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G-een actie zonder voorkennis van HC B.v.p.

Notitie C.

Uit betrouwbare bron wordt gemeld:
1. De laatste maanden zijn er verschillende rapporfen binnen-

fekomen, die melden, dat de afdeling van het Sozialinisterium j}Abt. III D), belast met de verzorging van de
Nazi-slaohtoffere, onder communistische controle staat.
Deze rapporten maken ook melding van het feit, dat een
uitermate groot gedeelte van de beschikbare gelden word*
uitgekeerd aan leden van de KPD en man vestigt er de aan-
dacht op, dat dit geld wel eens aangewend zou kunnen worden
om de KPD fondsen te spekken.

2. I.v.m. bovenstaande worden maatregelen genomen alle
mogelijke gegevens te verkrijgen omtrent het personeel
van Abt. III D en de wijze van het geldverdelen.
5.11.48 werd er inspectie gehouden op het Ministerie

/ en op de onderafdelingen van het Ministerie te RB Düssel-
^ dorf en SE Düsseldorf.

Bijzonderheden volgen hieronder.
3. Personaliteiten:

a. Ministerialdirigent Dr. M.W. frenkel.
Hoofd Abt.III D.
HffiNKEL stemde in 1932 op de KPD en behoorde na 1933
(toen hij Duitsland verlaten had) tot een Duitse communis*
tische groep in Holland. ERENKEL werd benoemd door
Heinz RENNER, toen de laatstgenoemde in dienst was
van het Sozial Ministerium in 1946. Yan tal van bronnen"1"*
werd het betrouwbare bericht ontvangen, dat FRENKEL «̂
in nauw contact staat met communistische leiders,
zoals KAISER, RENNER, SCHABROD, enz.
In 1946 werd hij lid van de KPD. ,
Een oncontroleerbaar rapport meldt, dat hij September
1948 een SED conferentie in Berlijn bijwoonde en
ontvangen werd door Walter ULBRICHÜ?, waarmede hij eeja
langdurig onderhoud had. /'

b. Regierungsrat Anne UNGERER. Hoofd Referat 3. r
Werd door de Nazi' s gevangen genomen wegens haar ft>
communistische sympathieën. Zij zou wel sympathieën
met de communistten, doch geen lid zijn. Haar echtgenoot
is beambte bij de Wohnungsamt in Duisbiirg en van be-
trouwbare zijde wordt gemeld, dat hij communist is. »&

4

o. Hegierungsrat Hans ISRAËL, hoofd Referat 4.
Er zijn uitvoerige aantekeningen aanwezig, dat hij _
voor de KPD heeft gewerkt, en dat hij een belangrijke
rol speelde in de clandestlne KPD organisatie tijdens de
Naziperiode. Br zijn gedocumenteerde gegevens over zijn
activiteiten tijdens het Nazi-bewind. Zijn betrekkingen
tot de KPD dateren van 1923.

d. Qberregierungsratin Prau THOLEN-JOHANN, Hoofd Referat 2.
Lid SPD zegt geklaagd te hebben over FRENKEL bij de
Ministerialdirigent WEBER, op grond van het feit, dat
FRENKEL1s politieke richting zijn oordeel beinvloedde.
Het is bekend, dat zij FRENKEÏ tegenwerkte.

e. Overregierungsrat Dr. LANDSBERG-, Hoofd Referat 5.CDÜ.
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Deze zou ook geklaagd hebben over FRENKEL.
f. Een aantal lagere beambten van dit departement zijn

leden der KPD of symphatiseren ermede.
Zij zijn niet in de lijst opgenomen wegens hun geringe
belang.

g. Oberregierungsrat BOELLING, In dienst bij het Departement
te EB Düsseldorf. Van hem is bekend, dat hij het verkrijgen
van een vergunning voor een grote som geld t.b.v. een
hoge KPD beambte in September heeft vergemakkelijkt.
Br is een goede grond om aan te nemen, dat hij KPD lid is,
ofschoon wij daarvan geen documentaire bewijzen kunnen
overleggen.

FINANCIEN.

4. Inspectie van een der dossiers te RB DÜESSELDORF, daf
aantekeningen bevatte van betalingen door het EB verricht
sinds Juli 48 met het opschrift "Speciale hulpverlening"
(Sonderbeihilfe) onthulde, zoals te verwachten was, een
groot aantal betalingen aan bekende KPD leden.
In vele gevallen werd echter geen nauwkeurige reden voor
de betaling gegeven buiten de kwalificatie "Sonderbeihilfe",
in sommige gevallen werd zelfs dit weggelaten.
Een ongewoon geval is dat van Paul SALEMKA, KPD functionnaris
die de volgende bedragen ontving in October.

4 Oct. 1948 $>0 D.M. )
22 Oct. 1948 700 D.M. ( zie bijlage 1.
29 Oct. 1948 300 D.M. )

(Alle personen va£ bijlage l zijn uit talrijke rapporten
bekend als KPD leden of aanhangers.)

5. Inspectie van de dossiers in SK DÜSSELDORF Freissender-
hilfsausechuss bracht aan het licht, dat minatens 7
hogere beambten van de KPD SK DÜSSELDORF regelmatig
pensioen ontvangen variërende van 121 DM tot 233 DM
per maand. Sommige van deze pensioenen kunnen worden gerecht-
vaardigd op grond van physische ongeschiktheid wegens
gevangenschap, maar er zijn nog geen inlichtingen, dat
al deze lieden werkelijk lijden aan geestelijke ongeschikt-
heid.

6. Onlangs werd een bericht ontvangen van een bron waarvan
wij aannemen, dat het betrouwbaar is, en dat als voorbeeld
kan dienen van Dr. FRENKEH-s invloed op het Sozial
Ministerium. "Oetotoer 1948 gaf FRENKEL opdracht om een zekere
Klaus MAASE een uitkering van 1500 DM te betalen.
Frau THOELEN-JOHANN" toonde zich verbaasd over deze opdracht.
MAASE werkt als ingenieur bij de "city administration"
(gemeenste werken) in Düsseldorf en verdient 900 DM per
maand, terwijl zijn vrouw een aanzienlijk inkomen heeft
als dokter. De Minister Dr. AMELÜN2EN, zei Mevr. ÏHOELEN
dit geld niet te betalen, maar kwam plotseling op zijn
beslait terug toen hij een onderhoud met FRENKEL had gehad.
Er moet op gewezen worden, dat MAASE lid is van een wel-
bekend communistisch gezin.
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Een ongecontroleerd rapport meldt, dat sinds October 1948
alle leidende figuren in de KPD bij de KPD LAND HQ
door het Sozial Ministeriom werden geregistreerd als
werklozen en geld ontvangen ait haar fondsen.
Het enige commentaar, dat "bron" hieraan toe kan voegen is,
dat sinds het gangbare geld gewijzigd is, de KPD
veel geld tekort komt. Het is voorts bekend, dat FRENKEL
zo voorzichtig was alleen uitgezocht typerende gevallen
te tonen van steunverlening wanneer de vertegenwoordiger
van de Volksgezondheid hem op het Sozial Ministerium bezocht,
en vermeed om de lopende kasboeken te toenen. (hiertoe is
hij om bepaalde redenen niet gedwongen).
Conclusies,

8.Volksgezondheid (Welfare) deelt mede, dat ZPI 20 van 4.12.45
het gezagsapparaat is die de handelingen van Abt. III D
dekt. ZPI bepaalt echter niet de grenzen voor die uitkeringen
onder de rubriek "Sonderbeihilfe" ofStudienhilfe" vallende.

9. Uit tot nogtoe gedane mededelingen wordt afgeleid dat betalin-
gen aan enkelingen dikwijls gesanctionneerd worden zonder
de reden der aanvrage te onderzoeken en zegsman stelt tevens
vast, dat individuelen 2 of 3x speciale uitkeringen per maand
kannen krijgen, zonder daar blijkbaar moeilijkheden mede
te krijgen.

10* Alle rapporten leidden tot hetzelfde, n.l. dat FREHKEL,
als hoofd van de afdeling in feite volledige controle
uitoefent. Er kan aangenomen worden, dat FRENKEL in het
belang van de KPD handelt,

11. Daar het niet mogelijk is om aan te tonen, dat aanvragers
om ondersteuning het gebruiken voor andere doeleinden, dan
waar zij het voor kregen, is het voor de hand liggend,
dat KPD leden en KPD beambten minstens een gedeelte van de

uitkering O&xferaatajrat zullen afdragen aan het KP fonds, speciaal met het
oog op de financiële moeilijkheden van de KPD sinds dé
wijziging van het gangbare geld.

3.2.49
2124 L.P.
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Betreffende: Int er njat̂ ipned G
bundeling: van veraetsbev/e^Ingen
in communistische geest. * "*~

De communisten he^en van begin af aan metterdaad belangetelling
getoond voor liet samenbrengen binnen nationaal verband van voormalige
politieke gevangenen,
op internationaal
is

verzetsstrijders e.et
laai terrein evenmin onbetuigd hebbei

echter ü^eserzïjds niet gebleken, dat van een i:
ling der verzetsbev;egingen onder overwegend

ij aullen îcli ter2:ake
en gelaten. Tot lieden
iternationale buntle-

coiJirunistische invloed

functionarissen hadden, ^oals bekend, geduren-
een gewichtig aaiio.eel in liet nationaal verzet

sprake is gev/eest.
De communistische

de de Duitse bezetting,
uit dien hoofde traden sij na de bevrijding mede op de voorgrond in
sommige groeperingen van de voormalige illegaliteit. Duidelijk v-re:./d"
dit b.v. in de "Nederlandse Vereniging van üs:-politieke Gevangenen5'.
Daarin bekleden vier of vijf vooraanstaande GO:,J,milisten, onder v.de '
ÏTico 1-curer, een leidende functie. Laatstgenoemde is redactie-secre-
taris van het verenigingsorgaan "Aantreden1*. De genoemde vereniging
is aangesloten bij de "pédération Internationale des Anciens ïrison-
niers po.litiq.ues» (ï'.I.A.r.P.) te parijs.

De !'Vereinigung der Yerfolgten des Nasi-^egimes" (V.'V.!•;.), in'
liaart 1947'in Duitsland opgericht, zocht op grond van resoluties ha-
rer stichtingsvergadering, contact :ciet de zoeven venvielde itédération
Internationale teneinde naar liet vormen van een Internationale joli-
darlteits-Brigade voor te stellen, ïïet is niet bekend of aan dat
Duitse plan enigerlei vorm van uitvoering v/erd gegeven, v/el kan v/or-
den opgemerkt, dat de "IPédération Internationale dss ^Xnciens priso:i-
niers Politiques" bijval heeft betuigd aaji het .streven en doen van
de huidige Griekse partisanen.

^e .o.ffj-̂ A.6,̂ , publicaties der anti-fascistische Duitse V.V.ï'".
on t hu 11 e n' "nTeT ,".~aa t sij in feite eeri conffiiuniötische mantelorganisatie
is. üen van haar leidende figuren is de coiiaüuniöt Dr ïT.PPiEKlüaL, refe-
rent van het Ljlnisterie van sociale Zal:en te DUsseldorf. Als functio-
naris van de "Vereinigung der Verfolgten des Nasi-Regime sf' bracht
Prenkel vorig jaar een bezoek aan Nederland, v/aar hij vóór 1940 als
Joods emigrant en tijdens de bezetting als ondergedokene verbleef.
Hij trof in 1947 met het ï'?e der land-Duit si and Oomité een regeling voor
het zenden van voedselpakketten naar V*V.ïI.-leden.

Uit de handelingen van de Y.V.N, is inmiddels gebleken, dat de-
ze Duitse groepering heimelijk in nauw contact staat met de communis-
ten. Haar Oost-Duitse organisatie onderhoudt vertrouwelijke betrek-
kingen met door communisten geleide oud-partisanengroepen in Oost- en
Zuid-Oost-Europa, Uit de ̂ aerikaanse zone werd begin 1948 gemeld, dat
het bestuur van de Y.Y.N, in een plaats aldaar, op aandringen van de
Xommunistische Partei Deutschland (K.P.D.), de leden had opgedragen
in alle belangrijke regeringsbureaus te penetreren. De westelijke be-
zettingsautoriteiten in Duitsland nemen op goede grond aan, dat de '
communisten de "Yerdnigung der Yerfolgten des Naai-Regimes" als man-
telorganisatie gebruiken.

2joals hiervoren werd uiteengezet, vermijden de leiders echter
nauwlettend zich in het openbaar als communisten bloot te geven. In
overeenstemming met Moskou's voorliefde voor een tactiek van camou-
flage vrordt met grote omzichtigheid gemanoeuvreerd. Juist die voor-
keur voor het verhullen van v/are bedoelingen kan de communisten er
toe gebracht hebben zich bij de internationale bundeling van verzets-
strijders en -bewegingen enigermate op de achtergrond te houden. Aan
een uitgesproken communistische organisatie bestaat ten deae blijk-
baar geen dringende behoefte. Men heeft echter niet verzuimd in een •
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organisatie als b.T. de eerder vermelde pédération Internationale
voldoende wachtposten uit te zetten.

De nationale coniuunistisclie partijen, o.e., die van iToego-Slavie,
Italië en Frankrijk, blijken bovendien over zodanige organisatorische
middelen te beschikken, dat eventuele saBenvrerking tussen nationale '
communistische partisanengroepen snel kan worden bewerkstelligd. Datir-
om is een officiële bundeling van (voormalige) verzetsbewegingen on-
der nadrukkelijke communistische leiding niet dringend noodzakelijk.
Daarenboven kan het Communistisch Informatie Bureau, het zogenaamde •
üominform. te üelgrauo, ook nog goede diensten aan het wereldconiiunis-
me bewijzen indien Lloskou zulks noodzakelijk oordeelt.

Den Haag, 17 Juni 1948*
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Die „Privatarmee"
der italienischen Linken

Uniformierung der konimuiiistischen
Kampf verbande ?

Iel. wnseres Eorrespondénten

E. M. Rom, 4. Februar

Die italieiiische Regiéïung beschaftigt sich
in diesen Tagen intensiv mit dem Problem
der ëffentlichen Ordnung wahrend der Wahl-
periode. De Gasperi hatte gestern lange Un-
terredungen , mit dem steil vertretenden Mini-
sterprasidenten Pacciardi ,und mit dem Poli-
zeichef ; spater versammelte sich das von Pae-
ciardi prasidierte „interministerielle Komi-
tee zur Sicherung der demökratischen und
republikanischen Institutionèn" . Für den
Augenblick sind zwar nirgends .gröBere Agi-
tatioiïen im Gange; man wünscht jaber für
alle' j!"alle auf der Hut zu sein.

Zür Diskussion stehen . nicht nur die Mög-
lichkeiten neuer neof ascistischer Umtriebe,
sondern vor allem die sich mehrenden Zei-
chen',iür den Ausbau dessen, was als „links-
extremistische Privatarmee" bezeichnet wer-
den könnte. Es scheint, dali die Kommuiiisten
mit der Absicht umgehen, die von ihnen kon-
trollierten Partisanen- und Jugendverbandu
wieder zu uniformieren, womit sie mit Arti-'
kei 18 der Verfassung in Konflikt kamen, der
parahiilitarische Organisationen mit politi-
schem Zweck untersagt. Bekanntlich hat
Luigi Longo, der neben Togliatti im Direk-
tormm der Kominform sitzt, schon wahrend
der Agitationen im Spatherbst die Garibaldi-
und Mateotti-Brigaden in Mailand, Genua
und Rom zu Zehntausenden an sich vorbei-
marschieren lassen. Wie es mit der Beviaff-
nung diesér revolutionaren Truppen steht, ist
ungewiB; vermutlich reichen die seit der
Kriegszeit versteckten und wahrscheinlich
spatéïi noch geaufneten Vorrate^an Spreng-
stof f, -Handgranaten, Gewehren und leich-
ten automatischen Waf f en nur für einen Teil
von ihnen. Ferner müöté sich noch erweisen,
wie viele. diesér jungen Leute mit dem roten
HalstUch und der Khakijacke.wirklich kampf-
beréit sind. Itt einer kurzen An'sprache an
weibliche christiich-demokratische Gemeinde»
rate hat ï)e Gasperi einen scharf polemischen
Ton gewahlt; er sprach von „Marschall Longo"
und ' ,>von Schocktruppen,' fan sich für êine
Balkandiktatur" schlagen".

, in der „pjiita" , mit
einem, tiei-tartikel, der den Titel trug: „Oester-
reicMsche- Galle". Sonst richtet: die kommuni-
stiscïï'e' ••* ̂ A''3wehrpTOp'aganda' " ihre ' 'Geschutte
zurzeit haüptsachlich gegén die Linkseleiïienie
in der Regierung De Gasperi. Saragat wird
momentan noch etwas geschont, da unter Um^
standen nach dem KongreB der Eechtss,0zia-
listen einige seiner Anhanger wieder an den
Busea der Volksfront zurückkehreh könnten.
Aber auf die Republikaner, auf Paeciardi und

hiiïter denen erst die eigentliche Schlacht-
reihe anrücke. In der Tat hat man/bei den
Gründungsversammlungen der ^Volksfront"
ausgiebig dissidente Republikaner,.,' radikali-
sierte Aktionisten und Linkskatholiben reden
lassen, die' mit der Democrazia ' Cristiana
gebrochen haben. Im Aufruf, der ^„Volks-
front" werden fast öfters die.'.Mit'telklassen
als das Proletariat angesprochen. Bemerkens-
wert war auch, daB dèt Leser der „Unita"
den Verstand der „Volksfront" ërsfr 'zu un-
terst auf der hintersten Seite aufgezahlt fand,
darunter neben Machtigen wie, Togliatti,
Di Vittorio, und Nenni. Dekoratiy.e wje etwa
Lussu. Die Exekutive, setzt sich • aus sechs
Kommunisten, sechs Linkssozialisten- und
neun GemaBigten zusammen.

Waffenschmuggel in deî  Adria
Mailand, S.Fébr. (Tel. unseres S-Korr.)'-Die

italienisehè Polizei ist seit' einiger Zeit dahiit be-
schaftigt, mit Hilfe kleiner Einheitèïi dw Kïiegs-
marine den Waffenschmuggel zwischen der italie-
nischen und jugoslawischen Kuste zu uiiterbiriden.
Der Schmuggel wird, wie „II Popolp" schreibt,.
nach dea Ërmittlungen d«r Polizfti mit inotorisier-
ten Fischereibarken bewerkstelligt. rEin. Teil der
Waf f en Soll von Italien naeh der albanischen Kuste •
frransportiert werden und von dort aus.in di'e Sande
der aufstandischen Griechen gelangen. - Die Ver-
riiutung liegt nahe, daB die "Waffenbestande, der
Schmu^ler aus versteckten Lagern gespeist wer-
den. Gestern berichtete das oben genannté, dem
Ministerprasidenten nahestehende Blatt über einen
bedeutenden Waffenfund bei Parma. Im Hanse
eines rriedhofwarters beschlagnahmte die Polizei
eine Anzahl Kisten mit BOmben, .ExplQsivstoïfen
und Gewehrmunition sowie 70 Gewehre. Das
Arsenal soll dem Friedhofwarter tV-on? j^ifiein
flüchtigen kommunistischen Mitglied des Stadt-
rates mit der Bemerkung anvertraut worden sein,
dafi es sich um kommuni^tischés Eigëntum :handle.



alle JJalle auf der Hut zu sein.
Zür Diskussion stehen nicht nur die MÖg-

lichkeiten heuër neof ascistischer 'Umtriebe,
sondern vor allem die sich mehrenden Zei^-
chenJfür den Ausbau dessen, was als „links-
extremistische Privatarmee" bezeich.net wer-
den könnte. Es scheint, daB die Kommunisten
mit der Absicht umgehen, die von ihnen kon-
trollierten Partizanen- und Jugendverbande
wieder zu uniformieren, womit sie mit Arti-
kel 18 der Verfassung in Konflikt kamen, der
parahiilitarische Organisationen mit politi-
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und Mateotti-Brigaden in Mailand, Genua
und Eom zu Zehntausenden an sich vorbei-
marschieren lassen. Wie es mit der Beiüaff-
nung dieser revolutionaren Truppen steht, ist
ungewiB; vermutlïch reichen die seit der
Kriegszeit versteckten und wahrscheinlich
spatér. noch geaufneten Vorrate an Spreng-
stoff,'Handgranaten, Gewehren und leich-
ten autömatischen Waffen nur füf einen Teil
von ihnen. Perner müBte sich noch erweiseïi,
wie yiele dieser jungen Leute mit dem roten
Halstucfa un'd der Khakijacke.wirklich kampf-
bereit s'ind. In einer kurzën Aïisprache an
weibliche christlich-demokratische Gemeinde-
rate-hat DeGasperi einen scharf polemischen
Ton gewahlt; er sprach von „Marschall Longo"
und • ,>von Schocktruppeny &* dch für éine
Balkaiidiktatur schlagen".

^lOjigo .• ..antwörtete ..in der „Unita" , mit
einem-, iiei-tartikel, der den Titel trug.: ^Oester-
reicHsche Galle''. Sonst richtet die komrnum-
stischei"rA'bwehrptopaganda" ihre " 'GeschffiSie
zurzeit hauptsachlich gegen die LinJcselerftente
in der Begierung De Gasperi. Saragat wird:
momentan noch etwas geschont, da unter Um-:
standen nach dem KongreB der Rechtsspzia- i
listen; einige seiner Anhanger wieder an den-
Busen der Volksfront zurückkehren kÖnnten.t
Aber auf die Republikaner, auf Pacciardi und
Sforza prasseln die Verleumdungen serien-
weise. Naoh den vom Sch\yager Togliattis ver-
faBten Reportagen ware der frühere Kom-
mandant der Garibaldi-Brigade in Spanien
und das ehemalige Überhaupt der politischen
Emigration in Amerika Verrater am „anti-
fascistischen" Vaterland. Auch der „Avanti"
hetzt nach Kraften mit, der Zeiten ungedenk,
da die Kommunisten etwa sa übër Nenni
schrieben, wie heute Nenni über Pacciardi
schrèibt.'

^ur Tarriung der „Volksfront"- sind dann
die eben verlasterten Bürgerlichen und Ge-
maBigten wieder gut genug. De Gasperi über-
trieb kaum, als er sagte, die „Volksfront" sei
mit einem Nebelvorhang verschleiert worden,
mit einigen bürgerlich gemaBigten Figuren,

- -

marine den Waffenschmuggel zwischen der italie-
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Der Schmuggel wird, wie „II Popölp" scbreibt^
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TALIAN CABINET CONCERNED ABOUT
f NEW COMMUNIST OFFSHOOT

" Garibaldi Brigades " Throughout. the Country
From our own Correspondent

ROME. FEBRUARY 4.
The formatiön of "Garibaldi

Brigades " by Communist activists all
over Italy has been the subject of a
meeting of the Cabinet Security
Committee, at which the Deputy
Premier, Signor Pacciardi, presided.

The brigades are thought to be an
off-sheot of the Cominform; the first
was publicly recognised at a Bologna
rally of agricuïtural workers, when a
young Sicilian got up to say, " We are
förming Garibaldi Brigades of workers
everywhere in Sicily. We will make
pur " '48." Three weeks later, early in
January, the Communist daily " Unita,"
announced that " Garibaldi advance
guards " for youth were being formed
throughout Jtaly.

At all the rallies general invitations
are issued to all young persons to
attend, red handkerchiefs are distri-
buted, delegates appointed, and more
rallies flxed. This goes on every day.
For instance, in Rome to-day a gsneral
invitation is issued to young people by
the " Garibaldi Avanguardie" in the
Parioli district of Rome (the "May-
fair") to attend a carnival- and ball
after to-morrow's visit by Signor Luigi
Longo, the Communist leader, to ïorm
a Garibaldi Brigade at the Rome.
tobacco f actory. Signor, Longo is
reputed to be the " military secretary "
of the Italian Communist party.

What has worried the Cabinet is the

known. f act that these, formations are
having uniförms distributed to them,:
which is expressly forbidden in the
new Italian Constitution. (Articlej
18 reads : "Secret associations are:
forbidden, as well as . those which \e politica! ends by means of j

organisations of a military character.")
The "Unita" to-day has a sarcastic
corament to make on the whole thing ;
"There has never been any mystery
about the Garibaldi Brigades. Let
those who worry go outside Rome and
watch one of these new brigades build-
ing a road at Centocelle, or let them go
down to Taranto, where they wilï^flnd
American brigades of Marines." j

The Cabinet is anxious to reach a j
decision beïore the big rally in Milan of \i Brigades which is planned for

February 18, and a decree about j.
uniförms (and handkerchiefs) may be
drawn ,up,

The Ministry of the Interior
announces that a large dump of guns
and other weapons was found this
morning in a Parma cemetèry. A Parma
city councillor has been arrested.
Since • midnight the Italian Customs
aided by Italian naval 'and military
units have been engaged in a coastal
sweep along the Adriatic to try to stem
the traffic in arms from the Balkans
into Italy.

About 1,200 soldiörs of the 1925 class
are estimated to have been involved in
the demonstrations in January against
the raising of the service period from
12 months to 18. Communist propa-
ganda amdhg them goes on.



'Krijgt de Cominform een strijdmacht ?
Op 9. December sprak de vicerpresident

van de Oekraïnse Socialistische Sowjet-
Republiek, generaal Kgwpak. zelf oud-
guerilla-leider, in Rome een congres van een
1500 Italiaanse partisanen toe: „Het is on-
vermijdelijk, dat de Europese partisanen, die
tegen het Nazi-fascisme vochten voor een
werkelijke democratie, zich groeperen in een
organisatie, teneinde, hun veroveringen te
verzekeren". Op een vraag naar de oppor-
tuniteit van een internationale brigade, ant-
woordde Kowpak: „De Sowjet-Unie staat
niet vijandig tegenover een dergelijke orga-
nisatie. Een zodanige beweging is niet te
vermijden, in het bijzonder in landen als
Griekenland, waar de veroveringen der par-
tisanen nog niet verzekerd zijn". Hij mini-
seerde het militair belang van de atoombom:
„Waarom over een wapen spreken dat geen
geheim meer is en dat vandaag aan de dag
reeds overtroffen kan zijn?"

Op de in het begin van December geopende
officiële Cominform-bijeenkomst te Belgrado
stl^t de vorming van zo'n strijdmacht dan

ook op de agenda. Niet echter een verder
gaande samenwerking in federatief verband;
dit zou volgens de woordvoerder van de Ita-
liaanse groep Francesco Scotti gedurende
de winter op een informele bijeenkomst be-
sproken worden. Naar verluidt zouden de
verzetsleiders van 7 landen reeds besloten
hebben in Belgrado tot de oprichting van
zo'n strijdmacht.

Ondanks het socialistisch verzet zullen de
Communisten er wel in slagen alle Italiaanse
ondergrondse oud-strijdersgroepen te ver-
enigen in één organisatie. Toetreden kan
iedereen, die weet aan te tonen, dat hij of zij
door de Nazi's vervolgd bf mishandeld is.

Het voorstel van Kowpak'werd spontaan .
ondersteund door de Zuidslavische kolonel
Hadellikowitsi. de Tsjechoslowaakse luite-
nant Borsky en de Italiaan Scotti. Met be-
langstelling zal de wereld — en in de eerste
plaats Washington — toezien of hier inder-
daad een strijdmacht georganiseerd zal kun-
nen worden over de nationale grenzen heen.

T.
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ïartisanen-bijeenkomst
op 4-11-1947 te Rome.

Haar vernomen werd is in Augustus j.l. te Praag tijdens het aldaar
gehouden Wereld Jeugd Festival, een bijzondere bijeenkomst belegd
voor oud-illegale werkers. Aan die bijeenkomst werd deelgenomen door
één of meer leden van iedere landen delegatie.
Tijdens die bijeenkomst werd medegedeeld dat op 4-11'-1947 te Rome
een internationale part i-sanen-bi j eenkomst zou worden gehouden.
.Gevraagd, werd om opgave van ̂ oud-illegale organisaties en mô &t̂ iT de
namen van die organisaties^^Worden genoteerd in een register.
Door één der afgevaardigdei van de Hed. delegatie (Freek Driessen)
is daarop in dit register geschreven "Hoofdbestuur A«U.J.V. te Am-
sterdam". .
len andere Eed. afgevaardigde (ïhijs Booij) niet-A.ÏÏ.J.V.'er,heeft
in dit register geschreven "G.O.I.W.".
Medegedeeld werd dat de opgegeven organisaties uitnodigingen tot
deelneming aan de partisanen-bijeenkomst zouden-ontvangen en voorts
dat men plannen- koesterde om te komen tot een gewapende partisanen
organisatie. ,

B.IIIb 2-10-1947.



Vernomen werd dat er inderdaad een Federatie
als bedoeld,moet bestaan en dat die Federatie
sterk links georiënteerd moet zijn»
Bijzonderheden, alsmede namen van Nederlanders
die met bedoelde Federatie iets uitstaande heb-
ben, konden tot nu toe niet worden verkregen.
Wel werd vernomen, dat bedoelde Federatie met
de F.Ï.AoP* ( een kortgeleden opgerichte of nog
in oprichting zijnde Intern* Federatie van ver-
zetsorganisaties ) niets uitstaande heeft»
Ten aanzien van de Intern. Brigade ( zie blz. 2
onder Griekenland ) wordt verwezen naar O.D. 66
( Intern. Brigade )•
O.D. 66 gaat hierbij.

B.IIIb 13-9-1947»
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uit betrouwbare en doorgaans goed ingelichtte bron on
gaand rapport.
De gegevens In dit rapport verwerkt mogen niet verder verspreid
worden.
De zegsman zou het op prijs stellen wanneer hij terzijner tijd een

critiek op dit rapport zou mogen ontvangen

Afd o LP



16th May, 1947.

INTERNATIONAL ffESDERATION OP NATIONAL RESISTANCE MOyEMENTS,

I set out heretinder a summary of information which I have
received concerning the above or&anisation. I should be grateful if
you would let me know if you have any contacts or information con-
cerning this organisation.

"1. FQR1ATIQN.

The first reporte of the formation of an International
Federation of National Resistance Movements came shortly after the
Congress of the Gzechoslovak Partisans held in Prague from 20-23.4.46,
This was attended by delegaties from the resistanee movements of many
European countries, including, according to variona unconfirmed
reports, representatives from Belgium, Bulgaria, Denmark,France,
GreecejHolland, ïïungary,Luxemburg, Norway,Pöland,Spain, the U.S.S.I.,

( Yugoslavia.
In addition to the general sessiona of the Congress, foor secret ses-
sions are reported to have been held, attended by one delegate only
from eaoh country represented. According to this report, it was at
these sessions that the decision was taken to aet up an International j
Partisan Organisation. The name of the new organisation is given
variously as "Pan-European Oonfederation of National Resistance",
MPan-European Pederation of Partisan Organisations", Pan-European
Federation of Partisans", "Union of Resistance Movements", "Co- j
ordinating Committee of Éuropean lesistance", "International PederaHoij
of Movements of National Resistance" and "General Confederation of
Resistance". It was decided that the headq.uarters would be in
Prague, and the following were elected to the General Council of the
Federatiom-

Marshal TOLBUEHIN (U.S.S.R.), Honorary General Seeretary,

General SVOBODA (Czechoslovakia), Acting General Seeretary,

<.. ^ General STEPANOV (U.S,S.R.),

Captain UTRILLO (France),

\e HODJIS or HADJIC (Yugoslavia),

General MANDAEAS (Greece).

Of these, STEPANOV and HADJIC were present at the Congress,but
General MANDAKAS was prevented from leaving Greece to attend.

2. OBJECTS.

The ostensible object of the organisation is to maintain and
cultivate the wartime spirit of comradeship between the various natio-
nal resistance movements which took part in the struggle against
Fa'cism. It is, however, like most of the national organisations,
pontrolled by the Communists, and it is clear that it is now assuraing
CQQsiderable importance'as a Communist Preŝ £e-grou2o One of the

-decisions-



r • • - 2 -
•)
\s said to have been taken at the secret sessions of<the

Pragne Oongress was to aet up special committees to consider the re-
organisation of resistance movements and closer collaboration between
them, whether Communist-controlled or not. An attempt was made to
assess the strength of the various resistance movements and the
proportion of Communists in their ranks. It was also decided that
each country represented should send one or two permanent delegates
to Prague.

3. PARIS OQNGRESS

A Congress of the Conseil National de la Resistance (Frenen
National Resistance Movement) held in Paris from 11-14.7.46 was made
the occasion for a further gathering of European partisans. Delegates
were present from Belgium, Bulgaria, Czechoslovakia, Denmark, G-reec e,
Holland, Hungary, Italy, Luxemburg,Norway,Poland and Rumaüia. The
U.S.S.R. and Yugoslavia were nor represented. Nothing is known of
decisions taken at this Congress.

4. GREEGEt Alleged.formation of international Brigade.,

Since the Pĵ Fgue Congress the organisation seems to have been
concerning itself actively with the situation in G-reece. Miltiades
PORPHYROGENES, an important member of the Central Committee of the i
K.K.E. (Communist Party of Greece), who has been resident for some i
time in Prague, is believed to be the permanent Greek representative
on the organisation. In November 1946 hè is reported to have gone
to Belgrade to meet Markos VAPHEIADES, also a member of the Central
Committee of the K.K.E. If souree1s account is to be believed,
PORPHYROGENES told VAPHEIADES that. the Federation in Prague had
dec&ded to appoint VAPHEIADES as Commander-in-Chief of the "Democratie
Liberation Army" (Communist-controlled guerilla forces in G-reece).
He also said that international help for the guerillas to be organisedj
in Prague would include the formation of an International Brigade to
fight in G-reeee.

On 9.2.47 the Athens Communist newspaper "Rizopastes" published
what purportèl to be a despatch from its Paris correspondent Tasiles

^ GEORG-IOU, alleging that preparations were being made in france,
V Belgium , Holland, England and other countries to form an Internationa]

Brigade to fight in Greece. On the following day the Political Bu- i
reau of the K.K.E. issued a directive pointing aut the great signi- j
ficance of this "Rizospasted" report and calling for its "broad !
analysis" to members of the Party and its aatellite bodies. The !

tone of this directive and the faked Paris dateline of the report
suggest that it was a deliberate handout by the Political Bureau of
the K.K.E., presumably designed to boost the morale of the guerillas
at^the moment when the U.N. Commission of Enquiry was due to begin.
This theory does not, however, necessarily cast doubt on the story of
the intended formation of an International Brigade.

5. We have had no information that recruiting for such an Inter-
national Brigade is actually going on."


