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Bestuur: 

Zie: OD 1332 

Organisatie: UNIE DER SOVJEr 

PATRIOTTEN 

Adres: EIJSDEN ( Belgie) 

Inf.*: Oct•47/3l567/0D 1332- Deze vereniging bestaat
uit Joego-Slaviers,die vermoedelijk contact hebben 
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* Datum vermelden. 



No: 246.- GEHEIM. 21 Mei 1949. 

� \/,·'-. ,,, 1 
Onderwerp: ''Unie ™ Sovjet-Patriotten".-

- . ·--· •.• 1

l ,2 4· ME 1 1949 
' 

Bijlagen:�. 
jAë°D/ r;�1r� 

b"
v>3' 

; In aansluiting a.an dezerzijds schrijven, 
No:233-Geheim,d.d.13 Mei 1949, betreffende bovenvermeld 
onderwerp, heb ik de eer U hierbijgaand wederom te doen 
Loekomen, de - uit de reeds vroeger gemelde bron afkomsti
ge - volgende Letlandse en Estlandse dagbladen, te weten: 

le.- een exemplaar van het nummer van 13-,16 en 18 
Maart en van 7 April 1949, van het Letlandse 
dagblad " C I N A " ; 

2e.- een exemplaar van het nummer van 1-,2-,4-,5-, 
8-, 10-, 11-, 12-, 13-, 15-, 16-, 17-, 18-, 19-, 
en 20 Februari 1949 - en van 6-, en 7 Apr!l . .1949, 
van het Estlandse dagblad " R A H V A Ir A A L " 

3e.- twee exemplaren van de in 1948 te Rival(Talinn) 
(Estland) uitgegeven brochure l getiteld:"KirMd 
kodumaalt", waarvan ik U bij vorengenoemd se ij
ven eveneens een exemplaar deed geworden. 

w.-



.No; ill•- GEHEIM. 

tytJ ,' j) / 

Onderwerp:"Unie � Sovjet-Patriotten".-

Bijlagen : vier. 

13 Mei 1949 • 

i 

'1 i# �

Met verwijzing naar/dezerzijds schrijven,No:184-
Geheim,d.d.15 April 1�49 en No/26jj-Geheim,d.d.29 April 1949, 

betreffende bovenvermeld onderwerp, bij welk eerstgenoemd&. 
rapport ik U deed geworden een aantal nummers van het te 
RIGA (Letland) uitgegeven wordende dagblad " C INA", be
nëvën.a een 4-tal exemplaren van het te REVAL(TaliBD-1 (Est
land) u.itgegeven wordende dagblad " R A H V A H A A L", 
heb ik thans de eer U hierbijgaand wederom te doen toekomen: 

le.- een exemplaar van de nummers van 15- en 17 Maart 
1949 van vorengenoemd dagblad II C INA " ; 

2e.- een exemplaar van het nummer van 6 Februari !9�9, 
van het vorengenoemde dagblad "R A H V A H A A L" 
en 

3e.-een exemplaar van een in 1948 te REVAL(Talinn) 
(Estland) uitgegeven brochure, getiteld: n Kirjad 
kodumaalt" .-

Bij gaande geschriften zijn afkomstig van de, in 
vorengemeld schrijven,No:209-Geheim,d.d.29 April 1949, ge
noemde: OUN, Melania, voorzitster van de afdeling Antwerpen 
van de "Unie van Sovjet-Patriotten", van beroep naaister, 
wonende te Antwerpen, Vingerlingstraat, No:8. 

Zij zijn afkomstig uit een pak, bevattende soortge
lijke lectuur, hetwelk door genoemde dame werd ter hand ge
steld aan een onbekende zeeman van vreemde nationaliteit, 
verblijvende in de haven van Antwerpen, die opdracht had van 
OUN, Melania, deze lectuur in de haven van Antwerpen, onder 
aan boord van schepen verblijvende vreemde zeelieden, welke 
deze druksels kunnen lezen, te verspreiden. 

W.-
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No: 209.- GEHEIM. 29 April 1949. 

Onderwerp:"Unie ™Sovjet-Patriotten".-� 

© 
ff.>1 &1·- � 

/ In aansluiting aan dezerzijds schrijven, 
No:184-Geheim,d.d.15 April 1949, betreffende bovenvermeld 
onderwerp, moge ik U berichten, dat de daarin genoemde 
Voorzitster van de afdeling Antwerpen van de "Unie van 
S0vjet-Patriotten11

, mejufrrouw OSIPOWA, is genaamd: 

��.;J O U N, Melania, geboren te Saarema (Estland) op 
V/'' J6 April 1901, echtgenote van: OSIPOWA, Jan, wonende te 

Antwerpen, Vingerlingstraat, No:8. 

Nadere bijzonderheden ontbreken nog, doch zodra 
deze bekend zijn, zullen zij bij aanvullend schrijven, 
mede te Uwer kennis worden gebracht. 

I ;!J. 

W.-



No: 184.- GEHEIM. 15 April 1949. 

Onderwerp:"Unie � Sovjet-Patriotten".-

Bijlagen : veertien. 

komen: 

le.-

2e.-

Hierbijgaand heb ik de eer U te doen toe-

10 exemplaren, n.l.de nummers van 2-tot en 
met 12 Maart 1949, van het te RIGA,(Letland) 
onder Russisch toezicht uitgegeven wordende 
dagblad " C IN A "  en 

4 exem�laren, n.l.de nummers 47(1857) tot en 
met 50(1860), respectievelijk van 26 en 27 
Februari en van 1- en 2 Maart 1949, van het 
eveneens onder Russisch toezicht te BEVAL 
(Tallinn) (Estland) Hi1gegeven wordende dag
blad " R A H V A H A A L ". -

Het feit, dat op bij.gaand nummer van 2 Maart 
1949 van "CINA" en van "RAHVA HAAL" hetzelfde nummer, n.l. 
50 voorkomt, doet veronderstellen, dat beide bladen tot één 
en dezelfde uitgave behoren. 

Bijgaande bladen, die ik ontving van "Labile" 
te Antwerpen, vormen een deel uit een pak, inhoudende een 
groter aantal dezer bladen, hetwelk afkomstig bleek te zijn 

van de Russische Ambassade te Brussel en bestemd was voor 
een zekere Mejuffrouw OSIPOWA, een te Antwerpen wonende 
Russische naaister, die· geOleken is de Voorzitster te zijn 
van de afdeling Antwerpen van de "Unie van Sovjet-Patriot
ten". (Russische Kolonie te Antwerpen).-

Door toevallige omstandigheden kwamen bedoelde 
bladen in het bezit van "Labile", waarvan het grootste ge
deelte door dezen werd opgezonden aan ''Spil".-

Bij de ontvangst van nadere gegevens betreffen
de de personalia enz.van genoemde Mej.�IPOWA, zullen deze 
onmiddellijk te Uwer kennis worden gebracht. 

Mogelijk vindt U in het vorenstaande aanleiding, 
om ook hier te lande nog eens te doen nagaan, hoe het staat 
met de "Russische Kolonie0 in de daarvoor i.n aanmerking ko
mende steden. 

Met betrekking tot de in Belgi@ bestaande "Unie 
van Sovjet-Patriotten" berichtte ik U reeds bij d.z.rapport, 
No: 100/-47-Geheim,d.d.22 Maart 1947, terwijl ik U bij dezer 
zijde schrijven,No:350/-47-Geheim,d.d.25 Augustus 1947, een 
afschrift-exemplaar der Statuten van deze organisatie deed 
toekomen.-

w.-
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