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KABINET VAN DE 
COMMISSARIS DER KONINGIN 
IN DE PROVINCIE OVERIJSSEL 

~- e755 - D/O . 

ONOE.RWBRP: Terugzending News nrs e , 10 en 11 . ZWOLLE, 1 Apr i l 1952 . 

BIILAGBN: drie . 
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t, 1( 1952 I 

IE I 3ÇijJib . 
-.J 

Nadat ~ijn Ambtgenoot in de provincie Gelderland en 
de Pro cureur- Generaal , fgd ~irecteur van ?oliti e te 
Arnhem daarvan kennis namen , ontving ik van de laatst
genoemde de nrs 8 , 10 en 11 van de jaargang 195 1 van 
het periodiek "News ". 
Met dank voor de mij verleende inzage , zend ik deze 
exemplar en t hans aan U terug . 

A A N 

De Commissaris der Koningin in 
d provincie Overi j s sel, 

' ./"' {' e'/0 t•v "'-----:-:---
/~ I'! , ... ./i,.,.. , 

/)?' "/ / 

Het Hoofd van de Bi nnenlandse Vei l i gheidsdienst , 
Javast raat 68 , 
' s - G RA V EN HA G ~. 
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Verbindinc : l.o . 12 ,~ lA~ 
Do ss . 21/88 ~ ~~'"' rv c 
CnclerVIerp: Lectuur -:.; . S . 0 H •• 

• Jij laten : twee . 

18 October 1951 . 

Hie:.:bij v:ord t toet. <:;.:.o td.en el:)n exemplaar van het 
11 InJ.:orrt.atie- bv.ll tin 11 • 77 , zoals dj.t door de ru.'lbassa<ie 
van de J . s . s ... . in 1.ed la"ld wordt uitgegeVcl'l , benevens 
een gei l l ustret.l'd maandbericht . 

Aangezien de bijlagen toevallig in uijn bezit zijn 
gekomen, kan dezerzijds nieL voo.· eon geregelde toezending 

...( v-.orden i ngestaan . (einJe) 



PAPERS and MAGAZINES 
published in the USSR 
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ILLUSTRATED MONTHLY 

THE MAGAZINE IS PUBLISHED IN 
RUSSIAN, ENGliSH, 
CHINESE, FRENCH, 
GERMAN AN D SPAN I SH. 

SOVIET UNION corries documentory 
photos, orticles ond feature stories by noted 
Soviet writers, journalists ond other people 
prominent in sociol ond politieel life, giving 
a generol picture of the life of the peoples 
inhabiting the Soviet Union, their successas 
in socialist construction, ochievements in 
Soviet economy, sctence, engineering ond 
culture. 

Each issue of the magazine gives on 
illustrated review of the most important 
events in the U.S.S.R. 

The cover is printed in colour. The maga· 
zine olso contoins a large number of colour 
photos and repraductions of paintings by 
Soviet ortists. 



NEW 
TIMES 

READ NEW TIMES 

PUB LIS HED WEEKLY IN • 
RUSS IAN , ENGLISH, FRENCH AND GERMAN. 

NEW TIMES deals with questions of the foreign policy of the 
U.S.S.R. and of other countries and with current events in inter
national life. 

NEW TIMES keeps the reader informed of events in all parts 
of the world and of the struggle of peoples fo r lasting peace, 
democracy and security. 

NEW TIMES publishes reviews of the fo reign press and other 
information on world offairs; prints replies to readers' questions 
ond gives a weekly chronicle of international events. 

• 

ILLUSTRAT ED MAGAZINE 
• PPEARING EVERY TWO MONTHS AND DEVOTED TO 
~OCJAL AND PO LITICAL PRO BLEMS. LITERATURE AND ART 

PUBLISHED IN RUSS IAN , EN G LI SH, 
CH INESE, FRENCH, GERMAN AND SPANI SH. 

The magazine "SOVIET WOMAN " describes the social, politi 
cal, industrial, scientific and culturo l octivities of Soviet women; 

publishes orticles on various problems of every-day life, the 
family, and the educotion of children; 

prints short navels, essays and poems by the best Soviet 
writers and poets; 

and elucidates problems of the inter
national movement of progressive wamen 
of all countries who 
are fighting for peace, 
for security of the 
peoples and for de
mocracy. 

• 

OVIET 
L irERATURE 

A MONTHLY MAGAZINE 

DEVOTED TOL/TERATURE AND ART 

PUBLIS HED IN 

ENGLISH. FRENCH. GERMAN, POLISH ANO SPANISH. 

Presents the best works of Soviet writers and poets. 

• 
Features articles on topical problems of foreign literature 

and art. 
The main sections of the magazine 

are: Literature a nd Art, Literature in Other 
Countries, New Books, Miscellony. 

Each issue conto ins 
from 

180 to 200 pages. 

ORDERS 
TO BE PLACED WITH 

U. S S R. - 'Mezhdunarodnaya Kniga·, 18, Kurnetski Mast, Moscow 
AUSTRAl! A- A. Keesing, Box 4886, G. P 0., Sydney. 
BURMA - People·s literolure House, No. 546, Merchont Street, P. 0. Box 7111, 

Rangoon . 

• 
CANADA- Progreu Publishing Compa ny, 95, King St reet, Toronto, Ontorio. 
CEYLON - People·s Publishing House, 85. Collo Rood, Colombo 8. 
CHINA - Kuo Chi Shu Tien, Suchauhutung 38, Peking. 

Branches: 
Kuo Chi Shu Tien, Foochoulu ó/9, Shanghoi; 
Kuo Chi Shu Tien, Chta otunglu 37, Honkow; 
Kuo Chi Shu Tien, Shangchihteche, Ha rbi n; 
Kuo Chi Shu Tien. Moluwon, Mukd en; 
Kuo Chi Shu Tien, Tiensingche 17B, Ta lien: 
Sin Huo Shu Tien, Urvmchi. 

DENMARK - AIS land og Folks Boghondel, Bredgode, 37, Copenhagen. 
DENMARK - Hovedbonegoordens Aviskiosk, Revenl lowsgade, Copenhogen. 
ETHIOPIA - Minervo Bookshop, Geo rge P. Gionnopoulos, P 0. Box 120, Add11· 

Abeba . 
FINLAND- Routotiekirjakouppa Oy, Köydonpunojonkotu, 2, Helstnkt. 
FINlAND - Kansonkufltuuri Oy. Malminkotu, 14, Helsinki 
GREAT BRITAlN - Collel's Subscription Dept. 40, Great Russoli St., Londen W C. I. 
ICElAND - Koupfelag Reykjavikur og norgennis, Reykjavi k 
INDIA- People's Publishing House, 190-B, Khelwadi Moin Rood, Bomboy ~ 
INDIA- Currenl Baak Distriblltors, 3'2, Madon Slreet, Calcutta 13. 
INDIA - People' s Publishing House, Purvsholhom Bldgs., Mount Rood, Madras. 
INDIA- Progs (Baak-Corner), 122, Municipol Morket, Con. Circus, New Delhi. 
INDIA- People's Baak House, 7, Bishweshwar Nolh Rood. lucknow, 
INDIA- Ad hu nik Pustak Bha ndar, 7, Albert Rood, Allohobad 
INDIA - People's Baak House, Opp. Bihor Notionol College, Patna. 
INDIA- Peaple'• Bo.:>k House, '178--J9, Noroyan Peth, loxmi Rood, Poona. 
INDONESIA- lian Sin & Co., Diaion Mosrono, Ponlianak, West Borneo. 
INDONESIA - Pustoko Hwa Chioo, Djolan Swatow No. 52, Medon, Sumatra. 
ISRAEL- levani Publishing Campony, Ltd., 96, Allenby Raad, P. 0. B. 1136, Tri Avtv, 
ISRAEl- Baak Store Boleslavsky, 64, Allenby Streel, Tel Aviv, 
ISRAEL - Haiflepac, P. 0. Box 1794, Haifo r NETHERlANDS- Uitgeverij 'Pegasus·. leidses1raat, 25, Amrterdam. 

• 

) NORWAY - Johan Grundt Ta num, lidligere Aschehougs Boghondel, Kort Johons 
Gt. 43, Oslo. 

NORWAY - AIS Narvesens Kioskkamponi, Post Box 125, Oslo. 
NORWAY - Nonk Bokimport AS, Edv. Storms Gate I, Oslo. 
NORWAY - Ai$ Bokhjornet, Stortingspioss 7, Oslo. 
PAKISTAN - People's Publishing House, 3, Nisbet Raad, lahore. 
PAKISTAN - Bookland, 12 Mohomed Bldg., Hormusji Stre•f, Bundrr Rood, Korachi I 
PAKISTAN - Book Cenlre, Clork Streel, Sador, Karochi 3. 
SWEDEN -A.B. C. E. Wennergren -Williams, Box 657. Stockholm . 

• 

SWEDEN- C. E. Fritze·s Kungl. Hovbokhondel, Fredsgoton 2. Stockholm. 
THAilAND - Tor Chung Wen Hua, W Somyek, Songkok 
USA - Four Continent Book Corpora! ion, 38 West 58th Streef, New Vork 19, N, Y. 
USA- Universol Otstributors, 52-54 West l3th Streef, New York 11, N. Y 
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Brawda, 4 Septe~ber. 
~ Hoofdartikel. Het ministerie voor de cinematografie spant zich onvoldoende in 

om een hoog peil te bereiken terw~l de bond van Sovjet-schr~ers slechts op 
slappe wijze zich kwiJt van de taak om scenario's te schr1jven. 

2/ Over de Sovjet- Franse handel sbetrekkingen. 
I n verband met het aflopen v an de op 29 Dec . '45 gesloten overeenkomst werden b~ 
sprekingen gevoerd over het sluiten van een nieuw verdrag. Op 3 Sept .' 51 werd 
een verdrag getekend tussen de s.u. en de Franse regering over de wederz~dse 
handelsbetrekkingen en over het Statuur v.d.Handels- Vertegenwoordiging v.d. s . u. 
in Frankri~. met voorziet in voor beide part~en meest gunstige betrekkinben 
voor handle en scheepvaart.Het tljdvak is 5 jaar. (beplaatst op de 2e blz.waar 
steeds de officiele mededelingen verschijnen) . 

3/ Het X Amerikaanse plan om de J apanse economie aan zich ondergeschi kt te maken. 
Het vredes-verd~ag met Japan is bedoeld om J apan. economisch afhankel~ te maken 
van de US terwijl het ook practisch een mili t aire bezetting betekent . Op 16 Mei 
publiceerden de Amerik .bezettingsautoriteiten i n Tokio een plan voor een econo
misch programma voor Japan z~nde de "toekomstige J apans-Amerikaanse economische 
samenwerking" . 

In dit plan wordt er de nadruk op gelegd,dat J apan onmisbaar is voor de kap. 
kringen van Wall- street en part .kapitaals- groèpen geinteresseerd zljn om"hun ka
pitaal te beleggen" in Japan, maar wordt e:eaan toegevoegd Japh moet de "geschik 
te" voorwaarden scheppen om het kapitaal van Wall-street aan te trekken. Het 
Amerik.Pl kapitaal is ook bereid technische "adviezen"te geven en "hulp" te vel 
lenen aan de Japanse industrie maar op commerciele grondslag . 

Maar geen verkoop van Japanse producten teben lagere prijzen dan de Amerik. 
producten zoals dit het geval was voor de oorlog . 

4/ Revol utionnaire waakzaamheid van de volkeren in de str~d voor het socialisme. 
door George Dezj, secr.gen.v.d.Roemeense arb.partij . 

In dit vrij grote artikel wordt 2/3 besteed aan een oeschouwing over de v~
den van het volk, de koelaks enz . O.a.De ervaring van de arbeiders- beweging na 
de 2e wereld-oorlog bewijst,dat het imperialisme in de eerste plaats Zijn slagen 
richt tegen de comm. partij,de voorhoede van de werkende klasse en leidster èn 
de ~trijd der volkeren voor vrede en socialisme. De bourgeoisi e streeft ernaar 
de oomm.partij van binnenuit te ondermijnen~ Het proces Rajk en Kostow wordt ge
memoreerd zomede de vijandige groep Sling en Swermova. Z~ hadden de taak in vool 
aanstaande posten door te dringen.In het proces Kostow werd bewezen. dat Tito 
reeds in ' 33 en ' 34 contact had met de Trotzkisten. 

~ Een dergel ijk indringen van de viJand hebben Wlj ook in onze partlJ. Voor de 2e 
wereld-oorlog was in onze partij-leiding doorgedrongen Forisj.Vlak voor de mis
dadige oorlog tegen de Sovjet for ceerde Forisj met ziJn kliek de arrestatie van 
l eidende pa.rtij-kaclers en beiJVerde zich om partij-organisaties te likwideren. 

De bende van Forisj werd in '44 ontmaskerd . De ervaring bewijst,dat de VJJand 
niet onmiddel llJ'k alle ondermijningawerk beeindi gt. Zo hebben wij i n onze part1j 
een t ijd geduld Patrasjkanu een opportunist met een tw.JJgelachtig verleden.In he 
voorjaar van '48 kwam alles aan het licht en bleek hij een Vljand in de partij
l eiding te zijn . Het indringen van de Vljandige agentuur in de part1j-leidiné:, is 
te verklaren doordat tijdens de oorlog en onmiddellijk daarna onze waakzaamheid 
verslapte en geen ernstige aandacht gaven aan de opleirline van de kaders . 

Onze partij gaat voort de gelederen te zuiveren van Vljandigen, van opportunü 
en van eerlozen. Bij onderzo&k werd uit de gelederen meer dan 1/5 uitgesloten 
Derge~ke zuiveringen hadden ook plaats in andere commun. partljen van de demo . 
l anden.De vijand kreeg steeds meer nieuwe klappen. 

Het zou echter een gevaarlijke illusi e zijn te denken,dat in onze part.ij verdf 



• 

• 

geen ViJandelijke elementen meer Zlftl• Opportunistische t:,oedighei d en toegeeflijk
heid tot de fouten scheppen een gunstige voorwaarde voor het indringen van de 
v~and in onze gelederen. 

Over de koelaks : Daar waar reeds cooperatieve landbouwbedrijven Z ljll gesticht 
trachten de koelaks in te dringen om van binnen uit te ondermijnen. ~ 

Het feit,dat ons land zich in de onmiddel~ke nabijheid bevindt van Joegoslavi 
waar de fascist.kliek Tito-Rankovic regeert,eist van ons een voortdurende op 
de hoede zijn. 

Izwestija, 4 September. 
~ De telegram-wisseling tussen Mao Tsje Toeng en Stalin n.a.v . het feit,dat 6 jr. 

geleden het Japanse imperialisme werd overwonnen.(even.als in de Prawda op de 
voorpagina). 

2/ Protest van Kim Ir Sen aan Ridgway en een rapport van Nam Ir over schendingen. 

~ 

2/ 

3/ 

4/ 

Overigens niets van belang. 

Prawda,5 September. 
Een artilcel over het opvoeden van de kaders in de geest van geen tekortkomingeJ 
toe te etsan, door de secr.van lis: het partij-comite in Brjansko O.a. Onduldbaar 
zijn die feiten waarbij afzonderlijke partiJ- leiders geen rekening houden met op
drachten van hogerstaande Sovjet-instellineen(instanties) . Voorbeelden worden 
genoemd.Erkend moet worden , dat een belangri~ deel van de schendingen van re
gerings-· en partij-discipline voortvloeit uit een liberale houding tot deze fei 
ten van de kant van onze partij- organisaties . 
Otto Grotewohl in Leipzig. Ter gelegenheid Vod.opening v.d. Leipziger Messe 
hield Grotewohl een rede op een meeting,georganiseerd door de Nation.Ra.ad v.h. 
Nation.~ront van demoDltdo Eerst merkte Grotewohl de erote betekenis op van de 
najaars-Messe voor de bestendiging v.d.vrede en vriendschap tussen de verteg 
van verschillende lagen van de bevolking van Oost-en West-T.Itld . en daarom een 
grote hulp is in de strijd van het Duitse volk voor de oprichting van een ver
enigd democr.Dld. 

Uitvoerig analyseerde Grotewohl de Amerik.Engelse politiek in W.Dld.na de 
oorl og,welke gericht is op het in stand houden van het potentieel van de oor
logsindustrie met het doel een nieuwe wereld- oorlog te ontketenen.Alle verpli< 
tingen en overeenkomsten om Dld. in een nieuwa oorloe te betrekken zijn misda
m±g den tegenover het Duitse volk,zoals de Europese Raad ,Nrd.Atl. pact,het plar. 
Schuman.De Duitse dem. republiek erkent deze niet • 

Sprekende over de h&Ldelsbetrekkingen van de Duitse dem.rep.welke zich uit
strekken van de Elbe tot de Stille Oceaan,zei Gr. o.a.:Er bestaat een absolu~ 
reëele mogelijkheid om op elk moment ook de W.Duitse ecomomie te betrekken en 
in ruime mate te doen deelnemen aan onze buitenlandse handel.Gr. bleef l ang st 
staan bij de besprekingen tussen de Duitse dem.rep. en West-Dld. over het sl~i
ten van een inter-Duitse handels-overeenkomst. De Amerik.belemmeren dit op 
alle mogelijke wijzen ofschoon zij in het geheel .f e;een recht daartoe hebben. 
Amerik.milit.missie onderzoekt de Spaanse kust. 
Parljs ,Tass . France Presse meldt uit Madrid,dat een groep van 12 hoge Amerik. 
officieren deel uitmakende van de Amerik . milit . missie,welke sind~ 24 Augustus 
in Madrid, heden naar Valencia is gevlogen aan boord van een Amerik.milit. 
vliegtuig. Het doel is "zich op de hoogte te stellen" langs de Midell.zee kust 
van Spanje. 
Twee derde van de bevolking van Australie is tegen het Amerik.ontwerp voor het 
vredes-verdrag met Japan. Sydney ,Tass. In "Suntiay Sun" versoheen een artikel 
uEnorme meerderheid van de Australiers tegen het vredes- verdrag met Japan" . Het 



bl ad s chrijft "overeenkomstig de resultaten van het laatste opinie- onderzoek 
is bijna 2/3 van de Australiers tegen het vooL"stel". 

5/ Op de laatste blz.Petitie van de Raad van de Japanse Patriotische BewGging 
voor een veelzijdig vredes-verdrag. Deze raad vertegenwoordigt meer dru1 5 mill. 
mensen. (vrij opvallend gepl aatst) . 

Izwestija,5 September. 
l/ Nieuwe rea.ction:aaire daad van de Indonesische regering. 

Den Haag,Tass. ~ "De Waarheid" bericht heden,dat dezer dagen de I ndon.regering 
een besluit uitvaardigde over het verbod van het verspreiden van div.progressi 
ve bladen in Indonesie . Onder de verboden uitgaven Zljn "For a lasting peace , 
fora people's democracy" het Sovjet- blad "Nieuwe Tljd" termjl ook diverse 
Chinese bladen werden verboden. 

2/ Protest tegen het Amerik.ontwerp vredes-verdrag met Japan.Uit Peki ng: Een :pro
test waa~in ook ande~e Aziatische landen worden genoemd,o.a . Indonesie,waar 
slechts 20% van de parlement s- leden voor het ontwerp is,zoa l s Associated Press 
mel dt . 

Prawda , 6 Se~teillVer. 
~ Oproep van de Centrale Raad v an Vak Verg .voor geheel-Sovjet aan alle leden 

• 2/ 

van de vakverg. ,all e arbeiders,technici , int9lligentsia om de oproep van de 
Werel d- Raad voor de vrede eensgezind te tekenen. 
Hoofarti kel ook hieraan gewijd. 

• 

3/ 

4/ 

Verklaring van de minister van B.Z. van Egypte . 
Cairo ,Tass . Het blad "Al Achram" geeft een verklaring v.d.m:La..van B.Z. naar 
aanleiding van de besl uiten welke genomen xi z~ op de congerentie over vr aas 
stukken van de "verdedigin811 van het Afrikaanse contingent , welke in Augustus 
pl aats vond. "Wij hebben du.idel.ijk ons standpunt uiteengezet ,zei tie min. Egypte 
werkt niet samen met Engeland in milit . aangelegenheden ;daarom is Egypte in lî 
geheel niet verplicht besluiten uit te voeren of aanbevelingen van die confe~ 
rentie . Egypte wei gert openl ijk gebonden te ziJn do'.>r enige beslissing welke be., 
doel d is voor militaire hul p aan Engeland" . 
De helpers van de oorlogsopnitsers . 
Handel t over de conferentie van de Trade-Unions in Blackpool op 3 September . 
Hevig wordt op deze Trade Unions critiek uitgeoefend in het bijzonder op de 
voorzitter Roberts. Deze sp~ak zich uit voor een voortzetting van de oorlog 1 
Korea , steun aan de impero ~olitiek V&l labour zoals i n Iran en Egypte en st ew 
aan het bewapeningsprogramma. Toch waren er protest- stemmen op de bijeenkomst 
wel.kP. wijzen op een tendenz van splltsing.De eer·ste dagen van het congres -oe
wezen , dat de l eidP.rs zich steeds meer van de leden v. d. vakverg.±aïm isoleren 

5/ Proces tegen Amerik. spionnen in Bulgar~eo 

6/ 

Sophia ,Tass. Het proces is begonnen tegen 13 Bulgaarse bugers ,geweza~ offici 
ren van het Tsaristische lager, koelaks en handelaren. 

In de acte van beschuldiging wordt er de nadruk op gelegd,dat de beschuld: 
den een spionnen- centrum hadden georgani seerd en regelmatig de Amerik. inlicl 
tingendienst hebben voorzien van inlichtineen van politieke ,economische en 
militair karakter. Volgt een verslag van de r echtzitting enz. 
Amerikaanse monopolies overheersen in Belgisch Congoo 
ParJjs ,Tass . "l ' Humanite" wordt aangehaal d. "De Belgische Congo levert ongeve 
9/10 van de gehele voorraad uranium die i n de kapit . landen wordt gewonnen .V 
beschikt het over grote voorraden kaper, tin ,nobalt,mangaan, wolfram,cadmium 
zink. Tot de oorlog had het Belgisch-Englàs kapitaal hier een overheersende 
positie. Nu i s dit vrijwel verdrongen. Vanaf 1941 hebben machtige Amerik.fli 
groepen zich verzekerd van een belangr~k deel v.d.aandelen van UNILEVER, di~ 



grote concessies had. Het handelsverkeer tussen Belgie en de US is nu 20 X 
zo groot dan voor de oorlog . De Amerik . controleren de Belgische mjj "Sima.f " 
welke tin- mijnen heeft . Voorts hebben de .Amerik.zich meester gemaakt van een 
groot aantal mijnen waar ko:per,wolfram en cadmium wordt gevonden. Tegelijkertijd 
bouwen zij vllegvel den, strategische wegen , leggen telefoon-verbindingen enz . " 
Het blad merkt op hoe de arbeiders en mijnwerkers in de Belgische Congo verar
men en nu zien hoe hun land tot een Amerik,militair kamp wordt gemaakt . Zij 
strljden tegen de heerschappij van de Amerik. monopolies in hun land. 

7/ Op de laatste b~z . De opening van de conferentie in San Francisoo. (naar de 
mening van Vert: niet belangrjjlt van inhoud. ) 

8/ Protest van Nam Ir aan vioe- adm. Joy. 

Izwestija, 6 September. 
vrjjwel gelijk aan Prawda,overigens ru.ets van belang. 

Prawda , 7 September. 
1.1 Hoofdartikel over de noodzakelijkheid van de opvoering van productie in de vee

teel t . Diverse gebieden worden genoemd waar tekortkomingen zijn,oa. Kirgizie, 
Kazach 

2/ Bijna 2 blz . gevul d met de rede van Gromyko op de conferentie in San Francis co. 
(Indien nodig,dat Vert; hier bepaalse stukken uit weergeeft dan gaarne bericht ) 

~)/ Overl eden is kol .generaal Sjtsjadenko , waaraan vrij veel aandacht. 

• 

Izwestija, 7 September. 
1.1 Enthousiast ondertekenen arbeiders in div.gebieden de oproep van de Wereld -

Raad voor de vrede .Hierover diverse berichten. 
2/ Eveneens 2 blz. gevuld met de rede van Gromyko. 
3/ Protesten tegen de voorbereiding tot invoering van de milit.dienstplicht in 

Australle. Sydney,Tass . Gisteren heeft de Raad van Vak Verg . van Australie 
de Federal e regering uitgenodigd het plan tot invoering van de dienstplicht 
af te wljzen. De Raad eiste een referendum te houden over dit onderwerp. 

Prawda, 8 September. 
1/ Dementi van Tass. In de laatste dagen heeft de informatie-afd.van gen. Ridgway 

in Tokio en ook een aant a l Amerik. en Engelse bladen met bepaalde doeleinden 
berichten verspreid al s zouden zich in Nrd.Kor ea contingenten Sovjet-troepen 
bevinden van het Kt blanke raso enz . Tass is gemachti gd te berichten, dat al 
deze en dergel ijke berichten van het begin tot het einde gelogen zijn en slechts 
bedoel d om de publieke wereld- opinie te bedriegen • 
(geplaatst op de 2e blz.waar gewoonlijk de officiele berichten ver schijnen. ) 

2/ Volksbeweging tegen de r emilitarisatie in W.Dld. 
Berl ijn,Tass . Steeds meer delen van de West-Duitse bevolking gaa~ over tot 
de actieve st rijd tegen de remilitarisatie en milit . voorbereidingen, en v66r 
de totstandkoming van de eenheid van hun land. 

Dit uit zich in stakingen voor verhoging van de lonen en verzet tegen het 
plan Schuman en van de W.Duitse boerenstand tegen het gebruik van hun grond 
voor militaire vl iegvel den en voort s in de weigering van gemeente-besturen 
om hun toestemming te geven bruggen te voorzien van explosieven. 

Het opinie-onderzoek over de r emilitarisatie gaat voort onder alle delen v. 
de bevolking. Zoal s de nneutsche GewerkschaftsXeitung" schreef waren van de 
60.000 stemgerechtigde inwoners van de stad Fuhrt i n Beieren er 50. 000 tegen 
de remilitarisatie.Ook in BerllJil zelf , zoals in Spandau (Engelse sector ) was 
97% van de ondervraagden tegen de r emi litarisati e . 

3/ De oogmerken van de vijanden van de vr ede onthuld. 
Uit San Francisco: De zi t t ing van de conferentie over het J apanse vredes- ver-



• 

drag wordt gehouden in het opera-gebouw waar 6 jaar geleden de in~ernationale 
conferentie werd gehouden voor de oprichting van de organ.v.d.UNO.Officiele 
vertegenwoordigers van de US verw~zen naar het jaar 1945 en spreken over de 
conferentie in San Francisco dat deze gericht zou zijn op "verzekering van de 
algemene vrede". De gehele loop van de conferentie bewijst, dat deze niets met 
het behoud van de vrede te maken heeft maar slechts bedoeld is om het ontwerp 
van è Amerika en Engeland tot voorbereiding van een nieu.we oorlog i.l~ het 
Verre Oosten te doen bekrachtigen. 

Zo de doeleinden ,zo de middelen. De aandacht trekt de samenstelling van 
conferentie van de 52 landen,die deelnemen. Meer dan l/3 z1jn landen van Lat 
Amerika,wier deelname aan de oorlog tegen Japan slechts -symbolisch was. Ook 
waren landen vertegenwoordigd van het agressieve Nrd.Atl.blok, waarvan het 
grootste deel vrijwel geen wezenlijke bijdrage leverde voor de overwinning op 
J apan,zoals bekend. 

Het grote Chinese volk was niet vertegenwoordi gd,terwijl India en Birma wei
gerden aanwezig te zijn. Om nog een schijn te geven van een "grote" vertegen
woordiging van Aziatische landen waren aanwezi g vertegenw. van de marionetten
reg~ringen van Laos,Cambodja en VietNam van Bao-Dai. De Sovjet-delegatie met 
steun van Polen en Tsjechoslowakije stelde vanaf het begin van conferentie voo 
om de Chinese volksrep.uit te nodigen. 

Onder druk van de A.merik . delegatie verwierp het groot~te deel van de confere 
tie het Sovjet-voorstel. 

Zowel bij de voorbereiding als ~ in de loop van de conferentie werd duide
lijk,dat de vertegenw.van de US meermalen druk uitoefenden op de deelnemers 
met het doel toestemming te verkrijgen tot ondertekening van dit in Washing
ton en Londen gefabriceerde ontwerp. De A.merik .pers heeft er geen geheim van 
gemaakt,dat in de 2 laatste dagen voor de opening van de conferentie Acheson 
en J.Foster Dulles krachtig de delegaties van een aantal landen hebben "be
werkt11. 

Ook de procedure bij de behandeling dat de deelnemers geen vrijheid van spre
ken hadden werd hevig bestreden door de Sovjet-deleg . met steun van Polen 
en Tsjechoslowakije. 

Hoe de organisatoren ook hun best hebben gedaan zij konden niet verhinderen, 
dat Gromyko zijn rede hield.(volgen enige passages). 
O~emerkt dient te worden, dat zelfs in de reactionnaire Amerik.pers b~ al 

hun wensen om het agressieve karakter van het Amer.Engelse ontwerp te maske
ren het toch noodzakelijk vonden op ,typerende wijze het een en ander te erken
nen. ~iverse persberichten worden aangehaald ,waarin o.a. wordt gezegd,dat 
J apan een hoeksteen is geworden van de Amerik.strategie in de Stille Oceaan, 
dat Japan gebruikt zal worden als basis, dat het Japanse oorloga-potentieel 
ter beschikking komt, dat van de "democratésering" men niet te veel zich moet 
voorstell~n, enz . 

In journalistieke kringen wordt bevestigd,dat een nieuwe Amerik.druk aan
staande is op andere landen,in het b~zonder de Ara~ische,die hoewel zij zich 
niet hebben kunnen uitspreken,zeer ontevreden zijn over het ontwerp. 

De enorme indruk welke de verklaring van de Sovjet- deleg. in kringen van de 
conferentie en op de wereld-opinie heeft gemaakt, spreekt voor zichzelf. 

-o-o-

Izwestija, 8 September volgt. 
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Onderwerp : "Letlandse Communistische 
propaganda- lectuur". -
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~~ ll t 1 
llierbijgaand heb ik de eer U te doen toe

komen, een exemplaar van de nummers van respectievelijk, 
11, 15 en 31 Mei 1951 van het communistische blad "C I N A," 
orgaan van de Letlandse communistische partij • 1 

fj .lff ~'{ ' 
I~et verwij zing naar d. z . schrijven, No: 527, d. d .17 

J:iovember 1950, betreffende hetzelfde onderwerp als hierbo
ven vermeld, moge ik U berichten, dat bijgaande bladen deel 
uitmaakten van een zeer grote hoeveelheid , uit de Baltische 
landen afkomstige communistische propaganda lectuur, 
de uit dagT week- en maandbladen, waaronder verschillende 
geillustreerde tijdschriften. 

Deze lectuur werd op een avond, in de week van 23-
28 Juli j.l. ontvangen door een - in het havenkwar t i er te 
An~verpen wonende - vrouw van Russische nationali t eit , om 
door deze t e worden gedistribueerd onder de te Ant~werpen 
vertoevende vreemde zeelieden, afkomstig ui t de verschillen
de Baltische - en Oost- Europese landen. 

Of deze zending lectuur per schip te Antwerpen aan
rovam, of wel vanwege één der in België geves t i gde vreemde 
(buitenlandse) Ambassade ' s , door bedoelde Russische vrouw 
werd ontvangen, i s niet bekend .-

------· ·-------------------------------
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Aan : B. "'T. D. 

Typ : 18. 
Col l .: V, 

Te Uwer i'1for!I1_"-' tie moge i!l: U 
bi jga~.nd een twee ta.l exempl çren v·1n 
het Russ1sche propee;andablad "New 
Times 11 ae'lbieden. 

Deze twee exel'lplaren werden 
door een 1 id van de bemanning va.n het. 
Grieksr c; . s . •t:Bfpl oi?. 11 , aan z. ter 
hand ges t eld . 

Het Griekse s . s. 11Efplola" 
vaart voor 5 maanden onrler Grj.ekse 
vlag in time- charter voo~ Rusland . 

Het arriveerde op 5 Juli 19;1 
in ö.e haven van zg,andam. 

- ,." o . 1. . 
D.\1: ·' 

J PAR: __ _, 



e instructies aan A C D, (Slechts bij definitieve opberging in 
te vullen). 

~FGEDAAN ( 

Afd./Sect.: 41!1' J Dat.: f. t IJ 1 s-1 
J 

Interne aanwijzingen A C D. 

Par.: 

~ - I Par.: l-1-[' ® 
Aantekeningen (Nummeren s.v.p.!): 

I 

t ' 

eo 1/()/JO. 

) 

I " . 

~ .. i,j~ 
'2 . ..., l-





• 

'-IJSjle&iale instructies aan A CD, (Slechts bij definitieve opberging in 
te vullen). 

ONAFGEDAAN 

Afd./Sect.: Dat.: Par.: 

ln~rn("nwijzingen A C D • 

AC D. Dat.: Par.: 

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

C0('/0/'1Q ......... . 

J I I] • • ) 
... l..«l.. .. ....•.. t )' ·~ ·7' · t. .... 

......... ......... ....... .. ,. .. ······ 
/ 

". ............... "\·;:; 
,?, 

/ ,....../.: ,~ 
/ /1'~ ' I' ····-··· · .......... . ) .. .......... . 

/. .. .. . ..... . I) • "'' , ... 

lyn }.,d,_ ·· · 1:7;;,,;;:.~~~;~.~~~ 
f ~. ~~i{~": ........ · ····· · ···· · ··· ·~ ............ . 
~ ':i</..; ~ ,J C' f' /1 / (~ai/ jl 
Y/4 «-d A:Ji ~ . .. I ... . . .. ... . .. 

. ...... .. . . .. .. . . . . .... .. .... .. .. . /Pfi. . /L.I../1. .. .. . 

1:::.:.-------........--=--~==·=· .. ··~ ........ = ..... ~==o---",--- ---
! 33630 • '50 



N 0 T I T I E 

plv. 
Aan : H. B • V • D. 
Van: H.B . 
No . "l:09l!40 

Bijl.: 2 knipsels 

In antwoord op de door U gestelde 

!113 hoeveelheid buitenlandse persorganen die in Limburg circu
leren, moge ik U berichten dat de volgende communistische 
bladen na de jongste oorlog werden gesignaleerd: 

RZECZPOSPOLITA 
GAZETA POLSKA 

J,. "V j. ·- -D. ,é _....,.,_::) 

:1"-/~ 
·u~ 
· ~ TYGODNIK POLSKI 

1'~....:.> POLSKA i SWIAT 
lJr- ~?ÏJ .. ~---~ ZYCH~ WARSZAWY 

/ ft. " . I REPATRIAI-TT 
'i ~ ~~-d. 1/ 1

....___ PRZE KROJ 
l ·. 1 ~- , ,_. .,..." .... RAZEM 
/uLirl-·( r...,. .... ~;/.,..-<:~UGODNIK ZOLNIERZ POLSKI 

1 ..-;. ... . _.~~; ~___,.p· ~-PRZYJACIOLKA 
' ~ ..,. , -, ..... ~"-sPORT 

I . /0~ x WIADOUOSCI LITERAHSKI 
//,- x SPILKI 

PRAVDA 
K01"J30UOISKAJ A 
ISWESTIA 
TRUD 
U. S • S • R. Irf BAU 
PRAVDA OEKRANYJ 
RADJANSKA OEKRAINA 
KOLGOSPNE SELO 
SOVJETSKAJA BELOR

RAHVA HAAL 
CINÁ 
TÎESA 

OEFFIJA 

Pools 

Russisch 

Oekrain . 

Wit Russ . 
Estlands 
Letlands 
Litaus 

Afk.uit Warschau 
Parijs/ 
Brussel 

Londen 
Frankrijk 
Warschau 
Polen 
Warschau 

Polen 

van Russ . Amb. 

Comm. 

• Van de met x gemerkte bladen verschijn~ eveneens 
een in Engeland gedrukte uitgave. De inhoud hiervan is niet 
communistisch. 

In het algemeen kan worden gezegd, dat momenteel 
van verspreiding op enigszins belangrijke schaal van commu
nistische lectuur onder de in Limburg vertoevende buiten
landers geen sprake is . Omstreeks 1948 was dit wel het ge
val . De bladen werden toen veelal naar de z.g. gezellen
huizen gezonden. Er bestond en bestaat bij de betrokkenen 
- althans volgens de Mijnpolitie - slechts een minimale be
langstelling voor deze propaganda. 

lil ~"'" t H. B. 18- 5- 51 
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"hinàhov Ems lJagblad" van 22 . 1.'51 

1 

I - ... 

Oplevende activiteit van de 
ttKominformtt "ijzeren gordijn'' 7.ijn gevlucht, on~ust 

en onen1gheid veroorzaken op soc1aal, 
rinantiëel en nationaal gebied. Ze heb-
ben verder tot taak alle vluchtelingen, 

IVan onze redacteur In ::1-I.-Eut·opa) die in een bepaald land werk hebben 
gevonden, door schandalen. door moord 
en inbraak te discrimineren. De politie 

In Boekarest, Lodz, War:~chau, Praag wordt zodoende gedwongen in te grij-
en Boedapest vinden. zoals we m We- pen. waardoor de gespannen toestand 

lnen uit betrouwbare bt·on vernemen. dan nog meer kan worden toegespitst. 

\Venen. Januari 1951. 

!nieuwe cursussen plaats voor de op- .. 
jteidlng van "Kominform" agenten. 

I Deze cm·sussen werden In het leven 
geroepen op grond van een besluit van 
het Korninform hooCdkwat·tier in MosI kou en in Boekarest en hebben tot 
doel om die agenten, die met een bij.

1 lzondere zending naa1· West-Europa 
1 worden gezonden, voor hun taak ge-l 

l
schikt te maken. In zich zijn dergelijke! 
cursussen niets nieuws; reeds voot· 

',meer dan twee jaar hebben we er in I 
dit blad op gewe?.en, dat commun isti
sche buitenlandse agenten In alle lan
den van het Westen. en ook Jn Neder
land, werkzaam zijn. Maar deze nieuwe 
cursussen wet·ken met geheel nieuwe 
opleidingsmetlhoden. zodat bllnnenkort 
talrijke duistere elementen, met valse 
papieren, met nieuwe technische mld
delen en met heel veel ~teld op de de. 
mocratische Janden kunnen worden los 
gelaten. 

De opleiding omvat de volgende ge
bieden: Sabotage op spoorwegen en 
scheepvaartlijnen spionnage met be
hulp van kleine ~enders en polltieke 
dienst, die stakingen en onlusten moet 
veroorzaken. 

De laatste groep, die van de politie
ke agenten. heeft een bijzondere zen. 
ding te vervullen. Deze lieden stam-

I
men uit de Janden van Zuid-Oost Euro
pa; ze treden in net Westen op als 
vlucht~lingen en hebben tot taak een 
paniekstemming te veroorzaken. . 

I Verder moeten ze in die streken, 
waar talrijke buitenlandse arbeiders 
werkzaam zlin, die van achter het 

m 
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Het comm~~m~ re~~ ~msttg gevaar 
--

1.0 Belgt·sch Limbur~:J COMMUNISTISCH GEVAAR 
Er is een communistisch ge-

vaar in het goed-katholieke, 
G h 0 E p p d goed-Vtaamse BeLgisch Lim-rOOtSC eepse . OSt- uropese ro agan a burg, en dat gevaar is ontstaan 

d h d · · k doOT de grootscheepse cammu-On er OOt eem e ffil)OWer ers nist~che actie die wordt ge-

Poolse e11 Russis('he ambassadf's -e Brusset hebben 
de leidin11 

(Van onze Brusselse redacteur) 

BRUSSEL, April 1951 - De katholieke Belglsoh:X.imburgers begin
nen zich de Iaats~ tijd steeds ongeruster te voelen, nu het met den dag 
duidelljlcer wordt dat hun goede Vlaamse provincie met zijn door en door 
gelovige en betrouwbare mensen op grootscheepse wijze onzichtbaar wordt 
ondermijnd door een sluwe en strategische communls~sche actie onder 
de ontheemde mijnwerkers, die een vierde uitmaken van het totaal der 
mijnwerkers In de Belgisch Limburgse mijnen. En het gevaar Is zo groot, 
dat de Belgische Veillgheldsdienst al haar krachten nodig heeft om het mln 
of meer te controleren. 

Op de Belgisch-Limburgers zelf heeft het communisme bijna geen vat, 
maar de communistische actie richt zich ook vooral op de meer dan tien
duizend Oost-Europese gezlnnèn, die zich, op. een kleine minderheid na, 
pas na de bevrijding in België vestigden ln de jaren dat Achiel van Acker 
zijn befaamde kolenslag begon en koste wat koste overal vandaan vreemde 
mijnwerlcers importeerde, vooral echter uit de Duitse D.P.-kampen en 
Italië. De Oost-Europese mijnwerkers, Russen. Oekralners~ Tsjechen, Slo
walmn, Letten, Lltauers, Polen en Roetenen vindt men het meest langs do 
Nederlands 'Belgische grens, in de omgeving van Belgisch Eysden. Daarna 
volgen, In belangrijkheld Winterslag, Waterschel en Zwartsberg, terwijl 
de meest Westelijk gelegen mijnen van Beringen, Hoq.thalen en Zolder er 
het minste tellen. · 

Het hoofddoel van de communistische actie, die onder deze vreemde 
mijnwerkers wordt gevoerd Is: het bezetten van sleutelposities op elk 
gebied. J'lolaar dat moet uiteraard In het diepste geheim en met ·de grootst 
mogelijke camouflage gebell\en. 

Men zorgt er op de eerste plaats 
voor een kudde van eenvoudige pro
letariërs te hebben, die bij tijd en 
wijle de straat worden opgejaagd om 
als ,.de communistische arbeiders'' te 
fungeren, en de klappen op te lopen. 
Maar de intelligente, gespecialiseer
de werkelijke leiders blijven zorg
vuldig verborgen. Als voorbeeld 
daarvan schrijft "Het Volk": .,Een 
pastoor van een mijnwerkersparo
chie met talrijke vreemdelingen, aan 
wie wij als een van de velen, de 
naam van een Slowaak noemden, 
van wie wij pertinent weten, dat hij 
een actief communist is en in dienst 
staat van de Russische ambasade te 
Brussel, moest ons bekennen: Die 
man, dat kan niet. Hij verzuiint 
nooit een Zondagsmis en gaat regel-

weven met de "herinneringen aan 
het vaderland". En daarnaast be
staan dan de twee communistische 
mantelorganisaties ,,De Unie van 
Poolse patriotten in België" en 
,,De Unie van Sovjet-patriotten in 
België". Beide zijn niet officieel 
communistisch, ze moeten zich 
voordoen als organisaties, die de 
band met het vaderland aanhou
den, maar in fe ite druipt het com
munisme eraf. 

De Poolse en Russische ambassa
des, die feitelijk de leiding hebben 
van deze organisaties gebruiken ze 
echter als intense propagandamilieus 
We komen hierop direct nog terug. 

ILLUSTERE FIGUREN. 
matig ter communie." Op het werk Het is intussen merkwaardig, dat 
zelf tr achten deze werkelijke leiders zoals we reeds zeiden, de oudste 
de m eest stipte arbeiders · te zijn, Poolse en Russische mijnwerkersge
nooit absent, en altijd bereid tot zinnen in België tevens de beste ka
moeilijke karweitjes. En dat gebeurt tholieken en de beste communisten 
zowel ter camouflage, als om op die opleveren. Deze families, voorname
manier bevordering tot verantwoor- lijk Polen, die zich tussen 1920 en 
delijke posten te krijgen. Onder die 1930 in België vestigden, zijn reeds 
posten telt men op de eerste plaats, toe aan de tweede generatie. Zij 
onderbaas en baas, schietmeester, hebben elke werkelijke voorstelling 
waardoor men beschikking krijgt van de toestanden in hun land ver
over voor sabotage nuttige dyna- geten en vooral de jongeren laten 
mietpatronen (de koningskwestie- zich gemakkelijk door de communi~
sabotages van vorig jaar werden tische actie beïnvloeden. En het IS 
voornamelijk uitgevoerd met uit de dan ook ternauwernood· verwonder
mijnen ontvreemde springstoffen), lijk, dat juist onder deze ,,oudere 
b adhuismeester, voor de versprei- Polen" thans de leidende commu
ding van propaganda in kleren en nisten voorkomen. 
kastjes, maar vooral zijn belangrijk Zo heeft men bijv orbeeld alleen 
lle posten als technic~ in de ma- in Waterschei de vo gende illustere 
cbinekamers en e~~tns_che ~entra- figuren: Edward Ja onski, presi
b"ll.üu't'á" "'é: 1\ï"W'~a··•·"· .. ·~ a a..,.<>.]_~ .... ~ .. ~ T'ctn -de :ft<ond vo ....x..rmh..,_ .... V~~ 
d ·6 ' . . Y S en 01JVOO~beeJd lS de J?ool•e comrn stische partiJ, 
el~ctri~h~~~"t~~: zbe~~et.~~k: 0 bffi: Edward Kilano~s~i v orz~tter van ~e 
cieel. is het p rincipe in de mijnen Poolse c<;>mmurustlsc )eugd (die 
weliswaar, dat men geen vreemde- regelmatig tussen B l~re en Pole~ 
lingen aanstelt op vertrouwenspos- op en n~er re1st), Vl dislav ~r~hck1 
ten, maar in de practijk wordt daar secr~_tans van de communistische 
in vele mijnen maar zeer gedeeltelijk partJ,J West (be?.cho~wd als ,,het 
rekening mee gehouden, en zo is oog ya~ Moskou ? ZIJn zoon E~ward 
bijvoorbeeld in de mijn van Eysden Krohck1, secretaris van de Ume der 
het merendeel der bazen vreemde- Pool_se Patriotten, Sylvester W:;lodki 
ling. Men is er soms toe gedwongen, pres1d~nt van .. ~e Poolse N~~10nale 
bij gebrek aan deskundige ·vlamin- Raad m ~elg1e (vroeger ml;nwer
gen, terwijl vele Vlaamse mijnwer- ker te Wmterslag thans ~_onend te 
kers ook niets voelen voor de grotere ~russel). En op. ~elke WIJze deze 
verantwoordelijkheid en speciaal heden, onder _lerdmg; :van de ~?olse 
met voor de in practijk langere werk AJ?bassade h:l!n politrek _ bedrJ,Jven, 
tijd van de bazen. bliJkt ~an bJ,Jvoo~beeld mt_ een op-

roep, d1e verspreid werd 1n Genk 
toen generaal Anders kortgeleden 
naar -Waterschei kwam. Ruim acht
honderd Poolse katholieke families 
ontvingen een gestencilde oproep 
met de aanhef: .. Polaci Katolici, 
katholieke Polen'' en ondertekend 
,.Grono Wolnyck Polacow Katolicow, 
Een groep vrije katholieke Polen", 
waarin op alle mogelijke wijzen ge
neraal Anders zwart werd gemaakt 
als een goudsmokkelaar, een colla
borateur, die met Amerikaanse dol
lars in leven wordt géhouden. ". 

VOEDINGSBODEM 
AANWEZIG. 

0 . { 
vengens mag men perse niet me

n en, dat alle vreemdelingen commu
nist zijn, integendeel. En vooral on
d er de reeds lang in België geves
tigde Oost-Europeanen vindt men de 
beste katholieken. Maar anderzijds 
treft m en ook onder hen soms de 
meest verwoede en verblinde com
munisten. daar zij te lang, meestal 
van lang voor de oorlog, uit hun 
land zijn, om er de werkelijke toe
standen van tè kennen. Anderzijds 
zijn echter de later binnengekomen 
vreemdelingen, die als ontheemden 
van na deze oorlog in België mijn
w erker w erden, ook vatbaar voor de 
'communistische propaganda. Zij zijn 
immers meestal geen mijnwerker van 
origine maar boeren, handwerkslui 
en zeer veleR onder hen zijn intel
l ectuelen. Ze voelen zich niet thuis 
in de m ijn, hun moreel is laag door 
d e slopende arbeid, en daarbij komt 
nog, dat - naar velen van hen kla
g en - zij soms uitgebuit worden 
d oor het hoger personeel en de werk 
C!lntroleurs, die trachten hun loon
prestatie t en gunste van anderen te 
verminderen. 

De· voedingsbodem voor commu
nistische propaganda is dus aanwe
zig. En daar wordt druk rekening 
mee gehouden. 

· En onafgebroken vrijwel circu
leren in Limburg twee zwarte 
Citroëns met de nummerbarden 
C.D. 250 en C.D. 405, van de Poolse 
Ambassade. Dat zijn de ambassa
deambtenaren, die in feite poli
tieke agenten zijn, belast met het 
beleggen van vergaderingen, huis 
bezoek, oprichting van Pools
communistische scholen, propa
ganda etc. Naar buiten uit is dit 
alles niet al te zwaar communis
t isch getint. Het gaat er immers 
om de massa te trekken. En dus! 
gebruikt men voor al dit soort 
dingen de woorden democratisch, 
antifascistisch, patriottisch of 
Pools, Russisch etc. Binnenkamers j 
komt d·e echte communistische 
tendens het meest onverholen tot 
uiting. Op dezelfde wijze, merken 
we op, geven tal van Oost-Euro
pese communisten zich uit voor 

. . democraten, patriotten en secia-De actte ts ook keurig verdeeld listen. 
over de twee belangrijkste vreem-

delingencentra. In Genk dat met I De Poolse legatie en Russische 
zijn drie mijnen van iwartberg, Ambass_ade specialiseren zich ook 
Waterschei en Winterslag dertien- vooral m het opnchten van scholen 
duizend vreemde inwoners heeft voor .. de ontheemden en zo bestaat 
t egen 25.000 Belgische, zijn de er blJV?orbeeld te Eysden een (com
Polen het sterkst (meer dan 5000) murushsc~e) Poolse schoo!! met als 
en dus houdt zich daarmee vooral ( commums~~sch) onderwiJzer een 
de Poolse ambassade te Brussel gewezen miJnwerker, gewezen advo
bezig, terwijl Eysden vooral Bal- caat. 
ten, Balkaninwoners en Russen 
heeft, zodat zich daarop dus vooral 
de Russische ambassade oriën
teert. In Genk en Eysden is het 
vreemdelingenelement in de mijnen 
zo sterk, dat de Vlaamse mijnwer
k ers zich dikwijls geïsoleerd voe
len, terwijl de vreemdel!ngen als 
clans de situatie gedeeltelijk be-
heersen. 

En hoewel deze ontheemden dik 
w ijls hun eigen vaderland ont
vluchtten voor de Sovjetdruk en 
de meesten onder hen katholiek, 
orthodox, maar in elk geval gelo
v ig zijn, voelen ztj toch in de pro
pagnnda van de Russische en 
Poolse Ambassades de ,,stem van 
het Vaderland", die juist in de 
Slavische zielen zulk een onuit
roeibcuzr heimwee oproept. En om
dat het communisme in deze lan
den aan het bewind is, er het hele 
leven va1·mt en leidt, is de com
lnWÏS · .rfw. ~.Gn® nauw Hl-

RODE PERS. 
En tenslotte, terwijl de Unies van 

Poolse en Sovjet-patriotten als het 
ware '!,e organisatiemiddelen bij uit
stek ZJ,Jn voor de communistische 
zieltjeswinnarij, heeft men daar-

voerd ander de duizenden Oost
Europese mijnwerkers, die als 
"Displaced Persans" zijn geïm
porteerd na. de bevrijding.. De 
enige ti,jli geleden verrtchte 
arrestatie 1.1an de genaturaLiseer-
de. Oost-Europese camm!Lnist 
Buch - tid van de Belgtsche 
Raad v. State, waarvan hi.j sinds 
dien voor een half jaar werd 
geschorst na belofte van beter
schap - was er een eerste open 
!ijk teken van. Hij werd n .l. ge
arresteerd op het ogenbLik, dat 
hij te HasseLt voor een geheime 
communistische cel een "cur
sus" gaf. Daama volgde enkele 
weken geleden de massale ra~
zia op verbargen wapens 'n 
BeLgisch Eysden, die mislukte 
doordat de verdachten tevoren 
waren gewaar:chuwd en zelfs 
telefonisch uit Brussel geheim
zinnige "anonyme" boodschap
pen kregen: ,.Pas op, er komt 
een razziq". Tevoren had reeds 
de bekenjJe Limburgse Senator 
Mgr. Brueckx de regering op 
het gevaar gewezen en een va~e 
geruststelling gekregen van m'
nister-president Pholien. 

Thans heeft · echter het Dag
blad ..B·et Volk", het orgaan 
van hè'rXdtlto!ielee-4Takverbond, 
een uitvoerig onderzoek inge
steld en de resultaten daarvan 
in een achttal zeer uitgebreide 
artikelen gepubliceerd, waarvan 
wij hier een samenvatting 
geven. 

naast ook nog de pers. Een ware 1 

stortvloed van vooral Russische pro
pagandabladen . wordt door de Rus
sische Ambassade en het Brusselse 
hoofdkwartier der patriotten over J 

de mijnstreek lo~gelaten. Overal zij_n 
vaste agenten inl de mijnstreek, dre 
de bladen officieel verkopen maar in 
feite even dikwijls weggeven. Hen
eterden exemplaren per agent gaan 
er maandelijks van de hand en dat 
in alle mogelijke talen, zoals Rus
sisch, Lets, Litaus, Pools, Oekrainisch 
etc. En om er een staaltje van te 
geven, in een Limburgse gemeente 
noteerde men zo bijvoorbeeld de vol
gende bladen: De Isvestia, Dè Prav
da, De (Witrussische) Kalgaskaya 
Praouda, De Pravda Oukrainy, De 
Komsomolskaya Pravda (voor de 
jeugd) Sovjetskaya Bielorussia (or
gaan ..:an de Witrussische C.P.), Ra- c 
diansky Selianin (orgaan v.d. Oekrai 
nische e.P.), Soviedski Selianin, 
Radill.nska Oekraina, Kolgospne Jela 
(het eerste Witrussisch, de beide an
dere Oekrainisch) Barvinok (Oekrai 
nisch jeugdblad), Sina (orgaan van s 
de Letse e.P.) Tiesa (orgaan van de 
Litause e.P.) en de Russische illus
tratie Ogonjak, de Oekrainische 
Oukraina, '(ie Letse Dzimtaja Zeme, • 
de Litause Tevyneje en het Russi- J. 
sche intellectuele maandblad 'l'rud. t 
Een imposante serie.... Maar d~e ' 
wevbesluiten met de officiële Rus!:n-
J< :he uitgave voor D}',.'s, Oni Ver!)..Q" ·, 

lS na ltodmo . . . . ZIJ keren n<rar J 
t_ v:;uierl:md terua. . . . . de stern 

• 

• 

• 



• 

• 

Voor vriendschap tussen Engeland en de Sowjet-Uni# ~ 

Nieuw orgaan verschenen in ~ 
Moskou in Engelse taal~9~ 
. Samenwerking ~~~r-.schille!ule · 

sociale stelSéls is mogelijk \ 
In Moskolt i~;~ het eers~mmer I haalt en is bereid aaà ok ht de toe

verschenen van een meuw veer- komst te doe~t, de '*' edst mogeliJk• 
. . handelsbetrekk.mrtelt nfj! andere landen, 

tiendaags orgaan, Ne w s, N1euws onverschillig welk. h 1 regiem is." 
geheten, dat in E:.1gelse taal verschiint. fi:-lexander owski wijst er In een 

u • artlke , at de Sowjet-Unie en de 
Het doel va het. blad IS, het · enigde Staten een gemeenschappe-

bevorderen V rl Yrt~ lijke grens hebben, maar dat zich In de 
eelll nauwere - nwerk1n en geschiedenis nog nooit grens-Incidenten 
Engeland en, de Sowjet-Unie en eQ!?en ,·oor gedaan. Tevens herinnert de 

, · . So · e~diplomaat er aan, dat de Sowjet-
bet kweken JVan meer begnp voor Unie -Amerika in de Tweede wereld• 
elkaar. oor~g ~~- aan zij gestreden hebbell 

1 f tt-ge\e~ emeenschappelijke vijand. 
In de redac~e die geleid wordt door 

prof. M .. 11.Jo~zow, hebben o.a. zitting I --
de compQnis Dlmltri Sjostakowitsj, 
EugeneJarl , en de vroegere Sowjet-
amba.ss eur In Amerika, Alexander 
Troja.no ski. In een hoofdartikel wordt 
o.a. he vol ode gezegd: 

"W zij11 er vMt van ore1·tuigd, d<t 
er {}. en dwingende r es aat, 
waa-r m de lande · et ht vrede ea 
har <»tie zo.udo11 samenwerken, wa.t 
oo/' h"JY11D1ittQ}c of &ooia-al stel~el ma!f 

. zijl ....-: 
/f)~tojet-regerin,q heeft voo1·ge8teld, 
~de grote mogendhedelt eelt Vredes
pact zullolt slultcm. Zelfs degenen, die 
de Sowjot-Utlle eelt 8Zecltt hart toe
dragen, weten, dat Olt& lmrd de vrede 
1rodlg heeft, de urede nrMtreeft en de 
vrede Zie/ heeft. De Sowjet-Unie hand-
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Notitie voor OD 85 

Op het Russinh periodiek NEUE 7.EIT, aflevering No. 21 van 
23 Mei 1951 wordt vermeld, dat abonnementen kunnen 01gege~en worden 

Uitgeverij "Pegausn, Leidsestraat 25, AmSterdam 

Uitgeverij Republiek der Letteren, Rokin 40, Amsterdam c. 
voorwat betreft Nederland . 

Voor talrijke andere 
UdSSR 
Belgie 
Denemarken 
Duitsland 
Finland 
Frankrijk 
Engeland 
Ijs land 
Israel 
I talie 

landen worden besteladressen vermeld 
Luxemburg 
Ne~land (zie boven) 
liJnorwegen 
Oostenrijk 
Polen 
Roemenie 
Zweden 
Zwi:bserland 
Tsjecho S&owakije 
Hongarije 
USA 

' 
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's-Gravenhage, 25 Mei 1951 

I 
Ond.: Bulletins /· · ~ 

I,. I 
IIIh/g 2 ~....~ I 

DIENSTGEHEIM 

Aan de Heer 

Naar aanleiding van Uw schrijven van 18 April 
1951 no. 157/51 en onder da nkzegging voor het 
daarin gedane ac1nbod moge· ik U berichten, dat 
reeds is voorzien in een regelmatige ·toezending 
aan deB.V.D.van de in Ow brief genoemde bulle
tins. 

Hoofdcommissaris van Gemeentepolitie 
.a te 
~ IN D H 0 VEN. 

HET HOOFD VA:Y Db DIENST i ~amens deze: 

L. 1. van Laere 



j, / ;· IJ/ .J ~ ,j. I 
~~h~~OUWELlJK ~J 1s/ /JS:JI - 17~r/ 

verbinding : 67 JJatum; 18 .April 1951 -
Ons kenmerk: 157/51 ar~ 
Onder~erp : Bul letins ~ ~ · 

- - - - - - - - - - - - - - ~-=-- - - - - - -
._/~..;~q' · "JOn" 

lk deel U meoe , à a~ 'in h'e;, _J 
oezit ben van de navolgende bulletins: 
"l:iUVl,tj~'lf.C:\.S" , publisheà by the press àe
partment of the boviet Embassy in ~ondon , 
No . 2511 , \1eànesàay , I~1arch 28 , 1951; 
"N:b!\'t CHlNA IfBWS .AG.t.NCY" , London Office a 
374 , &ray 1s Inn Road , London , V1.ü . l . : JJaily 
J:jul letin No . ~5ü, .tt'r i oay , March 30 , 1951 . 

Wanne:er er UwerziJds oelangstellJ.ng 
bestaat deze bulleti ns te ontvangen , zo zul~ 
len deze , wanneer ik dit moge vernemen , zo
dra mogelijk worden opgezonden. 



Notitie 

• Aan: 
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B.S.V. 
B lil 
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1 copie voor ~egasus ~~ / ,t{) 
1 copie voor 3ovie t ~· ews ''0 hf J 
1 copie voor 3 . J .V. 

~et is bekend, dat verspreiding van Boviet 
~ews werd verzorgd door de Uitgeverij en boekhandel 
Pegasus, ~eidsestraat 25 Amsterdam. ~e laatste tijd 
werd echter waargenomen, dat ook toezending rec~t
streeks vanuit Engeland plaats vindt. 

Zoals op de achterzijde van het bewuste exem
plaar is te zien, bevindt zich aldaar een Engels 
poststempel van 9.2.1951. Dit exemplaar werd dus 
door geadresseerde doorgezonden naar Dordrecht • 
• tie dit is kan ui teraard niet vastgesteld worden. 
li1et aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan 
echter aangenomen worden dat dit b.g. uitgeverij 
is. 

B lil f 1 Juni 1951 

' 
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u"() -dv': ,1./ 195! . 
/ 15 J .aart 

Voor HC 

No . 233?/II 

Betr. : Uf.r'OR..:ATILBlill.ETINS 

[

-· MRT 1951 

# v f Pf 
Al13.ASSADE U. 3.S . R. - - J 

Hierbij doe ik U een drietal inforr~tie -bulletins 

van de s.u. Ambassade toekomen , t . w. No . 58 dd . 12 Februari 1 951 , 

No. 59 dd. 20 Februari 1951 en No. 60 dd. 28 Februari 1951. 

3 bijlagen • 
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7 ~ ~y~p I~ 
1 r~n ~ ,. . . 

IN] 0 1ruAT:U:~8U.G , ~ ·rî! ~ran a.c .•mbe. ~ .r. ~:: 'V ~ 
"(;(!0.t-1'cn1d"~ .ll o . bO '17a~1 2 8 e u. HS' t ~ .~::l51 

j. 
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No: 18.- DIENSTGEHEIM. -

Onderwerp: "GeÏllustreerd .Maandblad 
"SOVIET- illUOlf' .- - C 

~/)~~i I 

Bijlagen één. -

A A N : ]2.II.-

V A N W. -

l> ' ~~ ' Onder verwijzing naar d.z.schrijven,No: 
5G3, d.d.8 December 1950, waarbij ik U toezond een exem
plaar van No:5 van Juli 1950 van het in zes verschillende 
talen verschijnende geÏllustreerde maandblad "SOVIET- ffiUON': 
heb ik de eer U hierbijgaand wederom aan te bieden een exem
plaar van No:?, van September 1950 van hetzeilde blad, het
welk thans wederom door de "Spoorwegboekhandel" in de boe
ken en kranten-kiosken in de stations der Nederlandse Spoor
wegen verkrijgbaar is gesteld tegen de prijs van 75 sent 
per exemplaar. 

Speciaal moge ik UW aandacht vestigen op 
de Nederlandse vertaallijst, die in elk exemplaar van dit 
nummer op blz. l is bijgevoegd.-



• 

• 

No: 21?_.- DIEHSTG~HEllL - 15 Jecember 1950. -

Onderwerp: "Letlandse Communistische 

propaganda- lectuur" . - i 0 DEC .. }~ 

Bijlagen twee . -

A A N H.C . 
V A N W.- &~ 

-
I_ 'Jtf.7'/ 

(! ~. lh, Î ''l V· Met vervnJ z1ne; naar dezerzijds schrijven, 
l~o:527,d . d . l7 November 1950, betrefl·ende bovenvermeld onder

werp, moge ik U hierbijgaand doen toekomen, een exemplaar 

van het nummer van 14- en van 29 October 1950, van het blad 

"C I N A ", orgaan van de Letlandse Collll:~unistische Partij • 



v/o •uezbóunarodn~Ja tn1ga1 

l~cnetl~j ~oat,18, 
HOIOOW,USSrt 

Dea.z: Sire, 

aStb 4pr11,1960 

.. e wiob t.) inforc you tn:..t t!:le n.o>g:t.z1ne "IJS$\ in Conatruotion• 

w111 now be publislied ~ ..w illuatrated ~·o11t1oo-!locla1 aontnlr 

"Tbe Sov1et .Jtlion1 • ?..abt.ic •tioo of ·ne •11SSH ln OonAtruotion• 

storm with M . 13 (1949). 

The s1ze of tne new m~gaz1ne r:11! be uo-v 10 e1gn'lt•.tree(40 p!lgee) 

inoteoo of tne f ormtlr 8 ( Jil 9ageo). 

"rhe Sov1et Jo1on• llill ;>ubl1sh docUJo• nt·li'y "llld topionl 

photos d<•p1otin~S t he li!e of the people!l ()f the Boviet 'Jnion , 

'the develop:tt•nt of Ho•tlet ~conoruy , acienoe, teobo1que and 

culture 10d al11o llluatr.\ted rêvic•s on o·.tr ·ent eventa in tbe 

' iJSI:Hl . The n.JWber :>f on.Uticolo..red 1lluotr-t1ono w111 bc 1nore:laed."'-

"The 9:>v let Jnion" w111 .1pyeu in Rueei'lll, Ch1ne!le, English, Frenoh, 

Qerll"lll J.11d Sp.tnioll. 10 i!JRue~ will be publ1ahed 1n the oouree of 

tbe 1960 yev. 

Su •oript1oo r~tee for 1950 •111 be Glu.9. - for 10 oopies 

'"d Cld 0 . 90 !or ooe copy. 

Jbeo p1 ·.oing your ncw s-.Lbscri;:t1oo to 1 The :Joviet ..,nioo• 

plea8e t eke .ooouot of tne ~oremeot1~ned r tee . 

~e~oere woo ~~ve subeertbed to the •uvsa in Conetruo~ion• 

oao reoetve 1 !ne Aoviet Jnioo• on tb~ a~e ouboor1pt1oo w1\hout 

any extra cblil'ge. 

rt~ezndunarodnat~ Kniga' ie eending eimilar notioee to 311 

1te eubeor 1bere . 

Youre truly, 

Boviet Perlodi o&ll 
I Di e t r i but 1o~ Ageooy. 

'i i \ l't/\ \ ' 
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No: ~.- VERTROtmELIJK.-

Onderwerp:ttLetlandse ~ Estlandse 
propaganda- lectuur". -

Bijlagen drie.-

Hierbij gaand heb ik de eer U te doen toekomen, 
twee verschillende nummers van een blad, genaamd: " C I N A 
hetwelk wordt verondersteld te zijn het officiele orgaan van 
de Letlandse Communistische Partij, en een exemplaar van een 
blad, genaamd: "KODUM.AA KUTSE", hetwelk een orgaan zou zijn 
van de Estlandse Communistische Partij • 

Naar te Antwerpen werd vernomen, zouden - vooral in 
de laatste tijd - grote hoeveelheden van dergelijk materiaal 
afkomstig uit de Baltische- alsmede uit de overige 
pese staten, België binnenkomen, met bestemming de 
Ambassade te Brussel. 

\""""~ Op welke wijze dit materiaal genoemd adres te Brus-
~ sel bereikt, is niet bekend . 

Volgens de bekomen inlichtingen, zou door de zorg 
van de propaganda-dienst van genoemde Ambassade, deze lee-
tuur worden verzonden naar centra, waar personen afkomstig 
uit de ver schi l l ende Oost-Europese landen regelmatig vertoe
ven of verblijven, waartoe o. a .worden gerekend de Belgische 
kolenmijn- districten en de Antwerpse haven. 

Er i s nog niet vastgesteld kunnen worden, wie de 
tussenpersoon te Antwerpen is, die deze bladen ter distribu
ering onder de vreemde zeelieden, van de Russische Ambassade 
ontvangt . 

Te Antwerpen meent men redenen te hebben om te ver
\ onderstellen, dat door de Russische Ambassade te Den Haag, 

' \ op overeenkomstige wijze wordt gehandeld ten aanzien van de 
~t~~ hier te l ande vertoevende vreemde zeelieden en verblijvende 

A~~!..,..,., " \ mijnwerkers, afkomstig uit Oost-Europese land en" .-
~~~ ()O"l! . 
l.i ,;.;.;,.IV Ot.l~) 
c-~ '}91" .. .,- l 

.Jv..v'-"''\ w.-
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Aan H•-B· 

~~~-~~ ir~ 
2 bijlagen. 

Betr.: Sovjet-periodieken 

16 Mei 1~50. ..-;;- .. 
~ M1 .f'~ 

{'-

Bijgaand worden toegezonden een 2-tal fotocopieän van 

een circulaire, welke dezer dagen door "SOVIET PERIODICAI.S DISTRI

BUTION AGENcr• werd gezonden aan haar bekende adressen • 

Uit de inhoud blijkt, dat het tijdschrift "USSR in Con-

struction" zal ophouden te verschijnen en vervangen zal worden 

door het politiek-sociale .maandblad "The Soviet Union". -EINDE-



• 

• 

N 0 TA 

aan : B.III 
van: D.VII 

UITTREKSEL 
Uit : P .. ~.-... ':Lq_f;.J).. 
Ag no.: .. tf'..~.-~ .. ~ ...... . 

rtJ. ~.. )-
~ 

h~H 
·yv ~ 1-1:~ uM~ 

·u MRl t950 

tb I ACO/ r;~ s.r 
Een per~/werkzaam bij de N.V.Philips te 

Eindhoven, genaamd .Daams, ontving van de uitgeveri J 
"Prawda" uit Moskou en vijftel brochures, gedrukt in 
dE! l;{ussische taal. Op de titelbladen van de brochw·es staat 
vermeld: 

a . Vereniging voor versprekling en ontwikkelins van· politie'-
ke en wetenscha~pelijke kennis. \ . 

b. Sten9grem van een op~bare voordra oht tijdens de 'centrale 
~actoren bijeenkomst in Moskou. Uitgegeven . in ,1948. 

c •. Ds .volgende onder werpen v1orden erin behand~ld: 
t. Roemeni~ Volksrepubliek door I.A.Elphen 
2 . Bankroet van de sociologi~ van de bourgèQ$1e d0or 

Ale.xandref. 
3. sovjetdiplomatie in ' strijd met de pogingen. yJn ka 

pitalistische landen in het ergapiseren van een 
anti - sovjetfront door :LM.Pankratowa (lid' corrus:on
àent van de academie vari wetenschapiJen der t1 .s.S . !{.). 

4. sovjetprincipes in sovjet en in, in_rérnationael. ecr. t 
door J.:r. Dr . I.D .Lew in. : · 

5. Het f ilmwezen van de bourgeoisie' teri qiilnste van de 
reactie door F . Alexandráv. 

0 

Met B.IIIa overeengekomen, dat ik, gezien de 
moeite en kosten, a lsmede het risico, n-iet de inhoud van 
de brochures zal laten fotooopiörenfen vertalen • 

D.VII, 17 Februari 1950 

y 



Daar Sire, 

J e w1ah to infor• you th~t the mng~z1oe •ussa in oonatr~t1on• 

a111 noa be publiabe4 ~ an illuotrated ~olit1oo-eoo1al aonthl7 

1 Tba Sov1et Union• . Püblio ~tlon of tbe "1fSlt 1n OonRtruotion• 

et opa witb 11o.12 (1949). 

Tbe aize of tne new magazine •111 be now 10 o1gnaturee(40 pages) 

1natead of the former 8 (~~ pageo). 

~Tha Boviet l]nion~ •ill publiah doOUI4ent11l'y .~ top10al 

pbotoa dep1ot1og tbe life of the peopleo of the aoviet Union, 

~he deve1o~ncnt of Bovlet economy, eo1enoe, teobniqua and 

oultu.rc ·1nd alao 1llustra.ted reviews on ourrant evento in tbe 

USSR. Tlle n=ber of r~~u.lt1oolo.J.l'ed illustrJtiono •111 be inoreu~ 
•The aov iet Jnion• w111 ~ppe~ in Ruoeian, Ohineoo, Engliah, Frenoh, 

oarasn snd Sp.niab. 10 1aouee a1ll be publ isbed in tbe oouraa of 

t ha 1960 year. 

Subaoription ratea for 1950 •111 be Old.9.- for 10 oop1ea 

and Cld 0.90 for one oopy. 

when plaoing your new subacript1on to 1 The 9oviet Jnion• 
l 

ple&ee take ooount of the ~oremeotioned r~tea. 

Kaudera wno have eubeoribed to tha 1 ~t;BR in Oonatruotton• 

oao raoeiva • ue Boviet Union• on tbe ae.ae aubaoripUoo witbout 

aoy extra obarp. 

"Kazblluoa:rocSnats ID1ga1 ia aanding ailllila:r not1oH to all 

lta aubaoribara. 

Youn truly, 

18ov1at Perioc11oala 
Diatrlbu~Agenoy. 

L !'f.,tVl. 'Vvt!\11 I 



UITTREKSEL 

Uit Naam: 

. Voor 

Ag. nr: 

Naam: 

Afz. : Datum: 

Aard van het stuk: 

Bctr .: Ma.ondblad "USSR in bOU\'f 11 

Door MARIUUS VAN DER STEEN (26-1-21) en CORNELIS NAGTEGAAL 
(15-2-12) werd verteld dat genoemd blad in Moskou wordt ge
drukt. Het versoheen in vet-schillende talen doch tot op hedEn 
nob niet in het Nederlands. Thans wordt er een begeleidende 
tekst in het Nederlands bijgegeven, doch binnenkort wordt h~ 
blad voorzien van een Nederlandse tekst. (Opm. Verb. 19 -
Het blad is zeer mooi uitgevoerd met kleurenfoto's en heeft 
het fornaat van het vroegere "Signaal", dat door de Duitsers 
werd uitsegeven) • .. \.. 

Uitgetr. door: Op aanwijzing van: 

Datum: 

~ 40060 49 



~.!J.G,;. 

e 

Q.. 

Cl 

C2 

Op :::.mwyzinC' V'".11 B IIIg d . d . 16- 11 - 49 

in OD 617 

Gep,ev,.,...c, di.e or or i,1.,.en , dat ,..,ovi. t-RussAsche binnenlenèlse 
reriod.P'en in ons land openbaar\ orden ver~oc 1 t, zijn niet 
bcl::cn • Uit de admin~ ntratie van de OOI'UlUilist ·. l!o ui t"'evers
""taatoch3"'p.;j "Tegasus" te Arsteldan b11.jrt , dot zij hter op 
bescheiden schaal \:ïOz·den gelezen. 

Een Olderzoek dienc· a de is n~e loc le_ ~sul~nat daarvan 
ul als g geneld i: orèien . 

C3 Omtrent de uitçirte var: Jov' et-Rusaisc' e "'Criodiel·en in ons 
land is äezer"'1 •as !l~ ets betce•.d. 



• 

• 

l~oti t i e KA- R.A • 

Op 2- 6-' 49 is aan Spil een brief ,';e schreven. nUllllller 61149 • '\7aarbij 
hem de beide R~ssische tijdschriften TCnA~50Vui zijn terugGezonden . 

KA- R. A. • 2- 6-' 49 



HINIBT.ImiR VAN AIDEll.E'NE ZAKEN 
J'a..utraat 68. 

No. 6114.9 • 

• Jiijlage: 1. 

GEB BIK. 

•s-GxeTenhage, 25 ~~ 1949. 

Hierbij moge ik U een tbto-copie aanbiedan YBn een ar
tikel ult het ant1-eommunist1eche RUee1sohe emigranten blad "Tjaso90i" 
(La Sentinalle), van Oetober l9C.8, welk blad in Parijs wordt uitgegewn. 

• 

MDselijk is dit artikel YOOr U Tan interesse. 

Aan de Heer Bootd Tan de t:arine Inlicht 1Dgand1enat 
Lange VljTerberg ? 
•s-G R A V :K N B A G E. 

BET HOOFD VAN DE DIENST, 
Namens deze, 

L. Pot. 



.... . 
0 . A . /1- 0G'i j,: . ,;.>:;, 

h:et ve:n.ijzinu neer t:w schrijven : .. 1· :t~-:J va~ 

22 ~art l~49,voe~ ik rierbij de noor U ter inzava 
_;evraat:.;de l~rs 2'i7 en ~'r8 van ~1et .1ussische tijd

-(, schrift nTCJ.:..ti8SO'IOI" . 

Gaarne belcrm:n i~ daze nul!l'llers te:rug . 



G e h e 1 m. 

No. f.J 

Toezenc11ng bladen "Soviet Newsn. 

) 

R a p p 0 r t. 

Door de uitgeverij ''P e g a s u s" te Amster

dam wordt op aanvraag grati4 het blad "SOVI.ET NEWS" 

toegezonden. 

Een aantal van deze bladen 1s bij dit rapport 

gevoegd. 

Gouda, 14 Maart 1949. 



P.I. D. !~o. 213/48 

Onderwerp: Wolf~orodowikovra. (ro. 48270) 
(zie ook P . I.D. 192~48) 

~ &'14(~. 

--
J 

~ crd!La~ 
e. "~· t.a..~ 
~~81J!· 

In aansluiting op bovenaangehaald achrijven deel ik ti .,, 
mede, dat Raisa/.CVOLF-GORODOWIKOWA, wonende aan de 11festfrankeland-

sestraat 60a te Schiedam regelmatig uitnodigingen ontvangt voor 

kerkdiensten en zangbijeenkomsten van de Byzantijns-Slavische 

sekte, respectieveli~k aan de Hofl~ 109 en Oude Binnenweg 132 

te Rotterdamo Blijkens inmiddels binnengekomen berichten is zij 

anti-communistisch gezind. 

Bijgaand doe ik U eel:'l :f'otocopi'e toel.:omen van een aan haar 

gezonden briefkaart, vraervan de vertalin8 luidt:-----------

Woensdag 15 December 1948 . Rep et i tie van het Oek.re.ins en Russisch 

koor. alla Russen en Oekrainers, die hun volksliederen willen 

z~ne;en zij'l van harte wel'V::om. Het begint om 8.00 uur in het gebouw 

Oude Binr..enweg 132. A. van liunster.--------------------

Omtrent de tijdschriften die zij ontvangt, is nog niets 

bijzonders bekend. 

Schiedam 23 December 1948. 

een fotocopie. i 

B c .. >O ....... 1 6 DEC. 19 .. • .. ..." ... 
Boe ::?Y"C:t!if.f U YJtl_Xl.!l~:IJ ~.DJID~I9 OOTb C~H Ha.-

" 
po,::p-r39 neomt, oe11.~e'Qflo l'llJlii'Hai!I.f:'.I1!0H• · .. 

Ratm.JID B C l!aOOD Bdtrepa B s~amm: CJwJe Di.nnem~&:-· 
• u 



/ 
US.S.R. in Opbouw 

verséhijnt weer 
In 1949 is het grote !fe11lustreerde 
maandblad U.S.S.R. m opbouw", 
weer bego1men te verschijnen. Het 
eerste nummer ligt thans voor ons, 
ongetwijfeld tot v1·eugde van de vele 
vrienden, die dit fraai uitgevoerde 
tijdschrift o.:ich voor de oorlog In 
ons land ha orven. 

Dit eerste mme toont reeds In zijn 
uiterlijk l) e oot e vooruitgang, o.a. 
op !t gebled fo echniek In de Sow-
jet-Unie In af en ).aren is ge-
weest. Er sta: pm rkelijke kleuren-
foto's in, o.a. de ewski Prospekt, 
de hoofdstraat L · grad en van de 
reusachtige stu a In de Dnjepr, na 
zijn herstel, met als contrast daaronder, 
de klageli1ke res~en die de Duitsers van 
dat teéhnfsche--meesterwerk hadden ach
tergelaten. ~an Lenlngrad, zijn fabrie
ken en panorama, zijn arbeiders en 

!straatgewoel Is een groot deel der foto's 
gewijd. 
Welsprekender dan de foto's van op
bouw, clcctrificering en volksfeesten m 
de Ocltraine is het nuchtere berichtje, 
dat daar ergens tussen staat, n.l. dat in 
de oorlog 734.000 woonhuizen in de 
Oekraïense dorpen zijn vernield en dat er 
sinds het einde van de oorlog 745.000 
nieuwe huizen zijn gebouwd! Dat bete
ltent, dat daar de oorlop-sschade reeds 
geheel tot het verleden behoort en de 

· nieuwe opbouw voor de ontwikkeling 
· van de socialistische naar de communis
' tische maatschappij in volle gang is. 

Men krijgt een duidelijk beeld van staal
Industrie en kolenmijnen van het Do
netz-beltken, tenvijl deze eerste afleve
ring wordt besloten met foto's van het 

!
heldhaftige Stalingrad, waarvan we ook 
het toekomstprofiel te zien krijgen, wan
neer de 5900 nieuwe en herstelde bedrij
ven hun bijdrage zullen leveren tot een 
nog grotere bloei der Sowjet-Unie. 
U.S.S.R. in opbouw is met Engelse tekst 
bij Pegasus vei'krijgbaa.r. 



Bij informatie aan het Min. van O.K. en Vl . werd vernomen, dat daar van het 
verlenen van een vergunning ,om de " lelt Illustrierte" in Nederland te im

eren, niets bekend is en werd vernomen, dat, daar voor de import van 
enlandse tijdschriften deviezen beschikbaar moeten worden gesteld, hier 
Oentr. Bureau voor In- en Uitvoer de instantie is, die inlichtingen zal 

kunnen verschaffen. 
Daar het Oentr. Bureau vnd. ressorteert onder het Min. van Economische Zaken 
zo heeft de afd. Q. (Hr. Fransen) hier een onderzoek gedaan. Als resultaat 
dit onderzoek werd vernomen dat het Oentr. Bureau vnd. inzake het verlenen 
van een vergunning als bedoeld, niets uitstaande heeft. 
Daar men zo niet verder komt, had BIIIb een onderhoud met de Chef van het 
Kabinet van het Min. van O.K. en w. Deze laat thans onderzoek doen .en zal 
schriftelijk de o.v.D. berichten. 

BIIIb 

' V r I 
I ~~. 9 SEP. 1~4~·-~-~ 

r fl .. . "f ~ · J.·rJ 1.;J 



POLITIE TE AMSTERDAM 
Bureau HOOFDCOMMISSARIS 

1\ILICHTINOENDIENST 

Amsterdam, 4 Juni 1948 _..,.. ___ .,.., 
,_v_o'_il"_o _ _____ f 

Nr. l.O. 3194 - 48 f 
• _-J,. JUNIJS4'8 _, 

Uw brief: 

ii ACD/ ~1~ YY I 

Onderwerp : "Wel t-Illustrierte" 

Bijlagen: drie 
GEHEIM 

• 

Aan 

1000-4-48 

In de voornaamste kiosken van de "Amsterdamse Kiosk Onderneming", 
voorheen MartinWolffen Co., gevestigd Singel 282 te Amsterdam, 
zijn gedurende de laatste weken verkrijgbaar gesteld exemplaren 
van het geillustreerde weekblad 
''Wel t-Illustrierte" 
een uitgave van de"Österreichische• Zei tung", Fleiscb.markt ~5, 
Wien I. -Verantwoordelijke redacteuren: A.Jordan en w.staudacher. 

De inhoud van dit, uiterlijk "aantrekkelijke" blad is van dien 
aard, dat het gezien mag worden als politieke prppaganda voor de 
Sowj et-Unie en de met dit land sympathiserende buitenlandse poli
tieke partijen. De inhoud van de bijgevoegde exemplaren spreekt in 
dit verband overigens voor zich zelf. 

De aanvankelijk genoemde Kiosk-onderneming betrekt de bedoelde 
tijdschriften van de Uitgeverij "Mondial", directeur: Th.WARaENS, 

1 wonende Roerstraat 30 huis, Amsterdam-Zuid. Laatstgenoemde is de 
importeur van "Welt-Illustrierte" en zou de daartoe vereiste ver
gunning van de d ~~sbetreffend 0 afdeling van het Departement voor 
Onderwijs, Kunsten en Wetensch~..Pen hebben verkregen. Dezerzijds 
is ait niet va5t gestelat Kunnen worden, zodat daartoe, eventueel, 
een onderzoek te 's-Gravenhage dient ~e worden ingesteld • 

Tot dusver zouden slechts een beperkt aantal exemplaxen van de 
bijgevoegde nummers verkrijgbaar zijn geweest. 

Een onzer medewerkers vraagt zich in dit verband af, of het bQo\~~-A
baar stellen van deviezen voor dergelijke tijdschriften verant
woord is. 

Verz. aan Hfd. C.V.D., 's-Hage. M.-2 



'MIIiiST ... RIL VAN ALGE"'..uiNE ZAKDN 

No.: B 47773 
IIIe IIIc 2 

Uw schr.: 3194-48 

ÎG-Gravenha"e, 27 October 1 ()48 . 

n .a.v. schr . van Min . van uu'"'"'-'
wijs, Kunsten en 7etcnscha~pen 

dd . : 

Onderw.: 

no 47773 in OD 617 
4.6.1 48 

11 1alt-Ill.ustrierte" 
GEHEIM 

, In antwoord op Ü\'1 bovemtartp;ehaeld oehrijv:en heb ik de eer 
l}' :ta berichten,. dat 11a onderzoek is r,obleken, dnt neéiio r.tci van 
dit jntlr, door de Weense ui tr;e:ver v;rm de ''Welt-Illu.etriorte" per·, 
poet Goo exenplaren·van dit blnd naar de uitr:everij "Uondie.l" 
worden gezonden. aet betrof hior drie vcrschillende nummers, en 
daarven van elk 209 ataks • 

.Ann.gezian de zending per post l!eochiedae kon deze inv.oer 
door het :Boekeni:n,.Portbureau, Hcrengraatlt 124-12e te Th7ent, tel . 
37770 n ct worden gesignaleerd, elvor ns door de belanghebbende 
Piervoor een betálinpsver~ing bij voormel~ bureau zou worden 
aangovrnnfld . · 

• Voorts +a gcb'lel}en dat 143 exeopla.ren inoiddels naar Oosten-
rijk v.•t>rden geretourneerd, omdat het de uitgeverij "Ilondial« 
gebleken was, det voor de invoer van àit blad ~en vergunning 
kon worden verkregen. 

Voor verdere. invoer~ van dit blád in ons land behoeft der
halve niet te worden ~evreeed . 

. '' 

Ann de Hoer 
Hoofàcommissa.ris van Politie 
te 
AUSTERDALI. 

Het Hoofd van de Dienst 
1- voor de~e: 

J . G. Crabbendam. 
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'S-GRAVENHAGE 

18 October 1948. 

Betreffende : "Welt-Illustrie rte". 

@ 11817- '17 

In verband met de navrage , hoe de nwelt-Illus
trierten hi r in Ne'd rlana komt en oi' hJ.er devJ.ezerr 

- voor gegeven 'Nerd.en , dee l i k U mede , dat medio Mei 
van dit jaar door de Weense uitgever van di t blad 
600 exemplaren van het bJad naar de uitgeverij Mon
dial , Directeur J.L. Warrens te Amsterdam, pe~ost 
werden toegezonden. Het betrof hier drie verschil
lende nummers, waarvan elk 200 exemplar en. 

Aangezien de zending per post geschiedde kon 
, deze invoer door het Boekenimport Bureau (Herengracht 

124 - 128 , Amsterdam, tel. 37770) nie t worden ges i g
naleerd, alvorens door de belanghebbende hiArvoor 
een betalingsvergunning bij voornoemd Bureau zou wor
den &angevraagd . 

Na informatie is v rder gebleken dat 143 ex'm
plaren inmiduels we Jr naar Oostenrijk wer den gere
tourneerd, omdat het de Uitgeverij fuondial gebleken 
was, dat voor de invoer van dit blad gepn vergunning 
kon woraen verkregen . 

Voor verdere invoer van dit blad in ons lana 
behoeft derhalve niet te worden gevreesd . 

Voor de iJinister van Onderwijs , 
Kunsten en Wetenschappen : 
De Ch ·f van het Kabinet , 

r~,;_" __ _ 

(Schölvinck) 
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