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C.P.H.-mantelorganisaties V E R T R O U W E L I J K

Hiermede heb ik de eer Uwe Excellentie onder-
staand enige recente bijzonderheden te melden betreffende
de communistische mantelorganisaties.

De in dezerzijds maandoverzicht no.8/1951(blz.
11) gesignaleerde, van l September tot 16 Maart 1952
lopende ledenwerfcampagne van de Vereniging "Nederland-
U.S.S.R." zou een succesvol verloop hebben. Volgens het
verenigingsorgaan was het gestelde doel (5000 nieuwe
leden) op 15 Januari j.l. reeds bereikt. Op die datum
waren niet alleen reeds 5146 nieuwe leden doch bovendien
nog 2252 nieuwe abonné's ingeschreven. Het parool is
thans: 10.000 nieuwe leden en abonnl's op 16 Maart a.s..

x

De A.N.J.V.-activiteit staat in het teken van
het komende Pinksterfestival. Het hoofdbesttiur richtte
zich met de volgende oproep tot de "jeugd van Nederland".

"Met Pinksteren van dit jaar zullen in Amsterdam
duizenden jonge mensen - arbeiders en boeren,
kunstenaars en intellectuelen, zeelieden en
soldaten bijeenkomen op een grootse feestelijke
manifestatie van de jeugd voor de vrede.

Zorg dat je er bij bent wanneer op de mid*-
dag van Zaterdag de 31e Mei, in het hart van
Amsterdam, het Pinksterfestival voor de vrede
op indrukwekkende wijze wordt geopend.

Weest er bij wanneer in de avonduren van
deze dag in alle delen van de stad duizenden
jonge mensen schitterende culturele programma's
zullen gadeslaan.

Weest er bij wanneer bekende sporters van
binnen- en buitenland hun krachten zullen meten.

Sluit je aan bij die tallozen, die deze
dagen de filmfestivals en tentoonstellingen
zullen bezoeken. Met Pinksteren komen wij bij-
een om getuigenis af te leggen van onze onver-
zettelijke wil om met heel onze jonge kracht
de vrede te verdedigen.

Jonge arbeiders

Aan Z.E. de Minister-President,
Plein 1813 no.4,
te 's-G R A V E N H A G E
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Jonge arbeiders en arbeidsters, onze toe-
komst wordt bedreigd door steeds toenemende
werkloosheid.

Jonge intellectuelen, velen van jullie
moeten naast hun stiidie hard werken om in staat
te zijn de steeds stijgende studiekosten te be-
talen.

Soldaten, jullie wil men dwingen, onder
leiding van Amerikaanse generaals, deze zomer
je te oefenen voor oorlog, tezamen met de her-
bewapende Duitse fascisten.

Jonge mensen, ons recht op een gelukkige
toekomst wordt met de voeten getreden. De wel-
vaart van ons gehele volk wordt opgeofferd aan
de voorbereiding van een nieuwe onmenselijke
wereldoorlog. Hiervoor zijn verantwoordelijk
de Nederlandse regeerders en fabrikanten, die
slaafs de bevelen van naar oorlog dorstende
Amerikaanse wapenkoningen navolgen. Ons ant-
woord hierop is: Wij willen een gelukkig leven
in een vrij en welvarend Nederland. Geeft hen
dit antwoord door met duizenden aan het Pink-
sterfestival deel te nemen.

Voegt in de voorbereiding van het Pinkster-
festival nieuwe aantallen handtekeningen toe
aan de honderdduizenden die reeds in ons land
voor het Vredespact tussen de Vijf Grote Mogend-
heden zijn verzameld.

Verenig je in dorpen en steden, op bedrij-
ven en bouwwerken, in scholen en universitei-
ten in comité's ter voorbereiding van het Fes-
tival."

x

Het orgaan van de communistische vredesbeweging
("Vrede") van 22 Februari, was geheel gewijd aan de pro-
paganda tegen de Duitse herbewapening. In dit verband
moge worden gewezen op een internationale conferentie van
afgevaardigden van landelijke bewegingen tegen de Duitse
herbewapening, welke op 24 Februari j.l. te Genève zou
plaats vinden.

x x

De burgemeester van Amsterdam weigerde een door
de vereniging "Nederland-Polen" georganiseerde tentoon-
stelling (over het hoger onderwijs in Polen) te openen.
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Volgens een bericht in "De Waarheid" van l dezer,
pleitte air K.P. van de MANUELE op een bijeenkomst voor
studenten in de economie, voor uitbreiding van de han-
delsbetrekkingen met de Sowjet-Unie, China en de volks-
democratische landen. Hij zou te dezen verklaard hebben
het nuttig te achten, wanneer ook van Nederlandse zijde
werd deelgenomen aan de komende internationale econo-
mische conferentie te Moskou.

x

Zijne Excellentie de Yice Minister-President
is op gelijke wijze ingelicht.
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