "n r'l.e K., "..,... V"'n Afe:evR-ar
d.:.e;den c·o1""-'""Pn: nog voer dP. o 'comst va11. het 'H'ascisir>e. e,.,d e~rQ.j.. 
tij de1'1"' T~ ..... orrc CQTI'IrUnist . Is 0 e!1 typische a-=·.; taVH' : S1 rr->ok-t 
hand~~, v• ,~.,i,... en goed . Was altijd een ideaal leide.,... ve~ de "'r
bei dors- rrassa . Voor de ,.,e,·t is }'li .; eer~ or do en rraa!d tussen t'l.e 
twee voor-genoemde een ietwat lachwek1~ende indruk(a, w9.s het "'1-
leen reeds uiterli~Y) . 

Tj jdens het Fascisme leefde hij in F'tAWKRI K . Is ( P8.:'1T veron
a ersteld "lordt) nol') i t in 'tUSLAND geweest - do eb had uit ~ebreide 
"0""tacten met de communis ti rche ~ent,.,"' l e te 'P.ARJ.TS . 
0olr hi ~ vocht in SPANJE e'1 v:erd, eVP~8l s LONGO do0.,... PE'l'P.IN aan 
TTALIB u.i. tg1 everd. · '='"r [ti;' eevar.._."'n cezet e"" de ·~~, v-~n ne 
DUCE 1e~d bcvri~d(zo~or ' 43} . 

z~ ~n o 1 ~ ti.ek gewicht i C• oan~i e~.,; jlr V 0 t' . P1"' ', 
er> ~ n·'"'-c r ·r.: · f'"·sche arbeiders-organ · s~t·f'"' ...,.·~· ., 
-'~" CG-L - · · ol"'s..,.n·· <'..""'..,.. .. ie flt t0e]"' bel '1'1ur· · 
raat e:-'1 kreeg dit zonder twijfel bete,., in de 
~en~ org11inatnr. 

Dat hij dnel ni t;rr•a:'lkt. V ''in het dri.e'ï)"'nr-cha"1 is slechts V':l.'l be
tekents voor de grote (rJOMME' c1 o11wetende) "'""f-':1. der ao.ne;eslotP.n 
';l_rbe~r'J.el"'S, Voor de Yl<=>rti.J ...,,..,. ~od"'""C """ ~ · j V9.n even wei.nig bP. 
telcen·· '3 als voor de b · '1..'1.enlands- -o01 i ti..e 1 ~e ,,."rh">'lri in"'"'..., van ITALP' 

Hij is een vrie~~ v~n TAG T~~TT p-n ~E ~I . 'en v~rvarht, n · Pt 
veel v<J.n hem . :9z.t hij werke1 i ~lc een b P1 o:~ng.,...i ïke facto ,... "OU wori.en 
.; n d<=> na'lS;<:> toeko-mst, 1or1t alrre~ r->e." 11.; ·gesloten ,?"83-cl-'t . 
Hij is var cle drie verreweP: d<=> ri -nco+ belangri lre . 

(begin December 19 50) . 
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Krachtenspel in Italië. 
Op 2 Juni vierde Italië de verjaardag 

van de republiek. Terwijl de linkerzijde 
klaagde, dal de republiek, die aan het 
linkse blok in hoofdzaak haar ontstaan 
dankte, tenslotte een instrument in handen 
eter clericalen was geworden, verklaarde 
de minister van Oorlog, Pacciardi, dat de 
republiek de nalionale traditie voortzet, 
dal de strijdkrachten, wanneer zij hun eed 
op de republiek afleggen, dit doen in han
den van de door hel volk gekozene, zodat 
zij gehoorzamen aan de Natie in de we
tensèhap boven politieke twisten te staan 
en de Natie le vertegenwoordigen op het 
punt van eer en offervaardigheid. 

Intussen is de socialo-communistische 
oppositie zeer actief en doet de 5e colonne 
haar werk. 

De communistische beweging als.massa
beweging speelt langzamerhand een min
der grote rol. De partij is achteruitgegaan, 
haar ledenaantal wordt op 1.500.000 ge
schat, terwijl de C.G.I.L. (communistische 
vakvereniging) nog 3.500.000 leden zou 
tellen. De politiek der communisten heeft 

1 
,.,· . '·· ~ . 

nu als steunpunten de organisatie van 
kaders en para-militaire format ies, waar
van de sterkte op 100.000 man wordt ge· 
scha l. De Ilaliaanse communis tische partij 
is sedert de reorganisatie van de Italia~
~derafdelinq dey Kominform, die in 
hetzelfde gebouw gevestigd is als het 
hoo1dbureau der partij, geheel een instru
ment van de Kominform geworden. De 
leiding is sterk gecentraliseerd. Hoofd is 
de Senator Terracini. De partij staat nog 
steeds onder de onbetwiste leiding van 
Togliatti en Secchia, terwijl als derde man 
Vidali in Triëst een grote rpl speelt. Zij 
voeren de bevelen uit, die ~en worden 
doorgegeven. 

Deze zijn het grote vredesóffensief, dat 
in toenemende mate sinds de borlog in Ko
rea begon, aggressief is geworden. Enrico 
Berlinguer, jeugdleider, riep in Juli op tot 
tegenwerking van regeringsmaatregelen, 
en, met een versie van Lenin's woorden, 
tot gebruikmaking van de situatie, door 
het uitbreken van een imperialistische 
oorlog geschapen, om een opstand voor 
de vrede te beginnen. In zijn grote rede in 
het Theater Adriano op 31 Juli richtte 
Togliatti zich scherp tegen de Paus e11 
tegen minister Pacciardi, welke laatste 
aangekondigd had, dat de 3 à 400 aanvoer
ders der 5e colonne bekend waren en te 
zijner tijd zouden worden geëlimineerd. 
Togliatti zingt dan een loflied op de Oost
Duitse republiek, waar hij ler gelegenheid 
van het Congres der S.E.D. gezien heeft, 
dat een nieuw Eur9pa in wording is, dat 
zich uitstrekt van de Oeral tot de Atlan
tische Oceaan, en dat zal overwinnen. 

De leiders laten geen twijfel over om
trent de houding der communisten in 
geval van een conflict en keren zich 
~cherp tegen de Amerikaanse hulp. Italië 
ruag van geen enkel land hulp ontvangen 
mn zijn grenzen te beschermen. 

De regering, aan wie het nog niet gelukt 
i'> de sociale toestanden in voldoencte 
maLe te verbeteren, zodat stakingen op 
grote schaal voor de herfst weer in zicht 
ziJn, neemt de noodzakelijke maatregelen. 

De Christen-democraten kwamen met 



voorstellen, waarmee Liberalen en Repu
bllkeinen zich solidair verklaarden. Niet 
alleen zal propaganda worden gevoerd, 
maar ook zullen anti-sabotagegroepen 
worden gevormd. Als eerste werden 
nieuwe ordediensten naast de politie in 
hel leven geroepen. 

Op het Congres van Katholieke arbei
ders (15 Augustus) liet minister Scelba 
(binnenlandse zaken) zeer duidelijke taal 
horen. .,Men moet begrijpen, dat men 
sociale rechtvaardigheid kan verwerke
lijken zonder zich in communistische 
afhankelijkheia !e begeven. Een bewe
ging, die zich door haat, geweld, bedrog 
en anti-godsdienstigheid manifesteert, kan 
niet de partij der Italiaanse arbeiders zijn. 
- De regering zal alles doen om de vrede 
te bewaren en voortgaan de tijd der 
sociale hervormingen voor te bereiden. -
Alle maatregelen, die nodig mochten 
zijn, zullen worden genomen om de in
spanning van een ieder en van de staat 
hiertoe te steunen". 



NOTA 
Van: KA- R. A. 
Aan: Hoofd B. 
No . E. 480 . 
ONDE1.ClP: Communisme in Italie . 

1 . Van Sardine ontvin~en wij bijgaand rapport om te 
behouden. 

2 . Sardine dringt aan om "full aecuri ty" met dit materiaal 
toe te passen! 

27-2-50. 
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In 1:<.1< .ition to thc. .i.r ·ctivit:i..,;l in cc)nnvct:i.Lm ;-; ith tl1o 

16th l.k.c--nLc;r 1949~ for 1Jh,, :Oir ... ctol···.t~ of tl~~ ? . . rty 
.con-.>. :ie Cor.:; :i·~t ... o 

;,.conoi lic pc..l icy, r.n<l nothin; uort-o 

i :uch ft.rth .. r th:tn ·i;h:~to ' .. ; :1 ... cvuntr., · i :u.: t lJv cvnvincvü til .t, through 

thv .... Jro~;r::ï.J.1ü : tb.c C.G.I .L. int<..ndn -t;,, no:.nü:c bd'liur1 ct-rt::in cvncr~t.:: 

nc.tion.::\1 \/cnlthc 

of tho country. .. ny (~ou . .~trJ on i'bo.; ufi'icr· .. cy n:ru tl1crcfox-c I)Ut of ,i,Jlt'.CCo 
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for thv )ii!· .. ctor;.·t~". c)f' th. j_, . rty 
.. ;:o::tino Hov~..l1u 
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.•.• C.I. Circular :Jn !~efus~ü t ,> UiÜJ~.ll •-'l~rü.:an ·, ,;;.r ~.:.t..;ri::l 
---·~ 

e 1•';11 .;\/Ül,~ ::.s (.\ tr<.:ns1~.tim Jf •. \ llirective ncnt •Ut by :..·.c.r.. Hc: . .:.\-lu: .. rturn tJ o.l1 

It is <.l:..tcü .3::-ll J•·m..1 .. ry ~ 950 • 

.• ::; is -.;c1l lm ..... 11, • .:.Ieric .. n -.,~ . .! . .... ':i; cri .l ·.;i11 ui1 ;r'liJ . .;f :)e SC!Ti; t J It .ly in ful:f'iL.cnt 

secure unH' .;r.Jity ::>f ·~ct i ;n ··~-· m .. ~ tlle : ,;·.::;seG · .. Iu <- .rn tl1eir liviu,; in the _,_Jrtn ~-nL. Jn 

r t:lly., 

C\ strike >f ll>clccro ~m(~ i .• c:rchnnt sc:'J.<Ono In )r(~cr t > Lw.lcc tlüs s~lnt0.:;e eff'cctive, 

e:-.11 
s.> ; thc l<'.LL. ;:. is ·i;J <.nn:.;lmcc its L1ccisim ~ftt.r thc t::>...;cul-ly yf .. :.riti.i.1c ·,. ;ri~er:J. 

1'c .. 1cr .ti ms ·>f thc rinci.:._,:-.1 .._).>rts [•.re ~~Ct.; ,n'..in...;ly invit<.ü t J um.le~ .b:: .m 

C..;;:... .. unist .n.-·. llJll-{)J ..•. unist, in ;r<.ler tJ :i.n U.~.:c thc;,, .. t thc f ;rthcJL,iu.:.; ::.sue:..!Jly .. f the 

i!'.I.L.~:., t , l'.ccl . . rc th<Lsclves in f .. v Jur Jf s . . 0.Jt~~~in ~ the Unitcü :.>tc.tc:3 ~;l..n f:.;r 

jr<.l J~:Jlu<:ry 1950 
f",)r tilc lJirect .;r~:èc .;f the .._':.:rty 

Tho C~u.r. .• ittee Jf ;~au:> .. ctiv:i.t i cs 
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:..'.;litico.l (C.;:.. .. ,.•.mist ".otivity), 

:..'. C. I, Ciroul~\r .Ja 11 ~ctr~.y .. ,l11 ·.,lthin thc ;.rty 

l~::JllJ\iin,; is u truLSl~.tLm :Yl : . circuL.r ::;ent :q thc ::>ccrct~.rid Jf th-. -~:.rty t :; ::J.l 

:..,c~i Jn..'"\l Se er~.. c<..rics. It is L: .tc<l 9th i.Jcc_; .l..cr 191+9o 

T :> !Je u,.xmetl by He;;i Jn..".l Sccrcto..rics vnly 

In the CJUrsc Jf th0 rocc..nt s ·i;ru.::_;L .. s sust.:-.inc~.: :)y th~ ... ~.rty v~.ri..>us ::>.ct 3 .>f :.>i_ :>en 

betruyol .m the .._Xlr'G .>f ccrt:'.in c.><.tra!.lcs h:.•.vc c.; .. lC t ::J li.:;ht. These c "JLïrt•.t""!.es exh'.>r'Gccl 

?ther O')i.trnues t.J ~ivc u.,, t ho fi ..:;ht. 

us thc battle. 

In scvcr<).l inst· nccs this trens m::>.i)lc ~tcti:)n l :)st 

This sluult1 tc~'.ch u::; ·(; .> be .>n ::mr .::_u~'..r<..l. 

,, c uust s tri kc in ~,; .K1 t i ue , .. nü :,y evcr-:1 :.:~.- · .nc , even thc ..t::Jst cztre: .. e 
1 

''i th::mt 

mü tillJ f .;r <. ,y .rticula r stru _~~le t:.> finish f .)r' fc<. .r .Jf cru.,ti~ Llco_un.::.\mcy, ~·.;pinst ~ll 

ex.."ü.l)les Jf th:i.s ldn<l. ·,w c....n rest ussureU., -..;h:::tcv0r tlw _,l·c:.:U,}J ; . ..nL'.. .._>~.;.mL .rity :Jf the 

C:)J.truU.es c,;ncc.rnc•.:, th.. .... t thc.. :x:.s:i.c uni t::; Jf thc _ <..rty .J11".. thc ::~soes ·,;:i.ll un!.lerst::mtl the 

ncccssity ::>f uc~.surcs ••hich cut ,;ut thc cvil •. t -th<:: rJ.)ts, .n.: th .t ·~hcy \iill r~.lly even 

Lwr.:; fin.J.y rJund thc _urty )llcc thcy h.:.vc sccn th.,i; it h~.s t~h~>-.m itscH' c ;-\!:·.blc Jf 

excrcisinc 'Ghc neccssur.1 J.)0litic .. l vi r;ilo.ncc , ~\n.l.:. :>f cli;.litJ...tin.:.; <:v'-ry si_,11 ·Jf -,;cw<Less 

~1 betr: .y::U., l:VCll ~ll.1:)n.:.; ·:.he :.ure J.>r :.>L1incnt lc: .<1~..-rn , t.ntl s:> cncurin:.; cl1 h,;ncst, s ..>un~l um: 

r cv .~luti.mo.ry c..>ntr:;l ::Jver th~..- s·i;ru~lcs .)f thc :...'~u:ty0 

9th l)eccuber 19lJ.9. ...·iutr':) Sccchiu 
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"i; • f i :ht r . r th ... ·".~ i' ~no~.. ··m1 ~:tr~..nr;th~nin: · ..• f t1_1...T-1~r:-.tio 
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to fi~;ht nith incr •. -~in:; vi::our fur th_ ri·~ht tu :.:·i;rikc: 

tiJ fi::ht ~ ... :~ inut tlL i..J jo,:itî.n l)f ·: .._ :.)lic~... Jtt.t<., .-.nc,_ in:.:ir;t on 
th.., ;:ïr uhi-it i l1 of ·i;ll .. ~:;"' IJl til .... l'olicu in : ny forD in tr:~,k 
unit ~n (~iUi,>Utt...~.i : 

(•".) to fi:•ht ·::::~in::t Gov<.-rnT.l<...nt int,.rf ... r ... nc...: in th~ fr .. c..c'!.on ,,f th~ 
union: :., 

~.~... v i!; L n :>f ..... ;; i.c :>:•.1 ".r i~..:.: o 

_,~vi.:iun .~r f~:.:ily :1-llow:-.ncc.Do 
:" ó'.Jt:: .nt c:,f C<..l~t :-.in l).JnU:l1...C o 
D~..f ... nc... of th ... nlh''.in:~ vc··.h . .. 

2o I'ulfi]J:: ... nt of ·: :" :>licy f 'l'ot·.l :.n~'l .yr.: ... nt, ·i.;h .t i:.: : 

Incr.., ;'..óJ0 ~nel ,,_,_v<...lOj_Jf.l(,nt or tr l('"l,.. with . ' -::: t .... rn :.:urop.:. . 
Cr~.-:-.ti•m of \ïc;rk f 1n• th~.- un ... u._>l,)y ... clo 
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,.1:\)loyuont tv .L)Uj_>i l::. 
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- of tr~.t"l.c utü'm <:.L:.~.)Ut~...:J, .~.J-:rticul~rly n.J\1 Vlh~..n thc G< •V ... rn:lvni; i:; incrc.:-..;in;j it::; 
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:1) IolrCjlc ...... ·_n,~ I.:T •.. • L.:i. .:'-- ~1u.:t i.ncl~-... ... ;!t.,. our ~.7..,~~.rl, · .. .. ï:*~~J 
thr:.u::h th ... n-- t-110 ur,;:-.tl._; .·tbn;: , in<>r<l-..r '(;,; CJ~,>-~L ï;-i-~h 'Chv 
:-.ctivitic..:: vf th-. •. • C .L.I . in thi.: fivlt1a 

L) :.. r of ... ~wion~·.l,.chc-olG- .,~ .H •.. • L . Throu.:h thv::: ~.- tnu or , ··.niu .' ti·;fl/J 
th ... L'..,:.:. ... r; L:u; ri; l.J.~ r.~c.)l_,ili:;c..("\ in tht. fiu1c.1 of :: ... >ort ~nl1 r .:;cr ..: .tü,n, 
"'.nd inöw;..c1 t o :-r:it:ct t.. for .:1_,rc.. r~.- c:_u·.lifyin•: sch"t)l~: , of -~.hicil 
:.;., f r·.r th~.-rv ~:rv Vt.r:;· f'vWa 
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Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de eer aan 
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Gisteren had ik den Minister van Binnenlandse Za
ken te dineren hetgeen mij de gele~êru1eid bood in een 
driehoeksgesprek met den .Amerika.ansen Junbassadeur iets 
meer inzicht te krij gen in hetgeen de terzake meest 
verantwoordelijke Minister zich voorstelt ten o-ozichte 
van het binnenlandse communistische gevaar. -... 

Het kviam mij voor dat zijn eerustètellende verkla
rincen over de lcracht van de regering, wa'"'rvan ik zeer 
onlangs melding ma~kte , niet betekenen dat de Heer Scelba 
het binnenlands cevaar onderschat. Hij was zelfs van 
mening dat met de tegenwoordige wettelijke hulpmiddelen, 

I 
zelfs na eventuele aanvullingen en verbeteringen, niet 
met succes het hoofd kan worden geboden aan de dreiging 
van die zijde. Hij kv1am tot de conclusie dat de commu
nisten in Itali~ buiten de wet dienden te worden gesteld 
en dat de Regering - op het juiste ogenblik - en met 
negering van parlementaire imouni tei t en ongeacht aan- of 
afwezige wettelij ke basis, de leiders zal moeten inreke
nen en onschadelij k maken. Hij gaf toe dat dit op dit 
ogenblik nog niet wel uitvoerbaar was, maar er moest wor
den toegeslagen wanneer het 11 kli.maat 11 daarvoor zou bestaen. 

Ik vroeg hem of well icht met de Franse Regering, 
die eveneens met een moeilijke binnenlandse situatie 
had te kampen, contacten bestonden voor de verdediging 
van de bi nnenlandse veiligheid. Behoudens een zekere 
uitvdsseling van informatie - ik begreep op politieni- · 
veau - schijnt van een systematisch overl eg geen sprake 
_te zijn. 

Dat ~iet alle leden van het Kabinet zo over de 
vijfde colonne derucen zou men moeten opmaken uit een 
toeapraak van Pacciardi, de Minister van Defensie, dezer 
da.e;en gehouden na aflo ""P van legermanoeuvres in de Apen
nijnen. Deze bewindsman meende te kUnnen zeggen dat men 
in Itali~ niet kU'J. s-oreken van een vijfde colonne - z±jn 
partijgenoot Sforza pleegt zich even optimistisch uit 
te laten over het communistische gevaar - . Hij sprak 
van het bestaan van een 300 à 400 personen, die geeste
lijk, zo niet pok materi~el, eigenlij:c een vreemde na
tionaliteit bezaten. Te juister tijd zou de Regerina 
tegen deze groep wel de nodi~e meetregelen nemen. 

Deze-optimistische ziensvnjze doet des te vreemder 
aan indien men bederuct dat juist enkele dagen geleden 
Togliatti-op de samenkomst van communistische voormannen 
te Berlijn een bedekte bedreiging met burgeroorlog in 
Itali~ uitte en daarbij ve~klaarde dat de Italiaanse 

Zijner Excellent~e 
den Heere 
M:i..ni.ster van Buitenlandse Zaken 
' s-Gr avenhaee. 

communistische • • •• • 
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cownunistische partij sterk was, 2,1 mi~lioen ingeschreyenen 
telde, plus 450.000 aanhangers in jeugdorganisaties onder
gebracht, waarbij dan no.e gevoegd moeten. worden de 700.000 
socialistische fellowtravellers. Indien men Itali~ zou ?dl
l en meeslepen in nieuwe .oorloeen, dan moesten die vijanden 
ven het Italiaanse volk weten, aldus Togliatti, dat ze 
zullen hebben te rekenen met de Italiaanse communisten, die 
besloten zijn om zich tot elken prijs daartegen te verzetteQ. 

Nenni is er blijkbaar ietwat van geschrokken zo 
openlijk op sleeptouw t e zijn genomen en zeide in een 
speech dat naar zijn mening een vreedzaam samenleven van 
de beide "werelddelen" wel mogelijk was. 

. Uit mijn recente berichtcevine is Uwe Excellentie 
bekend dat ook de Gasperi de vijfde colonne niet zo licht 
telt als zijn collega Pacciardi, maar hiermede is niet ge
zegd dat de eerste Minister dam-o.J in alle ouzichten de 
zienswijze van Scelba deelt. -

De propaganda kruistocht, nu kruistocht van de 
driekleur genoemd, gant nog niet van harte. Saragat heeft 
te kennen gegeven dat de P.S .L.I . volslagen autonomie 
wenst te behouden wat zijn propaganda aengaat. De. P .R.I. · 
(Republikeinen) g*en verklaring af, instemmende met de 
gedachte dat elke democratische partij zich onafgebroken 
zou wij den aan een werkz<>omheid <lie zich stelt tegen de 
wel opgezette campagne ter def'ormatie van de werkE lijkheidt 
maar het klinkt platonisch en spreekt niet van een gezame
lij ke actie. 

De Heer Scelba was pessimistisch over de kansen 
om uitbreiding van het Koreaanse conflict te vermijden. 
Hij ·baseerde zich v ~oral op twee ar~-umenten, waaraan men 
zekere waarde niet kan ontzeggen. Ten eerste lijkt het 
hem voor de Sovjet-Unie aantrelc ':elijker om toe te slaan 
voordat West- Europa weer in redelij~ce mate herbewapend ia 
en voorts achtte hij dat de grootschee:9se en vrij kostbare
actie tegen de atoombom, die de co .. ;munis ten over de hele 
wereld hebben georganiseerd, juist v66r de Koreaanse aanval, 
niet zou zijn ondernomen, indien niet het voornemen bestond 
om vrij s:9oedig een oorlog te begi~1en . De verdeeldheid 
en onzekerheid imuers die deze cemnaLne in de democratische 
landen moet verwekken, zal niet onbep~2lde tijd blijven 
duren, zodat het in de rede ligt dat daarvan wordt gebruik 
gemaakt, wanneer de indruk!;:en noe vers zijn. 

I 
Het enige vermeldenswaardige dat ik vernam van den 

• ;\lnerikaa.nsen Ambassadeur was de opinie dat de Amerikaan
se vloot en luchtmacht voor Formosa sterk genoeg was . 

om elke ••······ 
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om elke l ending op dat ·eiland te verhinderen. Aannemende 
dat deze o~inie berust op offici~le berichten,· is van 
belang de ve1~jzine ~an den Heer Dunn naar het groot 
aantal (minstens 100) opgelegde vliegdekschepen die on
middellijk in gebruik kunnen worden gesteld. 

De Gezant, 
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Land : Itéa.lië 

Soort .infor!:latie Lilit~ir-Politiek 

Onderwerp Wapenvoorr&den te .:>an- H:á.rino 

Br on Betrom:bo.~ r 

D:.. tt.~ v. waarneming Februuri-April 1950 

In de Republiek San~Marino bevjnctPn zich wapenvoorraden 

die behoren tot de beJa ngrijl:!:;te •:w.arovcr de Italiaanse communis-

tische partij beschikt . Zoals bekend, wordt San-l.larino geregeerd 

door een coalitie van links-sociá.lis ten en coiJ'r.mni sten ; nauw 

verb onden me t de Italiaanse comnunistische partij. 

Een gedeelte van de betreffende Vlapenvoorraden bevindt 

zich zelfs onder de hoede van de pelttie van San~Marino. 

Dc..ar er nauwelijks sprake is Vél.n een grens, en zeker 

niet van een effectief bewaakte grens, tussen Ital ië en het Repu

bliekje , kunnen de wapens - zo nodig - gemá.kkelijk naar Itàië wor

den gebracht . Douane- en politiecontrêle bestaat er niet langs 

deze'grens". Slechts een bor d met het opschrift 11San-Marino 11 is 

de aanduiding dat men van he"t ene land het andere binnenkomt. 

De Italiaanse regering is op de hoogte van het bestaan 

van deze wapenvoornaden , maar zij kan er niet toe overgaan de we

gen, die naar San-Marino leiden afdoende te controleren , zender de 

verhouding tot dit kleine landje grondig te wijzigen . 

De Italiaanse politie · eeft kor t geleden de weg van 

Rimjni naar San-~ .. arino op discrete wijze la ten bewaken , hetgeen 

echter geen enkel resultaat heeft opgeleverd , dàar de wapentrans-
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port~n bijna steeds gesc ~ jeden over klAi!~ bergpaadjes, die 

van de Apennijnen naar San-Harino leiden. Op deze p<.;.den ::.s 

slechts controle mogelijk indien I:Jen rAële versperringen c.an-

brengt . 

Thd.ns tracht de Italia&nse regerjng een zekere 

druk op het bewind in San .... Larino uit te oefenen door betalingen 

die reeds sinds lang verschuldigd zijn te weigeren of te ver-

trbgen. Tot nog toe echter zonde~ enig succes. 

A • 

• 

Aan het l:...inisterie van Bjnnenlc..t1<lse Zaken , 

Javastrd.d.t 68 , 

' s - G r a v e n h a g e ------
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OJIDElliWERP: De .financiering van de Italiaanse e . P . door m:\.dtl"l van Import
Export firma is. 

1. Clipper vestigt onze amdacht op de edi tifiS v un rl.e "IJondon 'J.'imes" en de 
"London Daily Telegraph" dd. 28.ll, '49, die 1.e "den artiktolls be hel"sden 
wa(U"in W~rm,.,ld wordt, hoe de !talii\EI.nse vommunistieoge Pa rtij tot op 
aanzienlijke hoogte gefinanci~rd wordt door door de,Oammunisten gecon-
t .. rolfl erde ilap-ort-e:xport f i rma's. A 

2. Deze krentenVlirslagen wijzen er op d9t er ongeveer 30 Italiaamse zaken
hbizen te Rome, Mllaan, F-lorence, TUrijn en Trie st zijn, wier handel 
~ro~endeels gedreven vrordt roDt de sate~Jietland~n Polen, Tsjecho-Slowa
kije11 Ro.,menic en Hongarije. De handelsa.oties tussen de laa tste;enoemde 
landen en do firl'\1\ ' s in queestie zijn gro t endeels vaumonopolis -t..isch,. 
aard "n vol~;ens cenoemde krantenartikelen, schat men da:t ong. ~2.000, 000 
ui t dergelijk!~ bronnen in do · kas der Ita.1 iaanse Comnunistische Partij 

:J is L~vloeid. 
f-3,1 Er wordt in vermeld, dat Senator Eu~l!tnio REALg, lid van hot Roofdb"estuur 

van de Italiaans• e.P., de leider is Vf\n de handel tuss en de firma's en 
de sa tellietlanden. De Ita.liaanee au tori te i U.n r~"~ali see.dm zich de 
situatie,. toen een uitzonder lijk groot .aantal onderdanen van sa t.ellie t-
land.,n ItA.lia.anse werkvergtmningen aanvroegen waardoor ze in staa. t zouden zijn 
werkzaam te zijn bij de betrokken import-export .firma ' s . 

4. Clipper meent, dat de vertegenwoordiger van een Londens blad de opdracht 
heeft gakregen hier de situatie in ~ederland te bestuderen. 

5. Clipper vcrzonkt om oommentaar dzz. 

:31.1951). 
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OVER Hl:!.T WERK VAN DE BEJ.F.IJFSA.FDELING"EN VAN JE C OMI.JOlUSTISCHE PAllTIJ rrALIE, 
door Celso Ghini (lid v.h. Centraal bestuur van de comm.partij Itali~) 

De arbeiderakmassa is de hoofdkracht van de Italiaanse comm.partij,die in haar rijen 
de ablolute meerderheid van de politiek geor ganiseerde arbeiders verenigt en door het 
regelmatig opkomen voor de dagelijkse belangen von de arbeidera heer invloed ook op 
de absolute meerderheid van het in de vakbeweging georganiseerde proletariaat uitoefent, 
Vlaervan de resultaten van de in de vakor(l8nisatiea en interne bedrijfscommissies 
verkiezingen getuigen. Deze resultaten, die aan de anti fascistische strijd in de dagen 
van de bevrijdingsbeweging en aan de daaropvolgende wer kzaamheid van de partij te 
danken zijn, gaven onze partij in de bedrijven grote autoriteit . De zware nederlaag 
van het Italiaanse kapitalisme, tengevolge van de in~nstorting van het fascistische 
regiem, de stormachtige ontwikkeling van de arbeidersorp~nisatios, de morele autoriteit, 
die de arbeidersklasse en haar organisaties bereikten, terwijl ze er in slaeBden de 
bedrijfsinstallaties voor uitplundering door de Duitse en Italiaanse bandieten te 
behoeden, de krach't vau

0ii8
partij en de met haar verbondenen, dit alles heeft de strijd 

van de arbeiderklasse voor haar belangen in de eerste twee jaren na de oorlog belang
rijk verlicht. Dergelijke successen als het ontslagverbod, de gljjdende loonschaal, 
de erkenning van de bedrijfsorganisaties van de werkers enz. werden slechts daardoor 
bereikt, omdat met het mobiliseren ven de massa's werd gedreigd. 

Vroeger waren onze partij afdelingen in de bedrijven qua ledental ongelooflijk sterk. 
In de belangrijkste bedrijven waren soms 5()-fo van alle werkers lid van de OOIIIl!l.,pertij; 
bij de vakbotjdsverkiezingen kregen we 70 en meer procent van alle stemmen.Niettemin 
waren onze partij afdelingen zeer primitief. Er ~ren geen gevolmachti~en van de 
parti1; geen onderverdeling naar ledental, gr~e cèlTen in groepen, alle partijleden 
van een bedrijf waren in éEfn partijcel sa~ngevat. Er was een gebrek aan leidende 
fucntionarissen. De partijvergaderingen geleken op meetings.Het procentemtel ~an __ de 
functionarissen was zeer laag, met de comm.arbeiders werd geén individueel werk gedaan. 
In de bedrijven trad de partij als é~n grote potenti~le kracht op. Op de landelijke 
conferentie van de comm.partij, die in Januari, 1946 in Florence organisatie vraag
stukken aan de orde stelde, \,erd de taak gesteld, deze kracht te ontwik~elen, haar 
binnen het bedrijf uit te nutten en de zwakkere plaatselijke organisaties te versterken 
en uit te bouwen. 
De conferentie in Florence stelde aan de partij de taak, de basisgroepen van de partij 
te reorganiseren. In de bedrijven bestonden cellen met honderden, ja zelfs met ~i 
communisten, die door een centrale instantbe geleid werden. In de werkplaatsen en mi 
werden cellen gevormd mat een maximum aantal leden van 70. Besloten werd de partijleden 
in groepen van 10 in te delen, de functie van gevolmachtigde van de partij in te voeren 
en ooördinatie-oomité's in ieder bedrijf op te richten. Deze r~atregelen bewerkstellig
den een versterking van de bedrijfseenheden van de partij. Ze verlichtten voor de 
leiding haar taken en activeerden de g~vone communisten, terwijl aan velen verantwoor
delijk werk werd toevertrouwd.Dat maakte de vorming van leidende kaders mogelijk . Het 
werk van de partij werd beter; het werd mogelijk de partijleden bijeen te halen, met 
hen te discussi~ren, hen in het werk te betrekken, te controleren en voor de strijd 
te mobiliseren. Tegelijkertijd besloot de conferentie dat partijRSnoten, die in grote 
bedrijven werken en buiten de stad wonen tot de plaatselijke dorpsafdelingen van de 
partij behoren, terwijl ze in de bedrijfscellen slechts als "toegevoegd" beschouwd 
~erden. - De 
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De communi sten, die in de stad werken en wonen, moeten lid z~Jn •r.an de bedrij~scellen, 
maar daarenboven "actief in de plaatselijke afdelingen werken". 
Op de conferentie van Florence werd met nadruk vastpesteld , dat de plaatselijke een
heden versterkt moeten worden om de meerderheid van de bevolking te kunnen winnen . 
De vakverenigingen , de verenigi ngen van veteranen, de sport , culturele en ontspe.nnings
v~renigingen , aveals de andere organisaties zijn volgens het plaatselijke principe 
opgebouwd. Onze partij was in de bedrijven zo sterk, dat een deal van de communi sten 
opgedragen kon worden, lid te zijn van de plaatselijke afdelingen en dientengevolge 
in de massa- organi sati es systemati sch en actief te werken.Deze organisati e- opbouw 
bl eek juist te zijn en toonde positieve resulte.ten.Talrijke bedrijfsarbeiders werden 
ervaren l ei ders van terri tori ale eenheden van de partij en van de massa- organi sati es , 
zij brachten er een nieuwe geest i n , discipli ne en zin voor practi sche dingen. Zelfs 
nu , onder wezenlijk ander e voorwaarden, komt het er op aan , steeds meer communisten 
ui t de bedrijven te trekken en hen voor de versterkingén uitbreiding van t erritorial e 
organisaties in de stad en op het land i n te zett en. 
Niettemin moet worden to~~egeven , dat soms de bedrijf sardelingen van de partij zelf 
speciale aandacht verdienen.Ni et i n all e provincies war en de partij- afdel ingen even 
st erk . Hetzelfde geldt ook voor de partij- afdeli ngen i n de diverse takken van ind11strie . 
In vele gevallen bl eek , dat de betekeni s van bedri jfsafdeli neen van de parti j wer d 
onderschat, dat ni et alle mogeli jke woeite werd gedaan hen op te richt en,vooral daar 
waar overwegend vrouwelijke arbei dskrachten zijn , en in de middel- en kle~drijven. 
Meniggroot -distri ct van de parti j (varese , Nova ra, Taranto) lllOest het pr obleem dui de
lijk worden, hoe de bedri j fss t delingen van de partij opger icht konden worden , omàat 
de practijk was, dat de comrmmistische Herkers i n de eerste plaats in do t erritorial e 
afdelingen werkten,waa rdoor het bedrijf swer k wer d verzwakt. Door deze onderschatting 
van de bedrijfseenbeden kwamen er in de practijk bij diverse leiders van de vakbewegi 
en bedrijfsetdelingen opportunistische ted!i•x• tendenzen naa r voren,v'aardoor xe met 
grote moeilijkheden te kampen hadden.De verzwakking van de bedri jfaardelingen had nooit 
een wezenli jke ve r sterking van de territorial e afdelingen t ot gevol g , omdat de commu
nistische werkers ,zodra het bedritlfawerk ophield i n bet middel punt van het parti jleven 
te staan,zich binnen de terr itoriale afdelingen versplinter den en n i et meer in staat 
waren, daar hun r ol van leiding en voor hoede met succes t e vol voeren. 
Aan de andere kant zi jn er afdelingen met zwak ontwikkelde tradities en zwakke kaders, 
die over de betekenis en de rol ven de partij-organisaties in de arbeidersklasse nog 
niet voldoende op de hoogte zijn. Ze capituleerden dikVJijls voor objectieve moeilijk
heden (werken in de mijnen, grote afstand tussen woonplaats en bedrijf, gebrek aan 
vergaderr11imte etc.) 
In de afgalopen twee jaar zijn de klasset egens tellingen en de klassestr ijd voortdurend 
verscherpt; de door àe val van het fascisme geslagen en gedemoraliseerde klassevijand 
verzamelde zijn kra chten, bouwde zijn organisaties met ondersteunine van de Amerikaanse 
i mperialisten en het Vaticaan weer op eB begon een offensief tegen de door de arbeiders
klasse bevochten posities. De bedrijven werden het toneel~ van de belangri jkste econo
mi sche en politieke s trijd. 
ue Italiaanse arbeidersklasse bewees en bewi jst ook thans, dat zij in staat is om 
onder de zwaarste omstandi gheden opof feringsgezind en dapper te vechten, dat ze in staat 
is om nieuwe strijdmethoden, nieuwe~ctiaohe vo~n van strijd te vinden (passieve 
stand, langzaam-aan-actie, staking root "adempauze'' etc.) en verstond het de belangrijk
ste plannen van de vijand te doorkruisen. 
In de bedrijven zijn de ondernemers en hun a genten door de onder steuning van de zijde 
van de regering en van het staatsapparaat brutaal geworden. I edere dag nemen de represa 
les toe. De arbei dersklasse staat weer in de voorste stellingen in de voorheede van de 
strijd. De problemen, die voor de bedri jfsafdelingen t.a.v. lnm \'lark oprijzen, worden 
weer tot de belangrijkste problemen van de dag. Al onze zwaktea en gebreken kwamen 
naar voren. Het bleek , dat de opdrachten om in de partij-afdelingen groepen van tien, 
en cellen in de werkpl aatsen en mijnen t e vormen, niet overal v1aren doorgevoerd,dat 
de celvergaderingen onregelmatig plaatsvonden, of dat in deze vergaderingen de be-

langrijkste 
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langrijkste po litieke en ideologische vraagstukken niet werden behandeld. 
:l!: r werd een tDDdens tot bureaucrattlsering en tot administratieve methodes van de 
leiding vastgesteld, die daaruit bestonden, dat de leidende comitees reep, alleen de 
cellenleiders bijeenriepen en politiek inlichtten, zonder dat daarna de doorvoering 
werd gecontroleerd resp. de leidinggevende kameraden in de basiseenheden werden geholpen 

Nu is de gehele partij gemobiliseerd om de in het verloop van de átrijd vastgestelde 
gebreken te overwinnen. Er wordt gewerkt aan de vorming van partij- eenheden in de 
kleine bedrijven en daar waar er nog geen zijn en de communistische arbeiders, die 
vroeger tot de straatcellen behoorden in bedrijfscellen samengevat: er werden maat
regelen genomen waardoor de cellen in hun vergaderingen regelmatig vraagstukken van 
partijpolitiek en partij- opgaven behandelen, waardoor de groepen van 10 van de partij 
als primire eenheden tot mobilisatie en controle tunctionneren, er werden maatregelen 
genomen om steeds meer arbeiders op verantwoordelijke leidende posten in te zetten. 
Met het oog hierop werden gedelegeerdenconferenties van grootbedrijven en aparte 
gudelegeerdenconferenties van kleinbedrijven gehouden. Buitendien werden bedrijfsgede
legeerdenconferenties belegd , waaraan partijloze arbeiders en leden van andere partijon 
deelnamen. De bedrijfsconferenties moeten in het bijzonder voor de grootbedri jven, 

vormen 
waar dozijnen cellen zijn, die gewone nUW• van werkleiding zijn tenminste 4 tot 5 
maal per jaar worden bijeengeroepen. Op die manier zal hot de pa r tij gelukken haar 
posities te verstevigen, het revol~utionnaire bewustzijn van de communisten en hun 
strijdbaarheid te ontwikkelen, hun ideologische en politieke niveau omhoog te heffen. 
De door l<"am. Togliatti geleide grote massapartij toont elke dag rooer karakteristieke 
kentekenen van een door de strijd gebarde werkelijk Marxistisch-Leninistische partij, 
die in staat is de arbeidersklasse en werkende massa te leiden in de stri jd voor haar 
economische eisen, Vrede en de democrati sche vrijheden, voor de bevrijding van de 
kapitalistische uitbuiti ng en voor ' t sovi elisme. 



Y. C. L. CONGRESS TO BE HELD IN lTALY 
A meeting ol the Executh·e of lhe Youn Con~ade Longo, Deputy G. r;~l Secrel<lry 

Communi;.t Federation wa~ held recently o~ Communist Party. ad e5sing the 
in Rom!' u·hen Comr;~de Re ·ngauer, lea ~Qg, ~airl the Federalion 'houd intensify 
of thc Fcdcra!ion. rcp:wlc on !he r('sut s it~ wtii'll-, :tmtm,:: hroad ,<lrti()t of young 
ol aclivitic~ and stru~~les lhe CommuqÎst Jl<'Oplc, mj•hiJi,ing th<'lll in t s 11:!:!1<• iur 
l ,u h 111 Italy. I their r glit~. 1 1 

llc dc,crilwd the growth I !he Federllion The é'lmmittee decided \ to j com·ene a 
and "ome of ib ::.hor!cOJ ings, ."tr.l~ing congress ol lhc Young Conîlm{njs! Fcdera· 

p<~rticularlr lhe la~ks. facingw:~~;8 ~y 1'9~, ~ IJ 
1 
vil.. • /; 

~· ~~ A ~ (.. t; l{,'f!._ • 
t iuA Wt.-v f»Áv' ·• t fJ fl.d 3 ~ E R.lirJtj ve ll 
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Afschrift; 

The recent : lemun of the Central Comrnittee of tile Co.!l1ffi.unist 
;arty of Italy decided to restere the organisation of the Italian 
Co •. :rrunist Youth .iecleration. 

The 3ederation has leen re-fornec to help the Party to eclucate 
the younc generation i n t!le spirit of Jocialinn and to serve as a 
training grouná to young ·::or .. {ers and ~ easrnts from './hich the :Party 
can drav: reinforceuen ts. 

Ho·wever , the Ilenum. noted a number of shortconine s in the ·.1ork 
of '::in ine over anè. educating the young generation. In 1<248, the 
nnmber of Party merobers bet•:Jeen the ages o::: 18 and 25 d ""onned by 
"lome 40.COO cor1:·ared with 194? . Tlüs was not because young I'eo:ple 
had left the rarty. It was the outcone of the fact that the entry 
of younc recruits falled to keep race with the transfer of older 
age ereups from youth work to generel Party worl{. The absence of a 
Communist youth orronisation , havinB as its aim the constant tra ining 
and :preperation of reinforcements for the Party , contributed to this 
decline. 

The I lenum also pointed out that only younr r cople of 18 and 
over could be eligible "for membership , anc.. that any lowering of the 
age oualification would damace the Party at the same time it was 
considered essential to orcanise anä train youn people under 18 in 
the spirit of ComMunism. I 

T'•e l!,eàeration is being formed on the basis of the :principles 
formulated bt Lenin and Stalin for the Co r.unis t youth movement. 
It wi l 1 draw into its ranks boys and girls of 14 and up-;!ard who , 
while they are not Com.munists , are anxious to unders tand the ideas 
of Co.u.l!l'.unism and v1ho want to beoome Communists . 

The entire worr. of the Faderation \lil1 fellow the leadership 
of the I arty. 

The Faderation Statutes wi11 be ratified at the nationa1 congress 
due to le held in Novelliber. In the period since the Central Committee ' s 
decicion , the work to restare the Faderation has already resulted in 
a considerable increase in the politieel activity of the youth. Over 
90 . 000 new membars have joined the Faderation in the course of four 
weeks . In soma districts 50 t o 60 per cent of the young people have 
joined . The Inaugural National Committee has set itself the target 
of reoruiting 350 . 000 t o 400 . 000 membars during 1949 . 
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COli-Th~UNISTISCH BLAD I:\ ITALIE ST •• AKT VERJCII I JNI NG. 

Het co~~unistische blad La Republica meldt dat het ~ besloten 
heeft van gisteren af ... i j n activiteit te staken wegens c- de gelde
lijke moeilij kheden, waarmede de gehele pers thans te kampen heeft. 

De Giornale d'Italia ; chrijft, dat deze maatregelen de opposi~tie 
het enige avondblad ontneemt, waarover zij beschikt. 



Communistische i nfiltratie i n het I taliaanse le~~E 

~inde de vorrüng van de eerst~ democrRtische Italiaanse 
~eger~ng na de val van !ftussol ini tot het einde van de periode 
e~ zgn . coalitie re 7eringen , waari n dus de drie ~rootste par

tiJen samenwerkten ( Christen-democr aten , socialisten en co~~u
ntis~en ) ie steeds een c o~nunist onder-secretaris (so t to segre-
ar~o) van het mi nisterie van oorl og ~zoals het late r h~te, 

het ministerie van defensie geweest . Het i s duide l i jk da~ äeze 
onder-secretarissen, een soor t vice-mi nis ter s , hun kans n ie t 
ongebruikt voorbij hebben laten gaan . De d~ie bekends ten zi ~n 
geweest: Palermo , Colaianni en Morani no. 

De opdrachten die deze functi onnariesen van de co~~unis
tisohe partij gekregen hebben luidden: 
1e. het aannemen van burger-personeel, dat in bepaalde opzichten 

bruikbaar was, 
2e. het promoveren van bepaalde militairen naar rangen of posten, 

die mogelijkheden konden biede n , 
3e. het ergsniseren of her-organiseren van bepaalde voor de com

munisten nuttig gebleken combinaties van personen, 
4e. het vri jspreken van bepaalde pereonen die zich vooral tijdens 

de zgn. partisanenperiode aan misdaden hadde n schulë ig ge
maakt. I n dergelijke gevallen kan vrijspraak zeer bindende 
verplichtingen t.o .v . personen die daarbij geholpen hebben. 
tengevolge hebben. 
Hoewel sinds de laatste twee jaar de legerleimug in Italie 

een rigareuze anti- communistische zuiveringapolitiek in het 
leger voert, heeft de communistische infiltratie~voor zover het 
tenmins te de la~ere rangen betreft, waarschijnli jk aan de betrouw
baarheid van het leger veel afbreuk gedaan. Een fei t is het dat 
onder de beroepsofficieren, zowel hoog als laag, het percentage 
van hen die met de communis ten sympathiseren, uiterst geri ng is. 
een gevolg van de voortreffelijke zuivering doorgevoerd door de 
ministers Facchinetti (Defensie ) en Pacciardi (voorzitter vaYI het 
inter-ministerieel comitévoor de verdediging van de republikein
se en democratische instellingen). Opvallend is het, dat de offi
cieren die uit de monarchistische periode stammen, zelfs door het 
tegenwoordige, hyper-republikeinse opperbevel als het beste en 
degelijkste personeel worden beschouwd. 

Ondanks de zuivering in de hogere regionen~is men in Italie 
tooh nog steeds bevreesd voor de communistische " cellen" in de 
lagere rangen van het leger. 

De activiteit der communisten in het leger zou men kunnen 
verdelen in drie categorieen, die overigens zo nauw met elkaar 
verbonden zijn dat een nauwkeurige scheiding ondoenl ijk is. Deze 
drie categorieen zijn: 
a. organisatie, 
b. propaganda, 
c. inlichtingendienst. 

Een tweede indeling zou men kunnen maken in : 
a. beroepsleger (zowel wat betreft de beroepsmilitairen als het 

vaat verbonden burgerpersoneel) en 
b. de dienstplichtingen, d .w.z. degenen die dus slechts tijdelijk 

in dienst zijn. 
Onder de eerstgenoemden is de celvorming uit de aard der 

zaak veel belangrijker dan onder de tweede categorie. 
a. wat de permanente celvorming betreft: op deze cel l en rust met 

name de plicht om inlichtingen te verschaffen. In dienst hiervan 
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zijn dus administratief personeel (archivisti ) , voorts typisten 
en andere kantoorbeambten; da3r~aqst ever.M· el ook arbeiders, 
boden , portiers e~ de ~eer gespecialiseerden onder het militsire 
beroepspersoneel. ll:!..en dienen a.qn hun"celhoofd" (cepo-cellu:!..a) 
berichten door te ~~ven. De typisten dienen zo mogelijk door
s~~gen te verscè.affen van orieven of andere enigszins belang
rl.J ke stukken. De boö.en en portiers dienen zoveel mogelijk na:.,en 
te vermelden va;1 bezoekers, irüichtinee '1 te verstre:~ken over 
de 3ard der besprekingen en over de activiteit van iiiverse, min 
of meer belangrijke, leden van het personeel, terwijl de archi
visti belam;ri jke stukken moe te '1 copieeren of eenvoudigweg zoek 
maken . Indien er zeer bela~~rijke zaken te melden zijn dan dient 
men deze direct s-:1 met voorbi j~aan van zijn celhoofd te melden 
aan het hiervoor dienende bureau. De politie en de ministeries 
van binne nlandse zaken en defensie zijn er voortdurend op uit 
om na te vorsen waar dit bureau zetelt. Het is natuurlijk niet 
ondergebracht in het centrale hoofdkwartier van de partij. Ge
durende een half jaar zetelde het i n een klein restaurant i n het 
centrum van Rome, de ''Re degli Amici", maar daar bevindt het zich 
thans niet meer. 

De belan~rijkste taak voor de cellen is echter om de telef 
en radioverbindingen van het leger af te luisteren, waarbij het 
er niet slechts om gaat gesprekken op te vangen, doch ook~ wat 
wellicht nog belan~rijker is . om maatregelen te neme n teneinde 
op het gewenste ogenblik deze verbindin~en te kunnen verbreken. 
Hierbij moet direct worden opgemer kt da t de Italiaanse legeron
derdel en onderling en met het ministerie van defensie verbonden 
zi jn door een eigen telefoo~~et, dat onder een zeer speciale, 
geheime en eigen centrale staat. Dit heeft het voordeel dat de 
verbindingen i n stand blijven wat er ook gebeurt. Dit systeem 
heeft zijn nut bewezen~ wa~ne er er b.v. ten gevolge van stakingen 
af en toe geen stroom wasJhetgeen met name in de laatste jaren 
en vooral in de laatste weken voor de verkiezi t!gen van April j.l. 
geregeld voorkwam. 

Veel werk wordt door de co~nunisten gemaakt van het afluis
teren der radioverbindinge r'l , waarbij zij zich er ook op toeleggen 
zelf berichten in de aether te zenden . In dit verband is het 

!interessant om te weten, dat van die Italianen die over een zend
vergunning beschikken (de zgn . amateurs dus) 88% of persoonlijk 
is ingeschreven als lid van de P .C.I. of naaste familieleden, 
verloofden of i ntieme relaties bezit die lid zijn van de P.C.I. 
Verreweg het grootste gedeelte van de amateurs bezit echter in 
het geheel geen vergu~~ing, waartegenover de regering ee n onver
klaarbare lankmoedigheid aan den dag legt. Volgens sommige on
control eerbare schattingen zouden er in Ital ie bijna een half 
millioen amateur-zenders zijn (een schatting die naar men mag 
aannemen véél te hoog is ) . Het gevaarlijke is dat een gedeelte 
van deze "onschuldige" amateurs toch op de een of andere wi j ze 
"binnen" het leger-radiosysteem ge raken. Deze mensen hebben i n 
tijden van spanni ng ongetwijfeld de mo t_selijkheid om valse berich
ten door te geven, te storen enz. enz. 

Er beataan natuurlijk ook communistische cellen die de taak 
hebben militaire transporten . (zowel op de weg als via de spoor
wegen)>magazijnen, arsenalen, proefstations, vlootbases, vlieg
velden enz. enz. te controleren. De mo ~elijkheid om hierop het 
oog te houden en zuiveringamaatr egelen door te voeren is groter 
dan bij de bovengenoemde categorieen. 

b. Wat de tijdelijke celvorming betreft, dus de communistische or
ganisat~e onder de dienstplichtigen• deze is in vele opzichten 
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minder belangrijk da~ de onder a genoemde infiltratie in het 
beroepsleger. Toch wordt hieraan van communistische zi j de zo 
mogelijk nog meer zorg besteed. Met grote nauwkeurigheid worden 
diegenen onder de recruten "onderzocht" die voor de partij 
geschikte diensten bL~nen verrichten. Bepaalde j ongens ontvan
gen a lvorens zij in di enst gaan een soort ''opleiding" in het 
~matisch overbrengen van nieuws. Bove ndien leren zij hoe 
zij hun mee r deren kunnen bespionneren, waarop zij vooral moeten 
letten, hoe zij de stemming onder de andere recruten moeten be 
invlueden en vooral op welke wi jze zij moeten maskeren, dat zij 
ook maar in de verte iets met de P.C.I. of haar mantelorganisa
ties te maken hebben. 

Merkwaardig is evenwel, dat slechts de aller-betrouwbaarsten 
te horen krijgen , waarom het hier eigenlijk gaat . De meesten 
worden in de jeugdorganisaties i n de daarvoor bestemde clubs 
onder~Seoracht en onder het mum van een soort "padvi nde rij-voor
ouderen" geoefend in allerhande trucjes, enz. Velen van de be 
trouwbaren zijn zelfs niet eens lid van de partij of althans 
niet officieel ingeschreven. 

Het merkwaardi ge is dat van de openlijke partijleden i n het 
algemeen ge zegd wor dt , dat zij de besten zi jn van de recruten: 
zi j werken het hards t en kankeren het minst . Op grond hiervan 
is he t vaak voorgekomen dat zij i n allerlei ba~tjes geschoven 
werden die hun mogelijkheden nog aanzienlijk groter maakten. 
Op grond van de grondwet iM~ers mag de legerleiding geen onder
scheid maken waar het politieke overtuiging betre~ t , hoewel daar 
thans niet meer de hand aan gehouda~ wordt . De laatste ti jd wor
den zij van wie het bekend ia dat zij communist zij n , zoveel mo
gelijk geweerd bij benoemingen, bij het geve n van baantjes, het 
verlenen van opdrachten, enz. enz . Bovendien is het zeer moei
lijk om in het leger pro.paganda te maken voor de communistische 
partij of voor haar denkbeelden, daar hierop zware straffen 
staan. Het partijblad de "Unità" en nog enkele andere bladen zijn 
in het leger verboden. Het toezicht hierop is streng en naar het 
schijnt efficient. 

Wel lukt het echter aan de communisten om de stemming i n het 
leger te heinvloeden door allerlei insinuaties tegen de officie
ren, door medelijden te tonen met gestraften, door het organi
seren van "roddeJ!'-campagnes enz. enz . Dit zijn methodes die bij 
Italianen in het algemeen veel beter ge lukken dan bij vele andere 
volken •• • • De onzinnigste schandalen, de onredelijkste klets
praat, de schunnigste ontdekkingen spelen een rol bij deze in
sinuaties. Het staat vast, dat vooral anti-communistische offi
cieren aan deze bijna steeds succesvolle methodes worden bloot
gesteld. 

Voor de eigenlijke propaganda wordt vooral gebruik gemaakt 
van ee n bepaald soort vrouwen, die uitsl uitend verantwoordilijk zijn 
tegenover hun ei ?;en opdrachtgever, hun "capo-cellula"_, met wie zij 
overleg moeten plegen en aan wie zij strikte gehoorzaamheid 
verschuldigd zijn. Vooral de onervaren~"groene" recruten,afkomstig 
uit de provincie~worden vaak het slachtoffer van deze vrouwen< 
met in tal van gevallen als resultaat dat zij lid worden van de 
communistische partij of een van haar mantP.lorganisaties. 

Geconcludeerd mag worden dat ondanks ~ strenge en met 
succes doorgevoerde zuivering onder de hogere rangen van het 
Italiaanse leger, de communistische infiltratie in de lagere 
regionen/geenszins denkbeeldig gevaar oplevert voor de kracht en 
de betrouwbaarheid van het Italiaanse defensie-apparaat. 
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U 13494 b - C 56 - KC 1 -
Betr. ~ Italiaanse Communistische Parti~. 

, 9. DEC. \SAB 

j-I ;"t_tf 

Omtrent bovengenoemd onderwerp ontving ik uit 
!waarschijnlijk betrouwbare bron het volg ende bericht: 

"Le parti communiste a ordonné l'intensification 
de l'action syndicale et de l'agitation sociale • 
Dans ce domaine, le PCI suit des instructions précise 
du Kominform, rélative à une nouvelle tactiqne agi
tatrice ue l'on a elle "gr~ve tournante". 
Jusqu•à présent, la gr~ve -générale avait été consi-
dérée comme l'armé révolutionnaire la plus efficace, 
mais les dirigeants se sont appercus que le prolétariat 
se fati e, que l'opinion publique répond par une attitud 
host· desor~anisation de sa vi e uotidienne, que 

'abstention gener e o ~ge es gouvernements 
appliquer des contremesures radioales qui entr~ven~ 
dangereusemant les agitations futures. Ils ent par con
séquence con_çu la "gr~ve toürnantÎf dont la pratique 
a été expérimentée en F'RANCE. - s' agi t de perpétuer 
le déséqulibre économique des pays occidentaux par 

I 1' or anisation s stématique et "à l chain " de et i ts 
inciden~s qu~ a fee en 'ensemble de l'economie na
tionäle, étant donné l'interdépendance des industries 
dans la complexité de l'économie moderne • 
Ainsi, on arrive à paralyser tour à tour les parties 
vitales de l'engrenage économique, sans risquer les 
réactions qu•un arrêt général est apte à provoquer. 
En ITALIE, oe syst~meae~/appliqué depuis plusieurs 
mois, et un comité spécial a été créé pour veiller 
à so• perfectionnement et communiquer les résultats 
aux dirigeants internationaux." 

A. 

Aan het Ministerie van Algenene Zaken, 
Javastraat 68, 

's-GRAVENHAGE. 
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3 DEC. 1948 '"'"' 

U 12251 e- C 56 - KC 1 AC 6o7s.J 
Betr.: Communistische activiteit in ITALIE. 

rn 

Naar aanleiding van Uw sc~ijve 
d.d. 24 November j.l., no: 49476, 
moge ik U als volgt mededelen. 

Het gezantschap waarom U ver
zoekt, was de Russische ambassade 
te ROME. 
Ik heb evenwel reeds enige tijd 
geleden een verzoek uitgestuurd 
voor nadere gegevens omtrent dit 
onderwerp en hoop t.z.t. hier 
~ ook op terug te komen. 

A. 

Aam het Ministerie van Algemene Zaken, 
Javastraat 68, 
•s-GRAVENHAGE. 
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UINisrERIE VAN ALGJ!.UENE ZJ\KliN 
Javastraa t 68. 

No. 4.9476 . 

Uvr No. : U 12251 c - C 56 - KC 1 • 

d . u.: 5-11-1948. 

Onden1erp: Com unisti sche activiteit in !talie. 

GE H E I PJ . 

•s-Gravanhage , 24 november 1948. 

Hierbij varzoek ik U mi j te willen doen mededelen 
welke RUssiaohe Ambassade, geneEind in de tweede alinea van Uw 
in margine aangehaald achrij ven, bedoeld v1oldt . 

Aan de Hoo~JOlgeboren Heer Jhr A.Th. de !.!uralt 
Reger1ngecomm1ssaris in Algemene Dienst 
Plei n 1813 No . 4 
•s-G R A V E N H A G E. 

HET HOOFD VAN DE DI ENST, 
Namens deze, 

L. Fot. 
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U 12251 c - C 56 - KC 1 

Betr.: Communistische activiteit in ITALIE. 

• 

Omstreeks mldden Augustus viel mijn ~.t:tndacht op 
een artikel in de "Foreign Report", no: 7542, 
van de Economist Intelligence Unit, wa.qrin de volgen
de passage voorkwam: 

"Het is daarom bijvoorbee ld geen toeval, dat er 
kortgeleden op de Russische Ambaseade een conferentie 
werd gehouden, waar instructies werden ge~even vaar 
de opleiding van Italiaanse marconis ten, dqt clandes 
tien gebeurt in Noord-ITALIE .~ 

Op een navraag mijnerzijds omtrent dit onderwerp 
ontving ik uit gewoonlijk betrouwbare bron het volgende 
antwoord: 

Het blijkt inderdaad, dat sedert ~~nge maanden 
Italianen opleiding ontvangen als clandestiene marco
nisten, speciaal in MILAAN en TURIJN. In deze twee 
plaatsen is de communistische activiteit op 2 wijzen 
gesplitst: 

~· opleiding van eammunisten in militaire zin(voor die
genen, die leden zijn en ook lidmagtschapskaarten 
hebben); 

~. opleiding van specialisten, zonder, dat hier de hand 
gehouden zou worden aan politieke betrouwbaarheid en 
van mensen, die ogenschijnlijk niet tot de partij be-
horen. · 

Hierbij wordt aangetekend, dat het mogelijk geacht 
wordt, dat deze 2e groep gezien wordt om een rol te spelen 
tijdens een eventuele bezetting van ITALIE door de Weste
lijke machten. 

Hoewel dit bericht nog zee~ va~g is, me P.n ik er toch 
goed aan te doen U dit te doen toekomen. 
lC{ 

A. 

Aan het Ministerie van Algemene Zaken 
Javastraat 68, 
t s-GRAVENHAGE. 
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Aan :9 I I 
Van n I~I < ~1 . ~ . 1 4u. ) 

Op clc pco!>r .. l:inr.: , ·1 1 c ik onla!lr.-G O!J , t bur~ ere1 
"l~t <le;c , 'op~ . v . So~'nt ( .P-r· eh. B:-· c:i:) en !!r . !:Jkjo heb f'.CVOOr< 
wer den 'lij r. Pl:orl.• n voor.- :e~<i , a"l::>. s ig uit r· h11;!.::-.e bronnen il 
Brabent . '!' ·n•. v••n cl c ra»t ort·:n ··1a;·,.n " . . voor ond'~\,"' onr en 
djn d:>Jr .tij re· ··alifi•·eerd als onbe· en<1 b i j de c. 'T. D. 

Kok.ie V'rk e.nrèc d"l&ll r?.pport •n '7<>1 t" ken r:n . Hij zou e,..n en 
andc:r nazi~:n en r•ij b ri ton. 

Thans r tu l't c.e .a:roch . e::.c:hrif{,. n V E<Il deze rRppor tAn . Bi j op
perv_e.k' i'"" br:ochowrinp, her' P.n i k de~e r eppor ton ni.et 1'1& reeds 
el'! r der a ••n ons re&onden . ... o,.. l ijk ~ijn ze · 1 ontva nf'.c n , doch ut, 
n i et ,.." paoueerd , reden l'laar on i k ze toe~ nd tr·r lcnnnisnoning en 
oy•Jn-t;uo1e op~tcrl i Iron. 
llaa rna "l'!arne r~"tour, 

- ------ - -
Aan B I I'! 
VanB I l ( ~ . 10 .1 348 ), 

Ook iJ• l:erin•,r.r 1i,j nl<>t ue~c r nppor tcn rezlcn t e hobbrm . 
&n 1tjk~n n 'nL op din vpn Hi co. 

t!o..,r1ijk von cl'!n !Jl'O"P "IA"r --:oe v . d . Gr i end behoort . D(!&'l hneft 
onlan~s ann .n. "'C!:t:llreven , <lat h i j berr i d is "&i jn ""'"'"VIms" 
tPr hoochikl-:'inr t•l st•·l· "" • als <>r e n b~o<antje voor iv•n is bi j 
de c. V . D. 

OD liJf" 
't "l lf.l l 

otl egs-.. 
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Daarop 1s het Kominform protest tegen T1to georganiseerd, dat 
hem nls communist in gebr~ke heeft gesteld. 

• 

• 

In Rumen1e dwong ~ovjet-Rusland de Rumeense regering op 5 
Februari van d1t jaar tot de a~nvenrding van een geheim m111-
t~ir verdreg, waPrbij is bepa"ld, det Rumenie zi1n grondgebied 
in gevel vmeni,~ conflict of "'.Pnleid1118 tot vrees daervoor, 
ter beschikking v~n de Sovjet-Russische troepen moet stellen. 
Gebruikmakende VRn dit verdrP.g hee 't Moseau ongeveer 750.000 
man in Rumenie gelegerd , di~ op enkele gewichti15e punten zijn 
samengetrokken. De meeste troepen zijn gelegerd op en rond de 
bergpassen van de Karpathen, de havens en in de provincie 01-
tenie. Eveneens op ealftrAng van Moscou is ~en nieul'le zuivering 
doorgevoerd onder vooraAnstaande militaire en intellectuele fi
guren des lands. DaAraan z1. jn o.a. ten slachtoffer gevallen 
Mieheel Ionescu; de gouvt:rneur ve!'l de naticnele ba•1k Ottulescu; 
de vroegere chef van de Koninklijke garde generaAl Ungureanu en 
de bankier en vroegere minister VPn financien _erissoveloni. 
In totaal zijn vele duizenden personen gearresteerd en naar 
onbekende bes temming ontvoerd. 

Volgens betrouwbare inlichtingen ven hoog6eplaA~sèe Rumeen
se vluchtelin~en hebben in de loop van Februari en April door
lopend Rtssische troepenvt rplaatsingen plaats gevonden voorna
melijk in de richting van Bratislava en vermoedelijk voor baksen 
bestemd . In slovakije staan verschillende spoorwegenemplacemen
ten en spoorwegverbindingen opnieuw oDkr Sovjet-Russische con
trole. 

/. / De moordaanslag op de leider van de Ital18anse communisten 
\ I' Togl1attiis , zoals :;}.ens uit de onderzoekingen V3.1 lt It ... liaan

se politie gebleken is, het werk van een jonge Iteteanse cammu-
l nist, die deze s!fl Sla(! op lP. st vm de pertij gepleegd heeft, Wan

neer men de gevol"On ven-aeze aensl~~ ziet is het duidelijk, 
weerom dit is ge schied. 
Toglietti is bij zijn aanhang zeer populair en een aansleg op 
hem zou, MAr het gevoelen Vl'ln zijn volgelingen den ook maer el
leen ven de tegenetan~~rs kunnen uitgaen. In werkelijkheid neeft 
men Togliatti doen "eersc>üeten om da.,rtloor de volkswoede te 
wekken en onder c~mo-uflage ve.n die z.g. volkswoede de revo
lutie te ontketenen. Deze revolutie poging speelde zich weder
om voorn~melijk in Noord-Italie af waAr de tommunisten in ver
scheidene grote steden en in enige provincies enkele dagen lang 
volkomen heer en meester zijn ge;o;e~st. Het is ondenkbaar, det de 
ontketenaars ve_n deze revolutie niet zouden ge•·.eten hebben dat 
het de Itali~ anse gezagsorganen zou gelUkken, deze revolutiepo
ging na eniee dagen weer nae.r te slaan. Zij hebben dan na alle 
wa~rschijnl1j~heid ook niet de revolutie tot Uiteindelijk doel 
gehad maar een soort pr~ om te kunnen peUen hoe de machtver
hotJ41ngen ligg-n en weer hun eigen zwakke punten schuil.en. l:.en 
herhaling in de toekomst is zeker te verwachten, voorel als deze 

met soortgelijke gebeurtenissen 1n het nabije Frankrijk zullen 

- kunnen SPmenvellen-
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kunnen samenvallen of wanneer h• t in Europa tot een treffen zou ko 
men;~ Het springende ount in deze blijft FPnkrijk. De Franse eutor1 

/1. ,.--"Mten houden zich op evetuele gebeurlijkheden voorbereid. Voor 
'Y het ogenblik streven zij met alle kracht erMPr, dat een conflict 

om Berlijn vermeden wordt. De binnenlandse gevaren in Fl!ankrijk 
zijn van die aP-rd, dPt bij een internPtioneal conflict de nationa
le spenningen wel eens volkomen lam gele gd zouden kunnen worden 
door een zeer omvpngrijke en militante vijfde colonne. Weliswaar 
organiseert het Rechtse Frankrijk zich evenc~ns en stellen ook de 

• 
eenhangers van de Gaulle in het geheim uitgebreide militaire for
maties op, doch uiteindelijk vergroot dit alles de kans op een 
uiterst bloedige burgeroorlog, welke h~t ].pnd volkomen lam kan 

•• 

leggen. Insiders vrezen den ook minder een militsir conflict om 
Berlijn dan wel een intensivering van de communistische agitatie 
in .. Iest- Europa met het oog op een later uitbrekend militair con
flict. In Berlijn zelf heerst de overtuiging dat de huidige span
ning niet tot een oorlog zal leiden, omdat beide partijen die oor
log thans zeker niet w1ll~n. Men verwacht uiteindeli jk een compro~ 
mis , waarbij de ••estelijke Geallieerden weliswaar in .derlijn 
zull en blijven, doch Berl ijn in zijn geheel op economisch terrein 
onder de rtussische bezetting zal komen te vallen. 

Dit Zal voorlopig weer een ontspanning betekenen doch na 
enige tijd weer opnieuw tot een crisis leiden, die eenmaal uitge
vochten moet worden. Het geeft beide part1. jen voorlopig enig res
pijt: de westelijke mogendheden om hun militaire beveiliging zo 
snel mogelijk op te voeren: de Russen om hun vijfde colonnes 
in hetWesten ver der te organiseren en mobiliseren. Het zal van 
doeltreffende maatregeleneR der Westelijk~ landen afhangen of dit 
l aat ste eenmaal een wezerüijk gevaar zal kunnen z1 jn • 



ot n 
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i tr-cvocra. iervoo.t" · ou "": n re n arb id r. ~;orc en r.cbr ·•.:t , 
·r r. r onen , v n wie en doee aot1v1toft niet zal VG oerlen. 

I nuol nd zi n ot:aciolo oursus on V!> r de Oi>leidinn- v·~n eobo
terolc1d ro. liervo r wor nap cienl ulp r0n en Tsjeo on re• 
bru1ktl ~:u1~.>, er dezen \lOr <~n u1treeont'1en , z13n 21~ at• ur11 '" 
van v oo oooon voorzien. In dit v r na wee ochunde mo~ ons 
ook taeen ~roepen geve rlijlc ele anten, die zich els cp1onnen 

' zouden bev!tlden onder do u.itn"0\7 1"' n jcohioObe e.nti-comMUn eten 
•or1 eal dezen zoer vorn:iol tig moeten ziften. 
ij ontvinpcn steeds er berichten ov r ûe oo muntrtioc e in

vrtooaon ond .... r tio Joodoe v rr.:otsor~n oatiea, .niet alle n de 
Oter.nrpoop, die ov rheer.aen~ oo~Ul otiooh ~ou z11n, doch ook 
in üc t ersna. . 
In 'i':lreul x-ijlt ,.·~orden mo~nteel v.r.ijwill ir rs C'Oreeruteor.d voor 
hot 3oodae bevrijd1ngele~ r. in Pa1cet1ne• dozeo ~ordén den bi~
ean~ b:n oht i'l lolcelen von éle oommu.n1etisohe tJ. J ••• (Uni<.m 
ê1 1~ c1eun()oce Re ublicaine €1€ la ranóe) en vorit , .. door oom
man~ t!.aolle oud-v rzetaliede.n on~roleit!. 
13 ontv1o~én non enire informaties ov r ae terreur in ~o on 

f:2n Roemenio . In Roemenie te de toeetend Q1') ·dit orenblil: crr.or .. 
aan in olen, omdat do re~ ritlR st rl .. er 19. napo?tatice zi.jn 
ean do orac van de de~ en oern~neo in h · b 1tenlond worden, de 
c n na ae end r voor «e kcue atold toru~ te keren en 11fl te 
nom1 n van de c . ..... of 1 un b trol:.ldl1c:, en r.elfa hun natf.onelitoit 
te v rl.ioeon. 
i~ hoorden v llon vnn familieleden v n eeBOliedenJ·dle v n 

ui~ .Qo niç en olen neer R olcnd ~a n Geaoporte~rd. Uit de 
tad Lt cm lT.~<: b rr:), di na o élo11nr, van rolen door n:ttl r 

on talin Ruasisoh ie ~oraen i ao hole oolso bovoU:in~ 
.ne.ar anèl ra l',Obi.edcn irl elend ove br ht on 1n h ar ln t 
eijn al ~en eeko ~n. ot oultuu lov n b cft d r op 
den t baot an. In 6 rlron cijn biosoo on 1fl ~ rlcb · en o 
tho t ro dienen als oliti v. ~ a 1 atscn. 
ot bosluit mocen w~ no~ e bawi a ven, ho no r do hoge 

Rriaoisohe in atenties re. enin8 t1 en .. t l nde oGrlon 
coalo lll13 t uit d volr-onde olotein V(m G n brief, tnho rlondo 
anboc v de ovjet-A ~ sosde a n de oole t1ona~e -

rtteuro dos Inp(;.n1enrs0 .. om lo r inm:>ll el btwaal en nesr olena 
Ot'ran, ilezo plotz1n vormt d vol~nüe intf.miû"'tie 

~ ' "Il eorait r~gretteble ou•au moment o lee e~leo so do1v nt 
ntr' a!de et sy~atbie, nouo a~ tro vcriono o ee voJo quc ae 

1• iftélif:Z ronoe r f'lfch1o Ol.t de le f1anoo ononte:n(,o, ct.\nnbler-! 
.Q0..1 ~~1-~Ëif ~~~l1qo ~r 'tt-!!!ltro_imetttu_!..Jme mnnaoe-oou.r iér1 Jlrul.\.JJB .a.~:t..sn. e • • . ...._ , - , ·~ ··4 .... -~ 

at ller aeeas zag een oto-co 16 v n dezen brief nam a ruit 
dczo zinanode over. 
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op9- ? 
De Gasperi waarschuwt J 

Nieuwe dictatuur 
, bedreigt Italië 

RO:I\IE, 1~ ~laart. (A.P.).- De Ita
liaan~ premier, Alcldc de Gasperl, 
heeft de communisten er van beschul
digd onwettige agitatie te voeren. De 
Gasperi verklaarde, dat het onmogelljlt 
ls, met de Itallaanse conununlst~n sa
men te werken, daar ziJ deel ulbnaken 
van een internationale organisatie, die 
door functionarissen van ·een vreemde 
mogendheid geleld wordt . 

.,Italianen", zo besloot de Gasperi -
"gij hebt reeds eenmaal uw vrijheld 
door een Italiaanse dictatuur verloren. 
Zorgt er '\o-oor, dat gij uw vrijheld mor
gen niet opnieuw verliest en ditmaal 
niet door een Italiaanse dictatuur, maar 
een dictatuur van mensen uit een ander 
land.· A-ls de communisten eenmaal de 
macht hebben, Ja alles reddeloos ver
loren". 

Volgens een mededeling van het Ame· 
rlli:aalllle departement van Buitenlandse 
Zaken, zal Italli!, mocht het een com
munistische regering ltrljgen, op geen 
verdere' economische hulp ván <le Ver
enigde Staten meer kunnen rekenen. 

l . 



NOG STEEDS RUMOER 
IN ITALIË 

De Italiaanse communistiSChe partij 
heeft haar zesde nattonaal congres te 
·Milaan gehouden. Op dit congt·es waren 
de communistische leldet·s uit alle Kom
Inform-landen (b'!l]alvll Polen) aan
wezig. Dit congres ee~t e verwachting 
versterkt van ce ge eenschappelijk 
communistisch of nsle In het !tomen~ 
de voorjaar. 

De communist che lelding In !taUë 
heeft d~ leuze .. ood'' )ljdeUjk vervan~ 
gen door 'de Ie e ,.vrljhel<l'' en naar 
'tllnvallen op d4) Ver. Sta.liè!l versterkt. 
De Amerikaanall mar s en het plan-
Marshall zijn de ml nten der commu. 
nlstlsche propag a. De waarschuwing 
"an Togllattl, .. al do communisten den 
sleun hebben vàn tienduizenden jonge
rP.n, die als partlsanen geleerd he!>ben 
de wapens te gebruike~ en bereid zlju 
deze, zo nodig, opnieuw te gebrulken 
tegen de reactlonnalre provocate-.1rs". 
wordt door neutrale waarnemers en de 
regering-De Gaspet1 serleus opgevat. 

Het uiterst-linkse kamp In ltallö or~ 
ganiseert zich behalve In de communis• 
tlsche partij, in het z.g. "democratlscll 
itont·van vrijheld en van vrede", waar~ 
aan ook de Unks-soclalist Nenni zijn 
steun geeft. Hierin zou Togllattl het 
yoorbeeld volgen van maarschallt :rtto, 
die in Joegoslavië ook bulten de par• 
tljen om zich gericht heeft tot de ar .. 

,belders van a~le partijen. 

,I 

l PAft. 
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h~ 

ty r- 'f y ""-

_, 



• Italië lll 

Onder de portretten vah 
Lenin, Stalin, Gramsci 
en Togliatti .... 

Jl:en overzicht van de vergaderzaal te 
Milaan, waar het com1nunisti.sch 

congres wordt geho~en. 

Heftige verwijten aan de Kerk 

wacht blj dccreet van de rege1·ing voor 
onbepaalde tijd verlengd is met het oog 
op de ge$pannen toestand en o:;le nade
rende verkiezingen, thans allenqege aan 
het "demonstreren" ~n! Het "Jas juist 
tijdens het congres te Milaall, diil het 
land een kinderachtig staaltje 1 te zien 
kreeg van het organiseren van .~ulke 
.,spontane demonstraties''. Ongeveer ·sL:'Il 
soldaten bielden een protest-wandeling 
door de stad, toen zij door een geluk 
toeval Luigi Longo, tweede leider der 
communisten, tegenkWamen, die juist 
ter ontspanning van de congres-drukte 
een luchtje schepte. Hij Sl>rak hen toe 
en ,.haalde hen over, naar hun kazerne 
terug te keren .... " ETen later betrad 
hij de vergadering en gaf een indru_k
wekkend beeld van de ,.gerechtvt~ardig
dc woede"· dezer zonen van 't. volk, die 
door de fascistische autocraten te. Rome 
van haard en arbeid verwijderd werden 
gehouden. Het congres nam meteen een 
vlammende protest-motie aan en de 
demonstraties van de soldaten gaan 
voort.... Zo wordt de geest van het 
veel te kleine leger, da.t de regering ter 
beschikking mag staan, grondig be
werkt! 

Geest van het leger 
wordt bewerkt 

(Van onze Romeinse correspondent) 
ROME, Januari. 

E en Romeins blad schrcc.f dezer 
dagen boven de dagelijkse lijs~ 
van stakingen, onlusten, beto

gingeh en geweldplegingen: ,.De Com
inform komt steeds nader". En inder
daad, we peleven hier thans een com
munistisch hoogfeest! 

Vooreerst het congres te Milaan, 
waar de gehele Cominform vertogen· 
woordigd is en dat dopr Togliatti ge
opend werd met een rede, die liefst 
vier uur beeft geduurd. Met ziek-ma
kende eentonigheid heeft hij - hij 
kán immers ni~t and~n·s - oyer O?r
logs-ophitsers, Amenkaans lmpena
lisme, Russische democratie .en vri,ie, 
jonge volkeren gepraat: v1er uren 
lang. Hitler deed het korter. Een wel
kome afwisseling tijdens deze beproe
ving was dan ook zijn aanval tegen 

1 het Vaticaan. Fel, scherp, dom en 
goedkoop, zou deze passage als school
voorbeeld kunnen d1enen van de ware 
demagogie. 

Oe Osservatere kwam reeds daags 
daarna met 'n beschouwing, ~aarin de 

volk voor te stellen. ,.De Katholieke 
arbeider en iedere gelovige, die zich 
interesseert in en nadenkt over de so · 
ciale vraagstukken, voelt, neen, wéét 
met ons, dat er een nieuwe maatschap
pij moet komen. . . . de ·hogere Hiërar
chie echter is niet meer in staat op deze 
wijze te denken; zij is té nauw vcrbon
den met de "drijvende krachten van de 
kapitalistische mantschappij. . . . Dit 
geldt wel heel bijzonder voot· ons land, 
waar wij immers iedere dag opnieuw in
formaties krijgen, dat het Vaticaan de 
aandelen van deze of gene industriële 
onderneming heeft verworven. Deze pe
netratie in de structuur, in het ganse 
raderwerk v~n de kapitalistische sa
menleving maakt het voor de leiding 
der Kerk onmogelijk nog een onafhan
kelijke positie te handhaven, dat begrijp 
1k zéér goed. Hieruit volgt die diepe 
tegenstelling tussen het geweten van de 1 

massa en de positie van de hogere lei
ding der Katholieke Kerk .... " 

Dit is Togllatti. De man, die alles 
"best begrijpt", die met waarderende 
woorden spreekt over het ,.grote vcr
leden" der Kerk. De leider, die het 
,.oprecht betreuren" kan, dat de Paus, 
die ,.aan de ene kant" een campagne 
voert voor de vrede, zich tegelijkertijd 
,.haast" de boodschap van ,Xruman niet 
alleen in ontvangst te nemen, doch zclb 
,.hierop te antwoorden met een docu
ment, dat de oorlogsdoeleindcn van het 
Amerikaans imperialisme volledig sanc
tionneert". 

Dit is Togliatti - vier urt>n lang! 

.. ·aanklacht tegen Paus, Vahcaan en 
Kerk van alle franje ontdaan werd. 
iedere contradictie .. eruit gewip~ .en 
ten slotte de eigenlijke beschuld!gm
gen tot bewuste leugens gereduceer:l 
werP,en. Het blad ei~digde met de Hü zeide voorts ook nog, dat de 
droge .vraag naar beWIJZen. Weer een leden der partij.gcregeld In het ge-
dag later kwam de hoofd-redacteur. bruik. \'an wapens geoefend worden, 
Graaf Dalia Torre, nogmaals op Tog- ,.omdat de reactie zeer zeker tot de 
liatti's rede terug. Hij verklaarde aanval zal overgaan"; verder, dat de 
thans eerst de. volledige tekst onder "democratische arbeiders" de vcrkle· 

Het is blijkbaar een van de manieren 
om de nieuwe maatschappij te verkrij
gen. Zoals Togliatti uitriep: ,.Zagen onzo~ 
tegenstanders maar in, dat het kapita
lisme moet verdwijnen .... ", waarop de 
Osservatere zuchtte: "Tja - het chris
tendom zei dit al twee duizend jaar ge
leden .... " 

en te hebben gekregen en voegde zingen moeten winnen - en ten slotte 
og dcrhnlve nog een en ander aan toe d.~t zo dit winnen niet goedso~lk$ Ï11i 1 

eHr t 16 een bijna komisch hoofdarhke! ZIJD werk zal gaan, het dan Dinar 
e rden kwaadschiks bereikt moet worden. 

gewo · · · · Basta! 
T liatti en zijn partij voelen ûch . . ' .. 
hogniet hclemonl zeker, na· alles WI!L D1t all~s xs .nauweliJkS ernstig en he-

toe 1 t t maanden in dit land 1s lcmaal ruet mcuw. 
er de d 3~c~ c veranderd). Dit bleek uit I ErnsLigCl· is het, dat de militairen, llch· 
g~bc~ Ie poging om de leiding van ting '25, die deze ma:md naar huls zotf . 
~~n K::: als vijand van het gelovige den gaan, doch wier diensttijd on ver-
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.Aan: 

In anh'Ooro op Uw schrijven van 4 november 
1947 No . 20974, ondervrerp Plan SBG, heb ik de eer 
u thans mede te delen, dat het stuk, hetwelk u 
op 8 September 1947 ter hand werd gesteld , af
komstig is uit Rome, waar het van het Italiaans 
in het Frans vertaald werd. 

De bron is erin geslaagd de P. C. I. te penetre
ren, zodat de berichten zeker niet beschouwd m:.>gen 
worden als naief en van weinig waarde. De opvattin
gen van een Uwer medenerkers , die Gij wilt onder
schrijven, lijken mij juist. 

:llicht i.c in de toekomst meer van dergelijke 
berichten ontvangen, dan kunt U er verzekerd van 
zijn, dat deze U zullen wo!rlen toegezonden. 

De Regeringscommissaris 
in Älg~ene Dienst, 
voor deze 

de Hoogedelgestrenge Heer 
Mr. L. EINTHOV'.JN, 

(Dr . Th. W". CRUL) 

Centrale Veiligheids Dienst , 
Javastraat 68, 
I S-G&.V:S:NHAGE. 

® 40221- '46 
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PLAN SBG. 

GEHEIM- PERSOONLIJK. -----------------

AAN: de Regeringscommisoaris in 
Algemene Dienst, 
Plein 1813 No .4, 
' s- GR4.VENHAGE . ----------

U stelde mij op 8 September 1947 een s t uk ter hand, hetwelk 
handelde over comounistische sabotage-directieven in Italiê, met 
het verzoek mijn oordeel daarover kenbaar te naken. 

Mijn mede\7erkers zijn het onderling oneens over de \"7aarde 
en au.thenticitei t van het stuk. Het is ool- moeilijk, daarover te 
oordelen wanneer men de bron in het geheel niet kent . 

De meesten vinden het naief en hechten er weinig \7aarde 
aan. 

Ik heb de neiging om mij aan te sluiten bij het oordeel 
van een mijner medewerkers, die mij het navolgende bericht : 

"Men rn.oet het stuk beoordelen vanuit de plaats waar van 3et 
"is uitgegaan . ::et opschrift~ "Du Soviet au Central- Soviet Courier 
"Unique 134/3/22" is mij volkomen duister, doch uit de bijlagen 
"blijkt, dat deze stuldcen afkomstig zijn van P.C.I. (de Italiaanse 
"Corn.rn.unistische Partij) , direction Général. 
" Bij een dergelijke algemene directie van een partij is niet 
"te ver.7achten, dat ged~ailleerde insttucties zullen worden gege
"ven voor ieder afzonderlijk geva . Als richtlijn omtrent de algeme
"ne gedragslijn is het plan SBG logisch van opbouw. Begonnen wordt 
"met richtlijnen voor industrieale sabotage. Daarbij vrorden de be
"drijven onderscheiden in grote en kleine. Ter illustratie van wat 
"onder groot en klein moet worden verstaan, v1cmien getallen genoemd 
"van 100 en 50. Dit zijn vanzelfsprekend geen exacte getallen. 
" Allereerst wordt dan besproken de sabotage in de grote be-
"drijven, waarbij kennelijk de zware industrie voorbeeld is ge
"weest. Er wordt daarvoor een methode ontwikkeld, geïllustreerd 
"met een voorbeeld. JJat dit niet meer is dan een voorbeeld blijkt 
"duidelijk doordat rustpauzen afhankelijk worden gesteld van de 
"omstandigheden, evenals het a~ntal ploegen. Het wissel-systeem is 
"in e_n grote machinefabriek zeer beslist uitvoerbaar. 
~ Vervolgens wordt besproken de sabotage ten aanzien van de 
administratie en de ondersteuning van de actie door politieke ac
"tiviteit. 
~ !~et betrekking tot de klein-industriêle bedri jven uordt vol-
nataan met een vage aa.nr1ijzing, dat in principe een gelijksoortige 
11 gedragslijn moet worden gevolgd als in de grote bedrijven. 
" De opmerking over het foutief adresseren, slaat op hun eigen 
ttpostl 
" In geval een onderzoek plaats vindt moeten de politie-cellen 
"in actie komen, waartoe deze een algemene instructie krijgen. 
" Met betre:·king tot de landbouw in Italil! wordt een scherp 
"oordeel gegeven over de huidige situatie. Het tekort aan arbeids
"krachten in de landbouw (geboorte-teruggang, trek naar de stad) 

drijft naar 
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Vervolg op schrijven dd . 4-ll-47, No.20974, aan de Regeringscommissaris 
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"drijft no.a.r combinat ie van bedri j ven, waarvan de schrijver 
"ironisch spreekt als T1Italia.a.nse kolchozen" . 
" Ten aanzien van de Amerikaanse invloeden wordt in feite 
"geen actie genomen, doch om inlichtingen gevraagd . 
" Je eerste bijlage vermeldt, dat het planSBG in verkeerde 
"handen is gevallen . Dat klopt . 
" De vraag om meer communistische Joden in het Ministère de 
''la. Marine is niet onlogisch, gezien de verschepin13en vanuit 
"Ito.liê van joodse emigranten naar Pa<heotinn. 
" IIct laatste gedeelte van bijlage I schijnt niet afkomstig 
"van P.C.I., doch aan de hend van mondelinge mededelingen te zi jn 
"opgesteld door de Italiaanse 8ecurity. Er staat vermeld, dat het 
"nog steeds 11 leltt" . Dit klopt vrderom. Blijkbaar "lekt•1 het nog. " 

~ Ten zeerste zal ik het op prijs stellen indien U mij iet s 

• 

naders omtrent de herkomst van dit atuk zoudt kunnen mededelen, 
terwijl ik mîj aanbevolen houd voor meerdere stukken van deze 
zelfde bron. 

Ret Hoofd van de 
CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST , 

:Mr. L. Einthoven • 
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~v a lua ti e van olan s~c . 

I k v;:an e niet ver eni gen met de ueni ngen van 8 . 
"' en G •. " ~--en moe t het st uk beoordelen vanuit de _laa t s 

waarvan .e t is uitgegaan • • e t ops cl rift : "lJu ._ovie t a u 
C~;;; t r al- .::.oviet Courier 'Cni que 134/3/22" .:.s mi j v -' lkon.en duis
t er , doch ui t de bijl agen blijkt , dat deze s tukken afkomstig 
z i j n van r .C . I . (de I t a liaanse Co~~unisti sche -artij) , direc
tion uénéral . 

=i j een àe r ge l i jke algemene directie van een 
partij is ni et te ver wacht en , da t s edetailleerde inst ructies 
zullen ~orden gegeven voor ieder afzonderlijk geval . rtlS 
r i chtlijn omtrent de algemene gedragslijn is r, e t p l an SBG l o
g isch van opbouw . rlegonnen wordt met richtli Jnen voor i ndu
strieels sabotage. Laar bij worden de bedrijven onderscheiden 
in grote en k l ei ne . 1er illustrat ie van wat onder gr oot en 
klein moet worden verst aan , worden r etallen genoemd van 100 
en 50 . Dit z i j n vanzelfsprekend geen exacte getallen . 

Al le r eerst ~ ordt dan be sproken de sabotage in de 
e;rote bedrijven , waar bij kennelijk de zware L1dust r ie voor 
beeld is geweest . ..... r wcrdt daarvoor een !lletbode ontwi kkeld , 
geillustr eerd me t een voorbeeld. Dat dit niet ~eer i s dan een 
voorbeeld bli jkt dui delijk doordat rustpauzen afhankeli jk 
worden gest e l d van de omst andigheden , evenals lJet aant al r l oe
gen . het vdssel - sJ steem i s in een grote ffiachinefabri ek ~! 
beslist ui t voer baar. 

Vervolgens ',, ordt besproken de sabotage ten aan
zien van de admi n i s trati e en de onders t euni ng van de actie door 
politieke act ivitei t . 

~et betrekki ng to t de klei n- i ndustrieale bedrij
ven wordt volstaan met een vage aanwijzing , dat in principe 
een geli jksoortige gedragslijn moet wor den gevol gd als in de 
grote bedrijven. 

De opmerking over het foutief adresseren , slaat 
op hun eigen post ! 

I n geval een onderzoek plaats vindt moeten de 
politie-cell en i n actie komen , wa artoe deze een algemene in
structie krijgen • 

1~1et betrekking t ot de landbouw in Italie wordt 
een s cherp oordeel gegeven over de huid4~e situatie . fiet te
kort aan arbeidskrachten in de l andbouw {geboorte-teruggang, 
trek naar de stad) drijft naar combinatie van bedrijven, 
waarvan de schrijver ironisch spreekt als ' I taliaanse kol
chozen" . 

len aanzien van de .~erikaanse invloeden wordt in 
feite geen actie genomen, do ch om inlichtingen gevraagd . 

ue eerste bijlage vermeldt, dat het plan SBG in 
ver keerde handen is gevall en. ua t kl opt. 

u e vraag om meer communi s tische J oden in bet 
lvü nistèr e de l a .. arine i s n iet onlogi s ch , gezien de versche 
pingen vanuit Italie van j oodse emigr anten naar ralestina . 

~et laatste gedeel te van bijlage I schijnt niet 
afkomstig van P .C . I . , doch aan de hand van mondelinge mede
delingen te zijn opgesteld door de I t aliaanse vecurity . ~r 
st aa t in vermeld , da t het nog steeds "lekt" • .uit ·klopt weder
om . Blijkbaar lekt ' het no~ 

25cSeptember 194? 
D III . 
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Min o4! • vro util(tm6Zlt l 'uctiv.ité,roulllet 18.3/SR: dA ce contra, ~1 {Sst 
op~ortu ~ J lviee~ en ij~ax c•tégorics dietinctee l' industri • 

t ~ } compr$nd lee gro~.tpes,qui ont vous :uur ~er. .... ocbre 
d 't.: pl .... ·~ _.l:trise oubrier.e vraiment im!}ot'tant(pltte ..... ...JO uni ' 

L ndo.au cont~ir,a t'end lee sroup.OJJ inQ.uetriel,a• ~ LO: r.ombr.e 
d 'em,[il)~' t ci''ouvrien C'St • 'i ,ivemcnt petit(mome \i8 50 un é ~nn J.'tn• 
aemble, 

Cotte ..&.\l'ision elft , , ' .. la- Ll fin d.Î dóll}ontre.r acmtr ent a .. "'c, a peut 
éitro .t'Li.Cil ~ne lo p4"&...i 'rf.l -c t ~ ·1o et eot:me elh ,p~ijt,.etl -f· _ !.lt ·', .;t~o 
corH1uS.te b(. --v<.l}1 v.iua .fao:l.Lt... alt ~.. ut1e t~. secon\l.o. . 

n oU. t, p!'US le tiO"ll\brë dos :brn ... 1 '·~r-e oot grand,folUa 11 es-t fucile de 
truuvet• puratt oux 01.1 cd' y introdlfir.e de - · ents j)urticulièrorn nt: fidèlo& .11 .. 

lee-quela on 'P,<iet co :~t.ter,él'Elûtnnt ill'U "1~ .. ,;lue grand lOet le .nombre dee do .. 
dartts,moi~dres son~ leb poaaibili~ea de controlo de 1~ pert det dirigcants 
pendunt a. 

'L' ~t;.t,.(JI'J. de sábo~ ut c ractèr9 de c ntin .. 
~u~ ni avec cpPlication i te,ni cvoc éGult ta i 

in ne.nere ~e con• 

Le ~l e de cellu~ew ~ oanteo ~nt raç l ~h •c e ne fo~9r(ei 
poosibl les ~ eo elements GAP (~roupe 6ction purt_ .w)de 1 lutte 
de lal ion)de p~titea unitéa d 'action,de 3• hommea),qu~ nt ~istinctéa 
et on~~·v~ent par équip~s. Chaque e ctcur 4e production,d'npres l'or re de 

:gr n Oj.tl' r.aterielle et de l' i ortance de l ' org uia e 1 8 aur~ un ot.. 
luai vrs ·quipea ui. srévoiront nu sabot 80 systé t teriel 1P loi, 

soit du teriel co .. - t .e secteur è e x s i 
\! c ~n ay-aten: lo re ~re · uipe o ...... '8 .dune llcn ropre 

cecte".r•IPÜ.e lu d do-- - si l 1 nc ite l tr e et .1-nsi <t -è~.<ito 
j~uq ' ' ln clSt r d" ~~e,tet~nt o pte u~ ~haq pe ~git ~o~ours ~~-
clu~ive ont d ns DQn prop,re sect ur d t~v~il• ~.n _ rve~r d ~e l$ rayon 
d 'action ~es uoneoe~re . 

a~ivant l s r ·~~ti - i ~~ant eo v~ritier on Von4ra un eertuih ~ p,n 
av&nt de r~r ~xe lee r ions. 

A 'M,trc d ' e.xu.tnpie,u A".., .. .~ono q~e a na l'uaino X t!Od.etlt ftn t:ct5.on 7 equipea, 
~~i ~ ·sp~allent AB~ ·FG et qui doiv~nt nèir ~ne opt eec~eurs diot~cta. 

L' ct vite c~~n~ant lo 3 du moie, i1 uffit àe conai r~ l~ t ble~ ~1-
v..nt• 
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~ouvollo et\ellte 40 quatre joure,pûllu 

Jour 
25 
26 
27 
28 
.29 
30 
31 

lt ainei do su~to. 

Socteur 
III 
rv 
V 
VI 
VII 
I 
n 

Touo les • .t1u:rs er.apt l V .l ·' · laur in u 

quipe .. 
c 
D 
lil 
r 
G 
A 
:B 

nouvollen u de ,,.. l'li•h ~ 1 • o 1 ~Jrü. ouppr fi, 
Lo mêwe ... ra ·iaerv' ~ 11iconquo s~ra rnis .J .. <..lt iretnant on:- inci• 

demmont au e de L'~ctitivi ~écr~te ci•doso~•· 
On n po opter cett• forme en oonsidór~ti •tout lo haut '""y-, n-

•l lltD Jl ~., t ge c;~eo co .w ....... ee contenu d ns len s:mitriDea d 
la juriadicti<>n de ee centr.e 6ov1et ltalult c u5 ........ , ~ ~~ nta ~V ~cJ• 

!i neo seuls dotvont rapporter ce qui suit' 
a• D ndee Cle i'burtûtureo nv yée,avec inci cation o~ete • ree 
b• Eont~t de ntreee ~t e1ndicctions d banques o~ elléa eont 
c• '1' ndn.ncea. • .2. ques oes é ployee non ito nu Pnrti Comz:ru ...... 
d• OopeD es g ' ~ os c;outien do la GOCl.' ' 

,_ . 

o• Onin net. 
n outro loe têJJ,eo t;,"ente t~ont çha.rgéa de i:t:e et de E ir'6 -di rparaitrc 

doe pu i6ra du burea , oo f~Ure r tárder let~ pa... • "e aWt ouvriers~a.f r. d •entre• 
tsnir le mécontentemDnt et duns v~cticuliers de provoquor,au moyen de 

plaquee de phoa~llors "'1 'h b ret o incancti tb.ns lee ht; :ier et op 
s n r l dano las bura&l.lit eontena ••• -~J p1ers a' un eert ins iir!rlort nee. .L-'ato• 
tion d6a e~botoura eera toujouro oout ~ ~ l'oeuvre des ngcnts provocateur 
.qui t:~aintiondront tou., our.e l 'efl erve se 1ou luc do l..' ae,pri t de la msa e O'IW 
lui p rl$ront d l' exploitatinn tS J' " ros et de lh mrche victorieuse v 
un nvenir i lA r. 

n ce ~ rde l~ deu ; catÓ8oria,~cr contra;, Q~D ~ ~ a ln-
dUattiöa) l ~ eet be~ueo~~ v•~s ardu&• Lee possibil ~ e coz " A ya 
.la art 4at: .. .1. ... e> nnta du tr vail sont p:roponiormellótlle .• w ,...-..\& gn..... veo 
le rie~ue de l'aire L"o:illir ui. " ~ donner la poaeib:ili'té aWt rtd. triol dA onli\ .. 

~ t~ ce plan,avec lee co~t5~, ne~o qu'on 1mn ine facilom • pendant . 
d ne los etiten entr ~:·-~•• oh s it une 1igne à p~ J~~läbl t 

to plue .. b ut .. 
Au ~bo~ge diract s•ivro l ' action ~ ~datrice in roet. Ainsi par exe~· 

~le,d na! ~ecteur voirie,lca org n s pnrtiéUliers rot rderont la fournit1re 
4u c~ent et d rer a conetr ction en accor.d vee lee ee1lulea ag~nta des c n• 
tr s 4e proauotion et triageifer exe le, dane los ct~ura ~óiries,leo org nes 
particuliere T t raeront la fourniture óu ~~ nt ot r de c n tr cti~n en 
nccor4 uvoc l~o cellulea,ag nts des ce~tres o produe t tr1ago.) 

La:. se arriv re <i na lee &1. b~iss !!:tlnte a giq~.oea o... o tre le 
& bot g i ur on rotlOl"d ra au ~ lee ons •• • 

ans _ _ -~t~ osoibilite oujours n aoco~ uvec les ce 
4e• nr. toue l e A xpe vee dee orre"re d"a reese. 

L • c·hbn tt ~ 11 p. ' - ... pour l a entropriaes nntiQnül 
oin n oxcooeiv ment ~ 
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t oes or. ~. _ 1 a:t dea 
j,deG bu.~~-- de la Po• 
• et contondra les do -

61 un .incident ~O-' é, ' .if au aabot:tlgtt 
deseentee D- les lieu_,l~ cellules d la 
~iee èt a a agente oe ville vei~lorainnt u 
slets et oq l'occurenc~ à 10~ érober. 

tj .. lfo11te catt.& ..,i~ ot.eS\11,1& 1natalltltion s• ivro le ryt.htne et 1!- vol$ ~. '}· •. ut 
.sdv t dans iee ... .1'6aa 19 8 - 1943• I>àne l'anee:ubl~ er.v~rcm 600.000 ~n 
OSiTont .t\VOC une ~ .. GO ;&'lObe.le---;;tarient de 5 Q 8 rnilliottS de Lirer.t J'IÄ' "il.'" 
rneotre. 

... 

~ En co qui CóllCCl."né 1'agr i.;u. ,; .. u·o. D. u etait per.lllia ae f ire. d~~> !'iror.liO 
11 jo :d.irAie qu '11, set inuble cl '>" rtar dae di%'< ctivoe de Gubotàge. 

I 
" 

Ijl ~ La .Ligne d~ c • • .. e ac:• ... J lieá truvuill.aura '<le la ter re est- 1' :.'.: uu 
5~bot.cge. ~Ul:tu1·os 'd1..!.tee~~ ~i .. Ltee cacluie:s.àésortil)n -4 e chu pe toOu• • .,a 
l4 l • t loe b re.. v 1" ..i..l;., en oont uno cl Bl:lonstnation. 

èujf!t de cotte ca.tegorle1 il. n'y no1 , . pe { er d ns l' i .• oott.• 
m ... . rgur nrriv .,. · héno ' ne de la " e~-v- ... c l!oi prop · -~~ 

• vol~tio.o ara .rt.... ~e qua 'Si lo phét ~..:rr1vait, il fe.ud;-.,._ .... ~ 
o ~ 4 1e nt _ L ~ ot les t xcs e~r • u ter~1ns u nque los fntu s~ 

" 
1t rl)f .1 mont~nt p a ln in ... re intent ton de :p ye-r c: '\ est 

• s açtuels. Unique oolution d olkoz, op ortun r+ 

1 ti'll 
oxt • 
po 

.... . al i enne • 
l~ ton(lance qoi n vérifi en ce 
e tr,et$ in uetriels avco n 

• 1 surtout l Glnè~ eut veillCr QUelque 
Jrtun a Qnv•v~ ~o~~nt ~~e telle sit ~tion d 
uUI 1rolér riet • 

po ... ition~ 
. it: cstte noeuvr ,l s co lul a v nm:drt\s ont $ 1eè dis-

i ~ler tout ouv nt qui s ble a~oir 1·~~· ~u 
probl 'm t.. .:. 

Ootto action Clt)VI "'. . étn o~r llhaqt.o. ca 
ld sy~tème un1gue est ~ ~c sible _ ~utile. ~a o 
ie a C ~tre,d~~uel noue àpirone ueu diroctive 
~ ratt ~~ioaons no~ro oo~ iande Jane ' 

aaines "'i.l. ,Peuflo,pour lo pc~rsuite d~s t. ut.o 1 ' 

re quo ~ous ~ nsons que 
·ticuhers s sJ:'Qnt t'ra.n~ 
ea. 
iet' 
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· e Italiaanse 

co rYI.n~lle;-!ei~jc<'n 
taûa~J~rt:~unisti~issid~:ntc 

leiders zullen vandaag of morgen bljeen· 
komen om de mogelijkheid van een 
nationaal con~res ie bespreken. De com
munistische afgevaardi~dcn Cucchi en 
Magnani zullen de leiding hierbij op 
zich nemen. Zij hebben beiden sinds 
hun "rebellie" tegen de Kominform in 
Januari het land doorgereisd teneinde 
ontevredenen in eP.n organisatie bijeen 
te brengen. !Reuter). 



Congres Italiaanse 
l Comm. Partij geëindigd 

Strijd voor vredesregering 
belangrijkste taak 

Het 7de Congres van de Ita
liaa~se Communistische Partij is I 
Zondag te Rome geëindigd. I 

Op de slotzitting werd een resolutie 
aangenomen, waarin Togliatti's voorstel 
om te sh·ijden voor een vredesrcgering, 
tegen de lnmengin van het bultenland
se Imperialisme en de heerschappij van 
een handjevol ijn Italiaanse 
lakeien, als bel rljkst taak van de 
Partij en het g nd wordt om-
schreven. 

"Het 7de C gres begroe 
van het Italia nsc volk voor 
tegen de oor ogsaanstlchters n ver
plicht de Par ij alles te doen de om-
vang van ze strijd ergroten en 
met succe ss emming over hèt 
Vredes c van de vijf grote mogend
heden door te voeren••. 

In de resolutie brengt het Congres 
ook het onwankelbare geloof tot uit
drukking in de Sowjet-Unie, het bol
werk van de vrede, het voor·beeld en 
het lichtbaken voor alle volkeren en 
haar grote leider, kameraad Stalin. 

Eenstemmig koos het Congres het 
nieuwe centraal comité met aan het 
hoofd Togliattl, Longo en Secchia. In 
het centraal comité zijn een aantal jeug
dige kameraden opgenomen, die de laat
ste jaren naar voren zijn gekomen. 

Toglialti wees in zijn slottoespraak 
nogmaals op de betel<enis van de oproep 
voor het vormen van een reget•ing, die 
In staat Is de vrede voor het Italiaanse 
volk te ven;el<!lt'E:n. "De taal< van de 
Communisten is het", aldus zei Tog
liattl, "de leiding te nemen in de strijd 
van het Italiaanse volk voor de overwin
ning van zijn wil tot vrede en vrijheid". 
Togllatti besloot zijn slottoespraak met 
de uitroep: .,Leve de vrede''. • 

Het Congres werd gesloten met het 
zingen van de Internationale. 

(Ta:ss) 
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amfest van uitgetreden 
Italiaanse communisten 

De leiders van de tegen de Cominform 
en de eenzijdige oriëntering op de Sovjet
Unie gerichte opstand in de gelederen 
der twee millioen tellcn<!e Italiaanse 
communistische nartij hebben het eer
ste of!iciêle manifest ll)tgegeven. waar- , 
in zij uiteen zetten, betgeen zij met , 
hun ,.beweging voor eenheid en on- , 
afhankelijkheid'' hopen te bereiken. 

In bet in hoofdzaak door de commu-
2 nistische afgevaardigden Cueebi en t 

1\fagnani opge5teldc ,malllfest w~rdt i' 
herhaald dat It~lië tegen elke aanval- r 
Ier moet worden verdedigd en dat dl' ~ 
Jtallaanse arbei<lers zelf de dOeleinden 
van hun "maatschappelijke revolutie•· 
moeten verwezenlijken, onafhankelijk 
van enig blok van buitenlandse mo
gendheden. 

Samenvallend met het tijdstip, waar
op Cueebi en Magnani hun manifest 
uitgaven, wordt ]n berichten uit Tos
cana en Sicilië melding gemaakt van 
het opnieuw uittreden van leden en 
functionarissen der Ita!Jaanse commu· 
nistischc C'n met haar verbonden links· 
socialistische partijen. Zo is de secre
taris der communistische partij te Gela, 
in Sicilië, uit de pa1·tij getreden; hij 
heeft om het lidmaatsr. van de 
christcn-(jemocratische olieke> par-
tij verzoent. 
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IJ ;1/- {! --k~ ta:-\~·' ~· ··l 
Twee Italiaanse communistdü.t-zêïde 

ALDO CUCCHI werd in 1911 
geboren. Hij. is de zoon van een 
sLager en .. gu~g medicijnen stu
deren. HIJ .. h1eld met van het 
v3:k van .~IJn vader. ,.Toch wel" 
z~~d~n ZIJ.n tegenstanders, toen 
hij. z1ch. gJcg specialiseren In de 
chirurg1e. Hoe het ook zij 
Cueebi is thans een zeer be~ 
k>;vaam arts, die lS verbonden 
aan de universiteit van Bologna. 
Evenals Magnani werd hij in 
h~t geheim lid van de commu
mstische partij, in 1936 en 
heef~ sin~sd1en zooder o~der
breking 1.1} de parl~k~rn ge
werkt. BIJ de bevr1Jdmg van 
Bologna onderscheidde hij zich 
ten zeerste. Hij was waarnemend 
commandant van een divisie 
partisanen in de stad. Zijn 
wapenfeiten bezorgden hem de 
hoogste Italiaanse onderschei
dj~g: de gouden medaille. Ook 
hiJ werd t~t afgevaardigde ge
k~zen en ook hij ging voort met 
het winnén, . van aanhangers in 
de voormahge verzetsgroeperin
gen e11 in de arbeidersbeweging. 

NEEN tegen Moskou 
HET stormpje, dat de ItaLiaanse communistische afgevaardigde Vatdo 
Magnani op 19 Januari ;1. op het paTtijcongres in de "rode" provincie Emi!ia 
ontketende, door te zeggen dat Italië zich. tegen iedere aanvaUeT, dtlS eventueel 
ook tegen Rusiand, zou moeten v eTZetten, is nog steeels niet geluwd. "Crisis" 
is er m isschien een te groot woord v oor, maar t och achtte Pa!miro Togliatti, de 
leider van de Itnliaanse communistische partij - die na een hersenoperatie 
i n Rusland vertoefde - het gewenst de partijgenoten in Moskot4 goedendag te 
zeggen e1l naar Itatii:! terug te keren. Daar aangekomen kostte het hem m oeite 
genoeg woorden te vinder. om zijn minachting voor Magncmi en diens vrienct 
en medestander A!do C:u.cchi tát .t e drukken. Dat is celHer mlnder belangrijk, 
aangezien reeds van te voren vaststond, dat hij dit zon doen. 

De gebeurtenissen in Itatië zijn vooral in twee opzichten v an beLang: 
Ie. Niet Îll het communisme is een scheuring ontstaan, want beide "re. 

bellen" hebben met nadruk gezegd, zioh nog steeds communist te voe~en, doch 
wel heeft het gezag van de Kominform een gedu.chte knauw gekregen. 

2e. Eens te meer is de t egensteHing tussen de Italiaanse pa.rtisanen, die 
een v oorname rol in de na.corW!}se communistische partij spee!.den, en de op 
Moskou georiën•eerde l.eiders gebleken. 

Moskou herinnert zich nog al t e goed wat in Joegoslavië is gebeurd. Met 
deze les v oor ogen - Tito's partisanen waren bereid opnietLW voor de onafhan. 
kelijkheid van hun lan.d op te komen, toen men in Moskou bezig was Joegoslavië 
tot satelliet t e -mnken - zal de paTtijleiding te Rome er waarschijnlijk wel toe 
overgaan de macht v an de partisanen aanzienlijk te beperken. Reeds zijn er 
tekenen gesignaleerd, die er op wijzen dat een drastische reorganisatie aan. 
staande i~. 

In het onderstaande artikel doet de Engelse iotLrnalist Francis Noe l.Bake•. 
oud-lid van het LageThuis v oor de Labour-partij en zoon van de bekende staats. 
man Philip John Noi!L.Baker, v erslag van zijn bevindingen in Italië, waar hij 
onlangs Mngnani en Cucchi bezocht. 

"Ik sprak met Cucchi 
en Magnani ~' 

door 
Francis 
NO EL
BAKER. 

KORTGELEDEN had ik 
bet voorrecht in Italië 

de beid•e communistische 
afgevaardigden Valdo. Ma~
nani en Aldo Cucchi, d1e 
onla.ngs met Moskou bra
ken, te ontmoeten. Dit zijn 
!llet zo maar een paar com
munisten; in de partij g~-
noteo zij een enorm prest1- \.. ___./ 
ge. De aanhangers van - --
Moskou zullen dan ook . 
moeite hebben, het verhaaltJe, dat nw·'"'l'ltt1!'! 
deze t wee afgevaardigden al sinds oodr:acltLA<ékrel!en 
1936 verraders zijn en agenten van.h~t 
fascisme die zich m de commumsti
sebe partij hebben binnengedrongen 
om de reactie in de kaart te spel~ 
ingang te doen vinden. 

Men kan zich 1ndenken, dat de op 
Moskou georiënteel'de partijleiders 
or.der deze omstandigheden hebben .~e
probeerd, zich van deze zo gevaariJJke 
tegenstanders te ontdoen. Zij zijn daar
bij niet bepaald zachtzinnig te werk 
gegaan. 

Tijdens het zeven~e congres van de 
provinciale federatie van Em.ilta sprak 
Magnani zijn geruchtmaken!fe rede 
uit. Men dwong hem allereerst aan 
het einde van het congres een reso
lutie, die hij had willen indienen en 
waann w.J voor Italië het recht zich 
te ver~ed1gen opeist.e en aanspraak 
maakte op vrijheid van spreken en 
discussie in de boezem van de com
munistische partij, in te trekken. Maar 
ondanks de:z.e teg,emoetkornin.g legden 
de mannen van Mosk<>u nem zijn eerste 
straf op. Zoals te doen gebruikel~ik is, 
tJA.~ :Jlen aart de voornaaro.ste strijders 

f rote bO\lCWe:t.ten bloemen ;~aageboden. 
n :tUn functie van seêretaris van de 

provincie Emilia had Magnani het 
mooiste en grootste bouquet ontvan
gen. Toen het congres echter was a.ige
lopen kreeg hij, in tegenstelling tot de 
anderen. sleebis een armzalig bosje 
bloemen. 

Dit was het eerste teken van de 
ongenade. Maar er zou nog iets ergers 
gebeuren. 

te 
ontvoel·ins-

Na dit avon beide uit-
gestotenen (<Ie communistische partij 
heeft nl. hun Of\tsla.l(aanvrage niet ge
accep~rd en heeft ze uitgestoten) 
verplicht de ~st ilauwkew·ige V<>or
zorgsmaatregelen te nemen. Ik zal 
zeer nauwkeurig de plaats beschrij
ven, waar Ik ze ontmoette. Dat was i n 
een arbeiderswijk te Bologna. Voor 
het grote huis, dat hen tot verblijf
plaats diende, moest ik me legitime
ren tegenover een aanlal part1sanen 
die op wacht stonden. 

Magnaoi en Cueebi wonen in een 
klein vertrek. Toen ik op de deur had 
geklopt, werd ik opengedaan door drie 
resolute jongemannen met een sigaret 
in de die kaarten wa-

~ 
V ALDO MAGNANI is nog jong. 
Hij werd m 1912 te Reggio in de 
provincie Emilia geboren. Hij 
heeft een uitstekende universi
taire opleiding achter de rug; 
hij is doeLor in de economie en 
filoSofie. Op 24-jarige leeftijd 
sloot hij, vurig anti-fascist als 
hij was, zich in het geheim aan 
bij de communistische partij. 
Maar hij was reserve-officier en 
als zodanig werd hij in 1940 ge
mobiliseerd. Toen hij zich echter 
als kapitein in Joegoslavië be
vond, maakte hij van de gele
genberd gebruik, zich te voegen 
bij de Zuidslavische verzets
strijders en hij vocht vervolgens 
in de geLe<leren van Tito. HIJ 
werd zel.fis politiek commissaris 
van de eenheid, waar hij deel 
van uitmaakte. 

In 1946 keerde hij naar Italië 
terug, hernam zijn plaats in de 
oommunfstische part~j en werd 
tot afgevaardigde gek<>zen. Uit
stekend ~enaar. als hij is, 
oefende hij grote tnvloed. uit op 
zijn medestrijders in Emllia en 
hij Vlrerd secretaris van deze 
provincie. Dank zij zijn optreden 
steeg het aanlal leden m EmHia 
tot 67.000. 

~==============ili 
ingezien, dat elke hoop op het demo
cratisch maken van de organisatie ver
geefs zou zijn. Voor mij Is het bewijs 
«"eleverd, dat alleen de leiders 1.."1 Mos
kou en Rome iets in te brengen heb
ben en dat alle anderen slechts hebben 
te gehoorzamen. 

Gelooft u bet? Zelfs mijn partijge-
begrepen de diepere zin van mijn 

niet. Bjj het begin applaudisseer
ze automatisch omdat ze dachten, 
ik een (>fiiclële zienswijze zou ver

kondigen. Niet meer dan drie leden 
van het communistische partijbestuur, 
d'Ïe zieh op de tribune bevonden, ge
raakten in O'J)Windmg." 

,.Maar thans gaat u uw vrienden 
t<>ch voor uw denkbeelden winnen?" 

De macht van de partiJ 

DAT zal met zo vlot verlopen. U 
'' begrijpt !liet hoe de partij
machine we<rkt. Zonder twijfel zijn er 
een aa.ntal partijgenoten die van me
ning zijn, dat de tegen mlj Ingebrachte 
beschuldJgingen onjUJst zijn, maar zij 
zullen het ~~et durven zeggen. Zij 
weten heel goed,a%a{ wanneer· zij ons 
geval ter -spraKe r ngen, bun niets 
anders overblijft, ook: voor het lid
m aatschap te bed<>.nk<>n. 'En velen kun
nen het idee, de partij te mOeten vcr
laten, nog niet verwerken. 

Ik zal u een bekentenis doen. 
Toen Audisio naar Rome kwam 
om ons te bewegen naar het 
hoofdbe:,"i.uur te gaan, hebben wij 
geweigerd hem te volgen .... " 

,.Dat was zonder twijfel omdat 
u te wachten stond.'' 



probeerd, zich van deze zo ~e~aaruJKI: 
tegenstande rs '!e ontdoen. ZIJ zijn daar
bij niet bepaald zachtzinnig te wc.rk 
gega an. 

Tijd-ens het zeve~de congr<:s van de 
provinciale !ooerat1e van Em1l1a sprak 
Magnani zijn geruchtmakende rede 
uit. Men d wong hem allereerst aan 
het einde van het congres een reso
lut.ie. die hij had will~n indienen .en 
waarm hij voor Italië bet recht ZICh 
te verdedigen opeiste en aanspraak 
maakte op vrijheid van spreken en 
discussie in de boezem van de com
munistische partij, in te trekken. Maar 
ondanks deze te~~:emoetkoming legden 
de mannen \'an Moskou h~m zJjn eerste 
straf op. Zoals te doen gebruikelijk is. 
,<td men aan de voornaamste strijders 
grote bouquette n bloemen aa ngeboden. 
In zijn fu nctie van scèretaris van de 

• 
_______ provincie Emilia had Magnani hel 

mooiste en grootste bouQuet ontvan
gen Toe-n bet con~t"Cs echter was Atge
lopén Jue<l'g hlj, in tegens telling tot de 
anderen. sleehts een , armzalig bosje 
bloemen. 

Dit was het eerste teken van de 
ongenade. Maar er zou no:: iets ergers 
gebeuren. 

Bekering mislukte 

MAGNANI en zijn vriend Cucch1 dte 
zich solidair met hem had ~er

klaard, k regen in het plaatselijk partiJ 
gebouw: van de part~j een lange utt
eenzettm_g te ve1·we rke n.. Men PI· 
!Je.erde hem, vergeefs overigens, op o
JUl st.e we_g temg te brenge n. Het wde 
_vergeefse moeite ~n z.ij beslote n hu"'.S 
zetel als afgevaardigde beschil~baar t e 

K't11NUU Zl,Ul U..i:l<U Ut: d.UU't::J W ti.pu~o~ vwu u """' 
lJ~cren Gordijn. En m~ beweert 
Rome, dat hij al vakerAI]lêlracht 
afvalligen weer m~ een zacht 
in de gelederen Yltilg- te 
nu, op de dag, dat 1\<lagnani 
naat h et Romeinse station 
naar Bolggila t erug te 
ten zij_.op het perron ~---- ''"'··"-
was verl:'ezeld van 
l\Ien w ilde zich m 
beide a fgevaardigd , doch 
boden verzet. Een soofalistiscb gede
puteerde b evond ticlt' ter plaatse. Om 
kort tl' gaan, bU ;>loeg alarm en de 
ontvoer ing misfukte. 

Na dit avontuur zijn de beide uit
~tc.slotenen (de communistische partij 
heeft nl. hun ont.sla~taanvrage n1et ge
accepteerd en heeft ze uitgestoten) 
verplicht de meest nau wkeurige voor
zorgsmaatregelen te nemeu. Ik zal 
~~': ~:Î~~v~~c~~i~nr~o~t~~lf:,a~~~\î,; 
een arbeldcrs,vJJk te Bologna. Voor 
het grote huls, dat h_cn tot ve_rJ:>lijf
plaats (fiendc , moest ik me legJtime
re n tegenover een aantal partlsancn 
die oP wacht stonden. 

Magnani e n Cueebi wonen in een 
ldein verlJ·ek. Toen ik op de de ur had 
geklopt, werd ik opengedaan door drie 
resolute jongemannen met een sigaret 
in de mond, die aan het kaarten wa
ren. Nadat ik een kwartiertje had ge 
w-acht tussen lijfwachten, die een erg 
i ngewikkeld kaartspel beoefend•en, 
we rd ik bij Magnani aangediend. Naast 
Magnani za ten Cueebi en een vooraan
staande communist, die zojuist had 
bedankt voor de partij, d-okter Ritear
do CoccOJ1i. 

Magnani is een magere man, met 
d·ik grijzend haar. Men hoeft niet lang 
naar hem te luisteren om te weten, 
dat hij als redenaar succes heeft bij de 
massa. Hij spreekt vlot en krachtig. 
Zijn ogen zijn levendig. Hij maakt 
ontegenzeglijk een openhartige in
druk. 

Cueebi is veel groter en heeft brooe 
schouders. Men uet in hem de parti
~aan uit de strijd te~en het fascisme. 
Hij is degelijk en zwiJgzaam en tijdens 
ons onderhoud voerde Magnani meestal 
het woord. Ik beweer evenwel n iet, 
dat ik in staat ben, de hartstochtelijke 
opmerkingen van Magnani woord voor 
woord weer te geven. 

niet. BiJ h.et begin applaudisseer
ze au tomatisch omelat ze dachten, 

t ik een officiële zienswijze zou vcr
kondigen. Niet meer dan drie leden 
van hel communlslL~che partijbestuur, 
die zich op de tribune bevonden, ge
raakten ln opwindmg." 

.,Maar lhans gaal u uw vrienden 
toch voor uw denkbeelden winnen?" 

De macht van de partij 

DAT zal niet zo vlot verlopen. U 
' ' begrijpt niet hoe de part ij 
machine werkt. Zonder twijfel zijn er 
een aantal partij::lenoten die van me
ninl! zijn. dal de tegen mij ingebrachte 
be5chuldit:ingen onjUJ5t zijn, maar zij 
zullen het niet durven zeggen. Zij 
weten heel goed>J.d.:t\. war.n~r zij ons 
geval ter spraK'c brengen, hun niets 
anders overblijft, ook voor het lid-
n.v ,..,-.......,c hna-:. t o t>C'!"(Jdn~n. 1>0~ v-•••,.. """"'-'"•• 
r:~n~'():;o~~\e~e ~l~~~r~~~ooton ver-

Ik zal u een bekentenis doe n. 
T oen A uclisio n aar Rome k wam 
om o n s te bewegen naar h et 
hoofdbesLuur te gaan, h ebben w ij 
geweigerd hem te v o lgen ... . " 

"Dat w as zond e r twijfe l omdat 
u wist, wat u t e wachten stond.' ' 

"Neen . Er zijn natuurlijk heel 
wat v e rond<.:rs tellingen te maken. 
Maar dat heen ons niet wee rhou
den. Wij waren bang, Jat wij bij 
het weerzie n met de partijge
noten opnie uw onder de invloed 
zouden komen v an de trouw aan 
de partij." 

Magr.ani heeft me nog neel wat 
meer verteld: Hij hee!t me vooral dui
delijk gemaakt, dat hij en zijn vrien
den niet door een of ander J.l''J!;IèWJma-. 
pun t van de partij tot 
waren gekomen. De oorzaak zat die
per. Het gaat hier om niets minder dan 
een volledige kloof tussen de opvat
tingen van degenen, die deel namen 
aan het verzet en dus rechtstreeks het 
fascisme bestreden, en de leiders, die 
in het buitenland en met name in 
Moskou hjJbben vertoefd. Eerstge-

onderhoud noemden zijn afkeng van iedere vorm 
van onderdrukking en dictatuur. 

U bent dus geen afgevaardigde .,Mijn generatie," zei Magnani mij, 
" meer?" vroeg i}>. ..weet heel goed wat een autoritair be-

.,U vergist ztch," antwoordde hij mij wind is." Om dit te bestrijden zij.n we 
t Ik b h t l t "d c .._, lid ~eworden van de communistische 
oen. " en e nog a lJ' -en ucc1.1.1 parttj. Voor ons is de v1·ijheid ·van 

ook. Volgen5 de Italiaanse grondwel h 
moet het ontslag worden bekrachtägd dep.ken zelfs et belangrijkste. De 
door het parlement. Dit is nog . niet communisten, dle bulten Italië verble
geschied ." . ven, zijn daarentegen gewend geraakt 

aan dictatoriale regimes en trachten 
"Alleen de communisten en mis- zoals va.nzclf spreclot, die sfeer ook 

schien de aanhangers van Nenni heb- ove.r te bre-ngen tn de Italiaanse com-
ben zeker vóór gestemd?" munistische parUj . 

.. Daar vergiSt u zich alweer. De Het is uiterst m oeilijk te voor-
communisten en de volgelingen van 
Nenni hebben zich eenvoudigweg van spellen wat de gevolge11 zullen 
stemming onthoud~n. Zij hadden ge- zijn van de breuk tussen Maoona
hoopt, dat in de bedankbrief ni en Cucchi e 11 het Stalt'nl'sme. gezondheidsredenen werden 
Maar wij hebben in deze Zijzelf zijn nog wat in de ~·ar, 
duidelijk gemaakt, dat wij de partij a l gel . d ' . h . . t l b 
verlieten, omdat wij er prijs op stelden zo s OVlgen Ie ZlC J UIS le -
de onafhankelijkheid van het land mee ben losgemaakt van de kerk. 
te helpen bewaren. Wanneer de com- :Maar deze breuk kan invloed 
munislen vóór hadden gestemd. zou- uitoefenen op alle Westerse com
den ze de indruk hebben gegeven, dat 
ze tegen de nationale verdediging wa- munisten. 
ren. Dat risico was te groot." Magnani zei mij' blJ. • het a f-

partij zal u voortaan in ieder 
beschouwen als verraders, spion- scheid: " In de Oosteuropese lan
collaborateurs en vijanden van den, waa1· men nooit rle 

volk." 
.. Natuurlijk," zei Magnan1 half democratie heeft gekend, 

lachend. .,Maar er is nog meer. Zij men waarschijnlijk n iet 
zullen zelfs zegg!::n, _dat ons verraad al zekere vorm van dictatuur V"'''-
ln 1936. toen WIJ lid werden van de . . ~ 
partij, be~on. Dat zal er evenwel niet IDlJden. Voor ons ligt de zaak heel 
JC~makkelt.îk i~ gaan bij onz~. vrienden, anders." 
d1e met ons m de verzetstijd hebben 
samengewerkt." 

Op dit punt viel Cocconi in de rede. 
.,Op het provinciale hoofdkwartier, 
waar ik na mijn opzegging nog was, 
heeft men de bedankbrief op onver
staanbare toon voor~elezen. om alle 
commentaar te vermiJden." 

Maar Mag>nani ~ing verder: .,Het zal 
ze echter nog moeJlij·ker vallen 1n mijn 
verraad te doen geloven, want ik ben 
in mijn positie als provinciaal commis
saris duizendmaal in de geleg.enheid 
~eweest om verraad te plegen. Maar 
1k heb integendeel met de grootst mo
gel ijke toew~iding mijn werk gedaan. 
Tk heb Jeeheel overeenkomstig de sta
tuten gehandeld. I k ben naar het con
gres van mijn provincie gegaan. om
dat ik daar alleen volgens de statulen 
het recht had, problemen naar voren 
te brengen. 

!\laar juist daar heeft men mij op 
beslissende wijze teleurgesteld. Ik heb 

(Copyri:ght Opera M u.ndi. -
Het overnemen, ook ged-eeltelijk, 
i>s verboden.) 
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communisten zijn aangesloten bij de rye 

I 
. A D rrrT T 7 ÁN 1lnG'LLr Á rrrfl[ Internationale, de zogenaamde TrotskJS· 

ZE VEN BRESSEN IN p /'J..fl11J r ./1 V ./11 1 .J tlsg~:éhoon zij dus feitelijk tegenst~nders zUn van Tito. die het natlonaal-commu-

M k 
• f nfsme predikt, staan zij niet vijandig 

agnani wer t aan manl est~~·~·~~:,g,~"m'""""•••Z••• 
In dezelfde maand A?g~~~':":o~:\:~r 

bekendmaking van bilt prog-ram van werd Jn Rome een consun~rende groep 

S l
• • Magnaui en Cucchi. Ignazio Sllone, die gévol'lnd: lle PoirtfOa N1lóVIî CNI~e Po-

t t me het Stalinistische co1û111uniSme 1·ecds IIUek). Deze Is overwegend.TJtolstlsch 

e gen a lnls lan~ de rug beeft toegekeerd .en sinds· maar practisch niet geors.antseerd. ~n 
dien onbeVI'edJgd beeft rondgedwaald Turijn bestaat bovendfen smds korte ~iJd 
In de socialistische splintergroepen , heeft de Movlmento Communlsta per \'Ordlll~ 
z~jn coalitie met de socialist Nennl opge· Nuovo (Communistische Beweging voot 
zegd. l\lt't al zijn volgelingen Is Wj ov~r· de Nieuwe Orde). De stichters Vl!n. deze 
gl'lOl'en naar de g~·octl Magnant-cuccbl. beweging werden door de Stallmstl~che 
Do par·tij van Nenni werkt uauw samen communlsten zo fel ve1·volgd, dat ziJ on
met Togliatti. Er zijn echter In Italië tal· dergronds moesten werken uit vrees 
rijke socialistische en communistische 1•00r represailles. Zij beschouwen Grams: 
~rr·ortlen, llie Tijandig staan tegeno,•er cl als hun geestelijke leider. En Grams_c1 

sche Partij ftali~ heeft zich de laatste Stalin en Togliattl. staat tot Togllattl on&eveer zoals Lerun 

K lkslag
" in Noord- -18 uur tnet _niNtWe breuken voortgezet. De scheurmg. die ;ûcb laagzaam ":laar staal tot &talfn. In de N~ordltallaanse sta~ " a Xa d~sensatJonele bedankjes Yan de oud- zeker ontwikkelt, begon tegen het e.mde Bergamo werkt bovendJen een afgescheJ· 

Politie bewaakt afvalligen 

l
... R partisanenlei<lers Rolando 1\laramolti en van 1949, vooral 1n de grote industrie- den communistische groep, die de revue lta 1e en ome Riccardo Cocconl, hebben twee Noordlta- centra: Turijn, de staalstad Tennl en ,.Citadella" uitgeeft. Hun program is ech-

liaanse cotnnn~u llstische burgemeesters, ndere. Als gevolg hiervan werden In ter maar vaag. En dan Is er nog een Par-
( Van. onze correl>-p01ldent) Giuseppe Rus en Francesco Seraflnl, anuarl 1950 de Gruppl Communisti Rl- Uto Communfsta lnternazlonale (lnterna· 

de beeldilOU~ ~rU Vlgnoll en een veer- voluzlonarl (Commurustisch Revolution- tlonale Communistische Partij) geleid 
RO:IlE. 9 Febr. - De beide Jiamule· tien voorae taanJS,e communisten In B~- alre Groepen) gevormd. Dezt> beweging door Bordlga, die destijds een der mede· 

den Cueebi en 1\lagnaJ!i, die onlangs zo- logna zidh Ij de groep Magnani-Cucchl bestaat uit losse afdelln~en onder één stlcht'ers Is geweest van de Communisti-
veel oj)sëbndding lîmn)en verwekt door aangesloten. algemene secretaris: Livto MaJtan. De sche Partij Italië. Bordlga en zijn aanhan· 
hun open! 'ke breuk met de Comuntnis- Eigen hersens politiek sterkste afdeling hiervan Is die gers zijn volslagen anarchisten. Zij schel-
tisc Par e, ~·öl'd'éii dag en nacht van Napels. Zij staat onder Ieldln~ van den zowel op Stalln als op Tito. 
door e po 1 e ewaakt. Zij hebben hier- Het is begrljpeli , dat al deze mensen, een docent in de filosofie: Libero Vlllone. Volgelingen van Tito vindt men voor
om niet gevraagd maar minister Scel- die tot de intelle uele en artistieke we- Hij was de eerste Italiaanse communist. al onder de vroegere partisanen, die on
bu heeft dt>zc maatt·egel uit eigen bewe· reld behoren, eh het eerst losmaken die, kort na de bevriJding, met TogllaHI der zijn opperbevel hebben gevochten. 
ging genomen, outdat de verbitterde cant· van de voo · van het ,1!-remlln en de brak, omdat hij zich met diens opportu- Tenslotte Is e,r nog een in November 1940 

11
agne, dlo op bet ogenblik tege'IJ. de _.,re· Kominfo'\• . ij zijn gewend met hun nlsme niet kon verenigen. De grootste met veel enthous1asme begonnen maar 

bellen" worat gevoet·d voot· fanatieke eigen hersens te denken en kunnen het afdeling is die van ~me. Deze commu- sindstiJen kwijnende Partlto Nazlonale 
heethoofden wel eens a~nleidlng zou lm~- maar kwalijk verdçagen, dat Mosl<ou nisten nebben in Augustus vorig jaar Communlsta (Nationaal Communistische 
non z~jn bet tweetal mt de weg te rut· dictatoriale beve}en geeft en politieke hun tweede .nationale congres gehouden Partlil onde1· lelding van Communardo 
men. vooJ•loJ?IJLl>llJveu Cus;llb~ag- ën democratische discussies verbiedt". na afloop waarvan zij hun program be- More111. De man lijdt aan een nijpend ge
nani bln.ttcnsliltiS. ~verken aan een zoals Cocconl.An zijn afscheldsbl'ief aan kend maakten: de Celere {politie van brek aan geldmiddelen. 
pnlil'lëátic, \Vii'ärin zij <le reden van bun de partljlele1i11g schreef. Scelba) moet worden _ve~·vangen door een Al deze communistische bewegingen -
breuk mot do partiJ verklaren en na_der Iedere ll&Cht schrijven geheimzinnige proletarische volksmtlltle; om de werk· zeven In totaal - hebben tot nu toe niet 
toelichten, waarsch ijnlijk met geheime handen óp de muren van de hulzen ln loosheid te bestrijden moet alle arbeid kunnen doorbreken, omdat zij niet be
<locumenten, waar·van do inhoud tot nu de steden en de dorpen van Noord·Itailë vercl~eld worden ond~r alle besc~lkbare schikken over werkelijk sterl<e figuren, 
toe angstvallig binnen l'en kleine kdng entl"!,Ptïsiaste instemmlngen met de af- arbeiders; de produc~1e en verdehng er- die als leic.Je•·s kunnen optreden. Het lijkt 

1
·an b~tro11wbm•c lngewi.idcn we1•d g_ehou· val.l,Jgen. Als het dag wordt trekken rei· van !noet onder toe;zacht staan van pro. daarom logisch. dat Cucchl en Magnani 

11<'
11

, 1\lcn vt,rwarht, dat 1\lagnruu en ~~lngsploegen van verbeten Stalinisten let_ansche orgamsaues; geen enkele ar- samen meL de andere grote afvallilren 
Cu cc hl C<'1l munife;;t zullen uitgeven, ;j'lt>or de straten om de opschriften te be- be1der mag wor~en. ontslagen; er moet ( Coccon I, Sllone, Maramottl) een poging 
waarin zij lle \'Ot'ming a~n~ondigen v~~;n graven onder dikke klodders witte kalk. een abs_olute VI'IJbe~~ van staken zijn; zullen doen om de uiterst linkse socialis· 
('en nationaal communus!J_&che partd. Wie vroeg genoeg op is, kan dit schouw· alle_ Itallaanse kolome_n moeten onafhan- ten en anti-Stalinistische communisten 
:~tagnanl zou hiervan de letder worden. spel ook in Rome meemaken. keiiJk word~n en It~lle mag het mandaat te verenigen onder ~án marxistisch vaan-

De afbrokkeling van de communisti- 1\let spanning wordt gewacht op de over Somaliland met aannemen. Deze del, dat sterk nationaal getint zal zijn. 



pLOTSELL'\G en gelijktijdig dook In 
alle anti-communistische kranten het 

bericht op, dat twee afgevaardigden ln 
het parlement voor de Communistische 
Partij van Italië (CPI), M a g n a n 1 
en C u c c h !, uit 'de Partij getreden 
waren. Zij deden dat niet geruisloos, 
maar sloegen de deur hard ·$'chter zich 
dicht; zij verwekten dus wat de anti
democratische pers likkebaardend een 
.,schandaal"' noemde; zij proclameerden 
luidruchtig een "nieuw politiek stand
punt", dat ... een solidariteitsverklaring 
met de T!to-bende was. 

De zelf-ontmaskering van de 
Cucchi titoïsten Magn.ani 

Het lawaai, dat beide heren maakten, 
·tte zich ' voort tot in het provinciale 

..,Jaadje van het kleinste gat in het verst 
afgelegen kapitalistische land. Een diKke 

I 
modderstroom begon te vloeien over 
.. scheuring in de CPI", over de "oprieh
t!ng van een nationaal-communistische 
beweging in Italië", enz. Het gejubel Wllll 

niet van de lucht, dat de CPI ,.een enor-
me Jdap te incasseren heeft gehad" 
me Tijd). 

Er werden inderdaad klappen uitge
deeld. Alle afdelingen van de CPI eisten 
zonder uitzondering het onmiddellijke 
royement van Magnanl en Cueebi uit de 
Partij en in antwoord. o~ het verraad, 
traden bijv. in de provmc1e Llvorno 670 
en in Terni 758 eerlijke mensen tot de 
Partij toe. (Zie ,.Voor Duurzame Vrede" 
van 16 Febr., uitgegeven in de Neder
landse taal). 

Amerikaanse gezant in Belgrado. Bor
dens Reams, zeide In December van het 
vorige jaq: "Wij kunnen geen betere 
belegging vinden". Maar dollars moeten 
h.un rente opbrengen. Tito krijgt ze niet 
alleen om van Joegoslavië een Zuid
l<:orca op de Balkan te maken, hij moet 
er ook een politieke onderwereld voor 
organiser.en, die in de Communistische 
Partijen agenten stuurt. 

Het Is niet voor de eerste maal, dat 
spionnen ln de Communistische Partijen 
ontmaskerd worden of op bevel van bui
ten af op een zekere dag met veel mis
baar uittreden. Dat gebeurde en gebeurt 
niet alleen in Italil!; dat komt van tijd 
tot tijd voor in Frankrijk, in West-Duits
land en ook in Nederland, waar af en 
toe titoïsten vanuit hun volkomen g~
lsoleerde positie iets proberen te organi
seren, zoals uit onze publicaties "Roorda 
zonder masker" bleek. 

De methode, die de titoïsten Magnani 
en Cucohi hebben toegepast, is ook al 
niet nieuw. Terwijl ze gisteren nog tot 

• • opdracht hadden om zich te camoufleren 
• In de Partij en een b!jzonde're werkijver 

OM het verraad van Magnanl en aan de dag te leggen, krijgen ze vandaag 
Cucchi, dat de honderddufzenden bevel "om zich te ~branden" en luid 

partijleden bcantvvoordden,_ ,met .zich schreeuwend de Partij te verlaten. Hun, 
hechter aaneen te sluiten, Jmsf te .<un· nieuwe opdracht houdt dan in om zo veel 

b ·d 1 moet men de algemenl' mogelljlt voedsel aan te dt:agen voor een 
ne~ . eoot .een,, ·n de wereld en die In ~leuwe lastercampagne tegen de Com-
poalht1~.e~e s~t~at~~i;onder In ogenschouw ·~~unistisch~ Pat·ttj en om de leugénac~-
It e m e " 1· !ge bewenng, als zou de Communistl-
nemen. l't' k it atle is dat )che Partij niet nationaal zijn, aan te De algemene po 1 te e s u ' d ~ikken. 
d tr .. d tussen de krachten van ~ 

e 
8 

U . seller er is "'ewor· Van de ondermijningsarbeid in het ge
vrede en de 

001~~g niet ~leer il~ staat bclm in de Partij zijn ze overgegaan tot 
den; dat d~ rea te ebapen enorme pro· de openlljl<e provocatie tegen de Partij. 
is de doox· aar ges en en dat het de Gebleken Is bijv., dat Magnani vele jaren 
blem~n ba~ te w~r~ker wordt de vol- In Joegoslavië heeft doorgebracht en het 
reactie ste s moet 

1 
wrs te maken, 1 contact met de titoïsten nimmer heeft 

keren in We?t-Eu~~ia g"ieesmiddel Is verbroken. Hij haalde zijn instructies van 
dat bewapenmtgh !iike kwalen. het Joegoslavische consulaat te Milaan. voor alle maa se appe , b" der 

De situatle ·in Italië in het \J~~h· • • • 
is dat de koloniale .zetbazen van rl 
in'gton _ het ministerie-de Ga~pe 

0
;; ~ATUU'RLIJK Is er een reden, waar

volkomen is vastgelopen, (geJUlt~il~e: - om de oo.:-logsreact!e twee van haar 
de v;anhoopsvastenbnef van e h lel< agenten, die zich zulk een goede 
se kardirtaal Schuster .,dat er toe unis·. positie in de Partij verschaft hadden, 
gebeuren moet") en da_t de ~om~llloe-: prijs geeft. Die reden ligt in de situatie 
tische Partij, achter w1e ree 5 m loten In Italië zelf, In de onoverkomenlijke 
nen en millioenen Itallanen ?~ctlef moeilijkheden, waarin de regering-De 
staan steeds meer het enige ?els wordt Gasperi verkee.:-t en in de onaa.ntast
voor 'het gehele Italiaanse ~.01~ 'd van bare positie van onze zusterpartij in 
om uit de l'oloniale a.fhankelgk 01 het volk. De plv. algemene secretaris 
Amerika en als gevolg daarvan, van de CPI, kameraad Luigi Longo, 
gelijke ellende, te .komen. schreef In de "Unita" : 

$ • * 

campagne tegen onze Partij, ns(!at 
.,~ gezien, hebben, dat al hun ma
noeuvres afstuiten op de o.:-ganisa
torische en politieke stan astig
heid van de commun · e
weging, geprobeerd e en, h 
openlijke scheur!ng3arb d te ver 
sterken door twee van age -
ten, die tot dusve.r i en 
verscholen waren, In ~i~:::~~~ 
Le laten optreden." 

••• 
WAT was "het politieke standpunt", 

dat wij reeds in de aanvang een 
solidariteitsverklaring met Tlto noem
den, van de Ve.!'raders en spionnen 
Magnani en Cucchl? 

Laat ons De Telegraaf van 10 Fe
br uari als l<roongetuige citeren. Welnu, 
dit .moedigste blad uit de jaren 1940-
1945 schreef,~dat zij ln Italië de kern 
zullen vormen van "con nieuw natio
naal-communisme A la Tlto". 

Het behoon tot het spel van de 
.:-eactie om, ondanks het applaus, de 
beide verraders te blijven afschilderen 
als "was-echte communisten", die 
,.alleen maar onder de dictatuur van 
het Kremlin" (Volkskrant) uit willen, 
zoals Tlto zelf door de .~eactie dema
gogisch een ,.was-echte communist" 
genoemd blijft worden. De reactie heeft 
geen last van standpunten; zij is kathollek 
met de Jtatholloken, sociaal-democraat 
met de sociaal-democraten en "was
echte communist" met de ,.was-echte 
communisten''. Het ,.nationaal-com
munisme" is haar even welkom nu 
als baar het nationaal-socialisme wel
kom was in 1933. 

"De reden daa.:-voor kan slechts 
zijn, dat de oorlogsdrijvers, die 
zull<e provocatie-centrales lelden, na 
cta ineenstorting van hun laster-

In de voze bewering. dat het ,.natio
naal-communisme" nodig Is, omdat de 
communistische . par·tijen niet nlltionaal 
zouden zijn, ligt de voomaamste reden 
van de activiteit van de Tlto-centz·ale. 
Want de oorlogsreactie zoekt vóór alles 
een propagandistisch argument om de 
betekenis die de communistische par
tijen voor de gehele na.tle en haar toe
komst hebben, te lwnncn bestrijden. 

De politiek van de communistische 
partij la een politiek van strijd voor de 
VTede - dat 1.1 In het belang van de 

en 
natie en tegen het belang van Wash
ington . 

De politiek van de communistische 
parttf l.a een politiek van verdediging 
va.n alle sociale, culturele en politieke 
belangen van het gehele werkende volk 
- dat is In het belang va.n de natie en 
tegen het belang van de vaderlandsloze 
oorlogsdrijvers. 

De politiek van de communistische 
artij is een politiek van strijd voor 

nationale zelfstandigheid - dat is 
in et belang van de natie en tegen het 
bel g van Wallstreet. 

Vo r deze politiek verenigen de com
m tische partijen de volksmassa's in 
het grote wereldfront van de vrede 
t en de imperialistische oorlog, aan 
et hoofd waarvan het land staat, dat 

tot In zijn wortels .liet kapitalisme en 
dus ook het imperialisme heeft vernie
tigd, de grote socialistische Sowjet
Unie. 

• • • 
AAN deze Internationale verbonden

heid van de vredeskrachten, die de 
garantie is voor de nationale zelfstan
digheld van elke natie, en welke ver
bondenheld de communistische partijen 
koesteren als hun oogappel, is het dat 
de titoïstische ratten knagen. 

Zlj ontkennen ralten te zijn, ja sterker, 
zoals "Voor Duurzame Vrede" vaststelt, 

"de l'OUedige ontmaskering van de 
kliek ' 'an Tlto en Ra-nkovlc doet 
krampachtige pogingen om te bewü· 
zen, dat ze zogenaamd verbindingen 
heeft met enkele kringen der arbei
dersbeweging In andere landen". 

Zij \YIIlen daarmede ook de indruk 
wekken van een "politieke stroming" te 
zijn, maar zij bewijzen door hun daden, 
de directe handlangers van de aansto
kers van een nieuwe oorlog te zijn, en 
voor geen misdaad terug te deinzen, om 
de communistische partijen schade toe 
te brengen. De feiten hebben reeds lang 
onomstotelijk bewezen dat zij de poli
tieke onderwereld vormen in dienst van 
Washington zonder moraal, zonder ideo
logie, hetgeen het kenmerk van de on
derwereld is. De Tito-kliek is het voor
naamste werktuig voor de fascistische 
contra-revolutie in Europa en tègen de 
Sowjet-Unie en de volksdemocr~tische 
landen. 

• • • 
HET Is nodig om nog op één begelei

dend verschijnsel van het verrader
lijke optreden van Magna.nl ea CUcch1

1 



te wijzen. De burgerlijke partijen, maar 
in het bijzonder de voormalige sociaal
democratische partijen worden geschokt 
door crises. Het In het openj)aar trt>den 
van de tw!'e spionnen heeft de bedoeling 
ook een ,.crisis" In de grootste Commu
nlstlachc Partij van West- en Zuld
Europa te suggereren. Het vertrouwen 
In en de liefd'c voor de CP! van mililoe
nen Italianen moeten ondermijnd worden. 
En daar komt voor Italië nog een bij
zond!!re omstandlghE'Id bij. 

De CPI werkt op alle terreinen innig 
samen met dC' Socialistische Partij, on
der leiding van Nennl. 

En ziet, de geschiedenis geeft onfeil
bare lessen. Terwijl de partij van Nenni 
groeit en bloeit, zijn de twee splinter
partijtjes van Saragat en Silone, de de
serteurs uit de Socialistische Partij, de 
trekezeltjes geworden voor de Ameri
ltaansc oorlogemachine In Italië. 

Hoe gretig vloog De Telegraaf van 10 
Februari af op het bericht dat er ,.twee 
afvalligen uit de CP!" waren en hoe 
gretig ook begon het de bekende huid 
te verkopen voor het beestje geschoten 
was: .,Bovendien begint het nu ook te 
ltraken In de llnks-sociallstische I en 
communistisch gezinde) socialistische 
partij van Pietro Nennl, de derde partij 
van het land". 

Een socialistische partij, die samen
werkt met de communistische. dat is 
onoverkomenlljk voor de reactie! Inder-
daad, en daarom hadden de beide ver
radPrs de dubbele opdracht, zowel de 
Communil'ti~C'he als de Socialistische 
Partij te trertcn. 

Maar tevcrgcefs! Het was de Nenni
part\j, die Indertijd een verklaring het 
licht dt>ed zien, dat .,de felten en de 
îeiten alleen. . . . .de socialisten en de 
voorstanders van de vrede hebben ge
dwongen te erkennen, dat het tegen
woordige Joegoslavië buiten het Inter
nationale Cront van de volhardende strijd 
voor de vrede staat". 

• • • 
MAGNANI en Cucclli hebben niets be-

reikt en zullen niets bereiken. De 
CP! Is na hun zelf-ontmaskering nog 
sterker geworden. En zo kon ook "Voor 
duurzame Vrede" vaststellen, dat het 

.,tC'gcnwoordlg le<ler dnldcliJk kan z\jn, 
dat d<' tlPrrnlswf'kk!'nde troep fasC'lstt
sche moorllPnaar'l, die In Joegosla.\~ë I 
naar <le mMhf geslopen 1!1, volledlg ge
l'lolccrtl 11taat ,·an de Internationale ar
hrilh•r<;))('IV<'2ing en dat de corrupte 
Belgrado<~<' ldlek zich sledhts o~reind 
kan houdrn m.-t Ameril,aanse dollars en 
het hlo('dlgc bculsmes". 

Maar ook: 

,.DP jonfl''!tc afleldlngsmanoel!"-res van 
de Tlto-kltrlt In Italië tonen de dringen
de nooch:a.ak de re Y o I ut Ion n ai
r e w a a k z n. n m h e I d ook in de 
torkom~t te \'I.'N!Cherpen en de leden van 
IIE' Communl'!fl~ehe Partijen op te Yoe
den in dP Jlee5t van het proleta.rl!!che ln
tematlonnllsmr en de helllge haat tegen 
verraders ''an de arbeidersklasse" • 

.,, ·s. 
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'OGLIATTI verliest leidende positie in 
Italiaanse communistische partij' 

Paleisrevolutie brengt de "harde 
fractie'' aan de macht 

<Van onze Romeinse correspondent> 

ROME, November. 

De mededeling, dat de sccTetaris van de Italiaanse communistisch-e partiJ, 
Pa!miro TS!Jl.U,aLLI, a!?.§.~ute ..:ast .. ~noest h.oud,en OJ?. adviE's van zijn do~ters, heeft 
in /teel ILa!îli grolëopwfiidtng verwe~Hët wareiï';;l'lhtîtà", het officieel orgaan 
van de P. C. 1., en ll~t altcsbelta!ve betrouwbare sensatieblad "H Mome1~to'', beide 
van Dinsdagmorgen 31 October, wier frontpagina's het sein gaven tot een men
geling vaa verhitte discussies, uit brede duimen afkomstige kletsverhalen en de 
meest walglijke onderlinge beledigingen. En eigenlijk zijn de discussies alteen 
nog maar la lttm beginstadium. 

.,l'Unità" dan bracht een bericllt;e VltJn niet meer dan honderd woorden, 
waaTin werd gezegd, dat kameraad TogliaHi's toestand weliswaar geen reden 
tot ongcmcstl~eid gaf, maar dat zijn artsen hem, in afwachting van een nader 
onderzoek, cc11 pc·rlodc van absolute rust hadden voorgeschreven. Maar het was 
,.h Momento", die op dezelfde morgen verscheen met sensatiekoppen, die alles, 
zelfs de voorafgaande 1aargangen van "ll Momento", zelf nog overtroffen. De 
voorpagina begon met een vervaarlijke kop, waari.?t al vast onthuld tuerd, dat 
de Italiaanse commumstenlcider door Moskou vcm zijn post was ontheven. Door 
het verhaal dat volgde, werd een daverend begin gemaakt met de Niagara van 
,.ortthut:ingcn", uit betrouwbare bron vernomen dwaasheden, exclusieve voor
lichting en andere hete perspnmeurs, waarop alle sensatiebladen en een groot 
deel van de a?tderc couranten zich met enorme wellust stortten. 

Snelle voorbereiding 
op revolutie 

manschap, waarvan Pietro Secchia de 
voornaamste exponent was. ,.11 Momen
to" legde verband tussen de afzettingen 
van Thorez en Togliatti en de nie.uwe 
gedragslijn van de communistische inter
nationale, die gezien hee!t, dat 
tieke spel verloren is en daarom 

"11 Momento" kwam namelijk te voor- heeft alle partij-organisaties te gaan re
schijn mei twee geheime rapporten van organiseren in die zin, dat zij in de hele 
de Engelse Secrct Service en de Ameri- wtoreld zullen kunnen gaan samenwor
kaanse O.S.S.. waarin bericht we1·d, dat ken met het rode leger. En het blad vond 
er op 23 October vier Russische geheime de bevestiging voor deze nieuwe lijn in 
agc11tcn uit Parijs waren vcrtrokken en de antecedenten van Secchia, domi-.1 
als Tsjechische studenten de Italiaanse nerend in het interim-comité 

PALMIRO TOGLIATTI 

gt·ens waren overgcgnan. Deze geheime gliatti moest vet·vangen, de tOI~K•Jm1Sll.ge ,l~~1~~tt-~:c~r agenten badden pos een bespreking met leider van de C.P.I. zou zijn. 
Togliatti, nadat zij eerst langdurig had- Nu is Secchia er inderdaad om bekend, 
den overlegd met de parUjbon7.en, die de "harde" richting voor te staan, dit in 
tot de oppositie binnen de communist!- tegenstelling tot Togliatti's methode van 
6ehe parllJ hot·en. Togliatti werd meege- benadering van de bourgeoisie an het 
deeld. dat hij van ûjn functie was ont-~ spannen van "nuttige idioten" voor de 
beven en dat de leiding van de partij communistische wagen. De !anatieke 
zou worden overgenomen door een vier- Secchia wil niet langer bet tijdrovend 

Maar al bleek dan. dat bet partij-com
muniqué J:"een leugen had verteld, toen 
het mededeelde, dal de leider voorlopig 
bulten staat zou zijn, z'n functie uit te 
oefenen, daarmee is nog niet gezegd, da.t 
de "harde" fractie van de C.P.l. niet met 
belde handen de gelegenheid heeft aan
gegrepen een. reeds maanden lang in 
feite bestaande, toestand te bezegelen en 
daarmee een einde te maken aan het for
meel leiderschap van Togliatti, die reeds 
sinds maanden van het direct contact 
met Moskou is uitgesloten. Daar men 
hem wegens zijn enorme populariteit bij 
het proletariaat niet kon la.ten vall~. 
was er een, voor beide partijen ondra.ag
l ijke, s-Ituatie ontstaan. 

Armgenomen dat de ziekte va.n Togll
attl hem weer spoedig in s~at za~ ,tel
len zijn werk te hervatten, dan nog, ook 
al zou hU weer optreden als secretaris 
van de parl.ij, zou hij zijn werkelijke 
leidende positie voorgoed verloren heb
ben. De richting die wc de integralisti
sche kunnen noemen, heef& het plei& 
gewonnen. De brillante redenaar Togli
atti, de gewiekste parlementariër, de 
man, aan wie de samenwerlting in één 
front van communisten en Nenni-socia
li~lcn is te danken, heen zijn werk ge
daan. De communisten geven het par
lementaire front op. Nadat men op ver
schillende tijden en plaatsen al heeft 

kunnen vernemen, dat ze toeb nooit re
kenden op de parlementaire instellingen 
om aan de macht to komt>n. 

De communistische partij zal onder de 
misschien bedekte, maar zeer reële lei
ding van Sccchia het roer omgooien. 
Mèt Togliaiii hce(t het parlcment afgc
d.àäii. Mèt Togliatti's hcengáan zal er 
ook een koersverandering komen in de 
communistische vakbeweging. die nog 
onder leiding staat van de, Togliattl zeer 
nabij staande, Di Vitlorio. Ook 'fi'iënal 
de aandach't nog meer worden afgewend 
van de strijd voor economische vcrbe
tering om te gaan dienen voor oon "ho
ger" doel. 

Ongetwijfeld zal met dit alles een ver
schuiving van de parlij-activiteiten naar 
onder de grond gepaard gaan. De voor
bereiding op gewapend verzet, gewapen
de hulp aan mogelijke buitenlandse 
paladijnen van het onderdrukte proleta
riaat, zal een voornamere plaats inne
men dan tot nog toe. 

Zeer gunslig kan deze ontwlkkelln(l' zijn, 
wanneer zij de communlsllschc partij, die 
vijf jaar lang de hoop Is geweest van de 
talloze misérables \'an Italië, duidelijker zou 
isoleren. Wanneer dll met dch me.. zou 
brengen dal de zeer invloedrijke, oude so
cialist Nennl zich met zijn partij los zou 
maken uit het aan Moskou dienstbaar volks
front, dan zou er «nndelljk t'en rei!le moge
lijkheld worden geschapen voor een levens
vatbaar democratisch socialisme, waar hel 
vcrlangen van zovele Italianen nog steeds 
naar uitgaat. Een te~a !orza o! derde macht 
van de Nennl-annhangcrs mel de groepen 
van Saragat (in de regering/ en van Ro
nolta Cll SiJonc (democratische oppositie) 
die nu in t.wec jaar lang bezig zijn rnet 
één worden. 

Alleen dan gunstig notuuri!Jk, wmmccr 
de opzet vart deze, ongctw.IJ!cld door Mos
kou gedecreteerde. polelsrevolutie ho:rr doel 
niet bereikt, iets wat wel mrcr afhangt vau 
de regering en de bezittende klassen dan 
van een communistische partiJ. hoc goed Stc-J 
organiseerd en krachtJg die ook In Itallé 
moge zijn. 

\ ~ 
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/ FUNDS OF ITALIAN 
COMMUNISTS 

TRADE WITH SOVIET 
SATELLITES 

FROM OUR OWN COt~RESPONDENT 

ROME. Nov. 27 
Thc origin of thc amplc funds which 

thc Italian Communist Party has at its dis
posar has always been one of the enigmas 
of post-war ltalian politica! life, but. 
according to information which has just 
become available from unimpeachablc 
sourees here, a major contribution to the 
party's finances comes from a number of 
Communist-run import and export firms 
now working in the country 

These firms, it is stated, exist solely to handle 
trade wi!h !he satellite States of Soviet Russia, 
including Poland, Czochoslovakia, Rumania, 
and Hungary, and, under agreements rcnched 
with the State trading dcpartmcnts of those 
countries, have secured what is a vinual 
monopoly of their commerce with ltaly. Inde
pendent rtalian comn1ission houses are thereby 
simt ou~ from this sphere of business, the 
profits frOIU which go to the llalian Communist 
Party afrer the relatively low overhead expenses 
have been dcductcd. 

A guidc to the sums involved can be 
obtained from the total tradc between lta ly 
and the fron Curtain countries of cast.ern 
Europe (exclnding Soviet Russin) which during 
!he first six rnonths of thc Cllrrent ycar 
amouoted to about J:20m. at current exchange 
ratcs. While it is not assened that the wholc 
of this trade passed through the halinn Com
mlmist commission houses, an indication of 
their profitablc activitics is givcn by thc fact, 
vouched for by one of the highest authoritics 
here, that on one export order alonc to Po land 
!he ltalian supplier paid n commission of 
!45,000. Czechoslovak ponery exports to 
haly are cited as nnother protitablc field, and 
nearly all this tradc is SUlled to P::tss through a 
single halian Communist commission firm, 
which also handles the comp.:n•atina expons 
of special cla)'s to Ctechoslovakia. 

Tbc number of Communist-sponsorcd firms 
wbich bave either been newly formed or trans
ferred from their formcr owners is authorita
talivcly staled to be about 30, with offices in 
Rome. Milan, Florence, Tnrin, and Trieste. 
They are aU controlled by men choscn by the 
Communists, and the 5ta1Ts of some of them 
are stared to have been strengthened by tech
nica! experts brought from eastcrn European 
countrics. 

lt is understood that the Govcrnmcnt first 
becamc aware of what wns going on whcn a 
suspiciously high numbcr of these forcigl) 
l'IIUionals applicd for permits to work in lt:tlf. 

------•""\."' 
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De Italiaanse 
Kommunisti c~ Partij telt 

1
2.242. Olvled.en 

Rome. 31. - Tijdens c laa e 'li~!· ~d leden \el~. e verslag
bijeenkomst van het c~traal co e r heeft evenlens elding ge
mité van de Italiaansé commu- akt van de onh keling van 
nistische partij, heeft de secre- d verspreiding de centrale 
t~.ris Pietro Se.<:chia . v~rduide- co uni~ische s in Italië. 
liJkt dat de partiJ 2 mil11oen 242 Ka raa'd S hia heeft vol-

gende "fe egeven: de ver-
koop va dagblad c Unita • 
is van 33 5 nummers in De-
cember 1 tot 506.654 in Juni 
1949 gestegen; 
- de • Unita ·-Zondagblad is ge
durende diezelfde pnriode van 
444.798 tot 843.078 gestegen. 
- de verspreiding van de tijd
schriften van de partij • Vie 
Nuove • en • Rinascita • steeg 
respectievelijk van 144.932 tot 
230.598 en van 40.451 tot 49.171. 
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SIGNOR TOGLIATTI'S BODYGUARD 
$, 

I talian. Con1n1unists Accused 

a Private Army 

ot Fonning 

From our own Correspon~ent 

RoME, AUGUST 22. I Togliatti's private secretary, had asked 
h b 

· · tor four arm's Heences for persons 
A controversy as een ragmg m entrusled to look after the party leader, 

the press here over a statement made among lhem Dr. Caprara (Signor 
on Tuesdav by Signor Longo. who Toglialli's .Private secretary) •. ~nd the 

. . · . . . . D~puly, S1gnor Walter AudlSIO (the 
mamta:ned. m an Itahan Commum:sl man who shot Mussolini). The third 
party manifesto. that the time had "guard·· was a eertaio Rosati, referred 

f h 
t t k ·t , to in I he above letter as "Si goor 

com~ ort e par Y to a e 1 ~ own pre- Togliatti's personal escort,'' and the 
eaubons for the safety of lts Leaders rourth was the Communist teader's own 
and premises. Did he mean that thc guar~-d~iver .. Signor Scelba's com-

. . mumque conlmued : 
Commumst party would now have Jts "For reasoos of discretion these details 
own armed guard ? The non-Com- had not ~een made public until now. No 

. . . . other Ttahan deput:v or party leader had 
mumst press mamtams that Italy IS enjo:ved such privileges. Faced with an 
now assisting at the Iormalion of a abso)utel.v unfoundêd accus.ation of 

. . . . neghgence and. above all. 10 vtew of the 
po!Jt1cal pnvate army, carrymg nltcmpl to seek to justify a part.v organis-
revoh·ers similar to Black' Shirts u\ion fot· !h~ . defence of Communist • ' leadet·s. the Mmtslrl' or the Intenor deerns 
~rown Shirts, or Pink Shirts, but il u~erul lh~t the pi1blic should now know 

h o e d'ffic lt t dete t lhe situation." muc m r 1 u o c · "Unit ... " take~ the communiqué 
Signor Longo replied in Wednesday's seriously and calls it "ignoble." 

"Unita." that all this hue and cry was 
unnecessary. He granted that the pro- THE CLASS STRUGGLE 
teelion of the life and propert:v of em;h 
citizen was the task of the police, bul 
added : "What if the police prove 
incapable or unwilling to do !heir 
proper duty ? Then even the tradi
tional Republican would, we think, sec 
to his own proteclion." 

To-day the Italian Minister of the 
lnterior enters the controversy, wilh a 
revealing communiqué and a wnrning. 
Signor Scelba recalls that in February 
1947, the bead of the Rome polke. in 
agreement with the Italian chief of 
police, visited Signor Togliatli to discus.> 
the question of providiog for his 
personal proteetion in such a way that 
it would not seem to be an interterenee 
with his politica! activities. 
GUARD FOR COMMUNIST H.Q. 

Signor Togliatti had said he would 
think it over, but no iurther communi
cation came from him. Nevertheless, 
says Signor Scelba, the police had put 
six men on duty at Signor Toglialti's 
private residence and ten more at the 
Communist headquarters in Rome, 
because Signor Togliatti somelimes 
slent there. 

Then the direction of the Communist 
party, in a Jetter signed by Signor 

Meanwhile the new secretary of thc 
Jlalian Socialist party, Signor Jacometti. 
in the fifth of a series of ·articles on 
" New Italian Socialism," to-day devotes 
his attention to the tunetion of intellec
tuals in his party. He says : "They are 
welcome provided they espouse the doc
trine of the inevitable class struggle. 
H they do not do so, they will only be 3 
dislurbing element, make deviations, 
and become Jiable in the lon~ or short 
run to expulsion from the ranks of the 
proletariat." These articles actually 
represent the collapse of the brittie 
•· Centre" executive committee, wl\ich 
was elected at the recent Genoa Con
ference. Again Signor Jacometti toes 
the line. 

The agricultural labourers' sh·ike in 
Italy yesterday appears to have been a 
failure. The Christian Dernocrats kept 
out of it. The landlords wil! negotiate, 
they say, only if the new Christian 
Unions are admitted to the negotiations. 
A Christian Union leader was badly 
beaten yesterday in the Tosi dockyards, 
at Taranto, and six Communists have 
been anested for attacking him. 
Labourers at the Tosi doekyards are 
now on strike, demanding release of 7the 
men. 
--------------------~L-
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l}taJian Reds The.dlr ectOl·ate told naly's c om-l mumsts thal "the camp11!gn of 

\

hlltred" unleA5h ed a~:alnst Oom-

ob S I
• munism in I taly last spring during 

the service or American Jmpcrla-I ey ta In the nat1~na1 elections by "agents in 

l
lism" and by :>ther anti-Communlsts 

'W 
• ., bas made extensive defensive mens-

a r / ures necessary. I t said that Com· 

becommg "too affablc'' lately. 

I 
n I n g munist,s have made the mistake or I 

From now on. the directoratc 
ordercd. all Communlsts. anct par-

Dl• recto•·ate Ot·tler·s ticularly those in the dlrectom tc. must adop; at least "tt1e more 'D t>lementary normsof vlgilance." The efense' of Party directorate in its publlc nonounce-
ment did not explain what these 
were. 

!Admits Russian's Letter 
OnSbooting ofTogliatti 
lsRcsponsiblc for Move 

By Barrett McGurn 

Says Enemy Uses Human Scum 
The dkectorate gave onlv brief 

details about the alleged spies In thè 
ranks of Italy's Communists. l l 
said merely: "The enemy is using 
human scum, employlng the old 
methods of t.he Ovra (the Fasclst 
secret policel ." 

The directorale said that. naty's 
F"ro"' tlte Ticraid Trlbu~>c Bureau Communists also must. ·'strike se· 

ROME, Aug. 17. - Elab01:ate verely" at certain professed Com
mcasures for Lhe "defense" of com- munists who have been embar-
1)1Unism i!" Ilaly were publisbed te- rassing tbei.r leadership rccently by 
aay by toe leaders of the Italian •·iJl-advised acts." The dlrectorate 
Communist party in obcdience to cited those Communists who wound· 
wishes indlcated a month ago by ed women and chlldren recently l"y 
Premier Josef v. StaJin of Lhe s:>- throwing hand grenades at a Roman 
vlet Union. Catholic religious proccssion In 

The !lfteen men and one woman lbonor of lhe Virgin Mary. 
who constl tute the Italian eom- Anti:Communists used t.he incid~nt 
munisL part.v di rector:; ordered Ita- as ev1de!1ce lhat . official !tal ,an 
iy's 2.200,000 en rolled Communists eommun.lst. profess1ons of devot10n 
to ~et up "adequate measures" to to tbe prmc1ple of religlOUS toleranee 
proteet the Italian communist ace false. . .. 
party and. in part!cular its chief- N_o C?mmumst must do anythlng 
tain ' which 1S not authortzed and check-

The Communist directorale char"e ed by the ~esponslble organlzatlor;\ 
that nuti-Communist spies have of tb~ Itallan .communist party. 
worked themselves lnto lh · the directorate mstructed. It s1ud: 
'zat! n Th etr organ- "Actions like the hand grenadlnlt Co 0 · ey com~and~ cvery merely served to discredit the part~· 

mmunlst to .. cons1der tt a per- anti to play into the hands of ltE 
sonal duty to unmask these ene- enè" les " 
my agents no matter how well JL_~__.o..=· ~--... ----
camouflaged they are." 

Reeall Duce'& Organiuüion 
The dlrectorate's order brought. 

of course, an immediate pro-tes~ ' 
!rom supporters of Italy's anti
Communist goven1ment. They said 
thc !nstructlons seemed to call tor 
the same soN of private semi
military bodyguard organizatlon 
Benlto Mussolint set up ,when he 
establlshed the Black Shirts. 

They objected vigorously that 
such measures are all right for dic
tatorsbips but not for democracie!; 
su.ch as Italy's two-year-old Re
publlc. 

The Itallan government made nc 
comment, but In the past lt !'~ 
glven evldence or lts determinatioJ 
to prevent estabiWlment of sucr 
organlzallons. 

Heed Stalin's Warning 
The new communist orders act_ 

mlt tedlv wcre in response to t.b1 
letter Mr. Stalln sent lmmediarel} 
arter last month's attempt on tht 
Ufe of Palmlro Togliattl, the Rus• 

\ s:an-tralned head or ..tbe Italian 
Communists. Mr. Stalin com
mented angrlly that Russian com
munists were "sad" that Mr. To
gllatti's friends fa !led to derend hlm 

The StaJin letter was "a grave and 
authorltatlve warning to all of us." 
the dlrectors Of Itallan Commun!sm 
observed humbly today. 

"It Is a wacnlng to give greater 
attent!on to the defense of our chie( 
and of the leaders of our party and 
to stand guard agalnst the activities 
of reactlon," the directdrate said. 
"Measures taken previously to 
guarantee the life of Oomrade To· 
gllatt.l wcrc completely lnsufficient 
and lnadeq_uate." 

f:''\<: •.• Tl'& (1 -l 
r.~T :~ I'M .Jf; . 
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Pallante, die op Togliattl 
schoot. had communis

tische sympathieën 
ti i t h t te Catanja inge3telde 

onderzoek In verband met de stu. 
dcnt Antonlo Palla10te. die de aan. 
slag pleegde op Togliatti, is ge. 
bl· rccn dat Pallante geen mede
plichtigen heeft en evenmln tot 
de'l.!l na·.l.•la::- werd aan,~rezet. 
Na voorzitter te zijn geweest van 

de plaatselijke afdeling der 
c Uomo Quafunque :. te Randazzo 
op Siclllë, had Pallante verzocht 
opgooomen te worden in de eom. 
munJstlsche partij en te worden 
aangesteld tot correspondent van 
de c Unita » te Ra·ndazzo. Hij had 

' talrijke vrienden onder /ommu-

ru.ton "" R .. d:;io/ 

rfl ) 
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Stalin telegrafeert 
J. W . Stalln zond onmiddellijk na het bekend worden van de 
aanslag, namens het Centraal Comité van de Communistische 
Partij van de Sowjet-Unie, een telegram aan de Italiaanse 
Communistische Partij. 

H€t t€l€gram luidt: .,l;let C. C. van de Communistische 
Partij van d€ Sowj€t1Uni€ ;s verontwaardigd over d€ 
laaghartige aanslag ~~an h€t uitvaagsel der mensheid 
Op het leven van de leider van de arbeidersklasse en 
het werkende volk van Italië, onze geliefde kameraad 
Togliatti. Het Cet'ltraal Comité betreurt het, dat het 
de vrienden van kameraad Togliatti niet gelukt is 
hem te beschermen tegen deze arglistige aanval." 

w.g. ]. W. STALJN 
Het Partijbestuur van de C. P. N. (De Waarheid) :zond de 
Italiaanse Communistische Partij het volgende rtelegram: 
Met diepe verontwaa~diping namen w'lj kennis van de door 
de reactie geïnspireerde aanslag op Palmiro Togllattl. Oe 
Nederlandse arbeidersbeweginq volo( met gespannen aan
dacht en gevoelens van solidariteit de gebeurtenissen In ltalh!. 
Wij wensen onze grote vriend een snel herstel en spoedige 
terugkeer in Uw midden. 

w.g. Paul de Groot 
Partijbestuur C. P. N. (De Waarheid). 

De Franse communistische partij verklaarde In een telegram: 
"Oe moordaanslag heeft de gerechtvaardigde woede en de 
energieke vastberadenhll_id van de volksm,assa's opgewekt en 
:zal de strijdwil versterken. Deze laffe aanval Is een complot 
van de Imperialistische oorlogshit'liers en hun agenten." 
De Tsjechoslowaakse pa.rtij uitte zich In soortgelijke termen • 

.. 
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