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Hiermede heb ik de eer Uwe Excellentie het volgende te
oerichten.

De Vereniging ".ï«ederland-ïïS3H!l hield eind Februari j.l*
een. vergadering van af del inga secretarissen, se volgende by-
zonderheden kwamen bij deae gelegenheid naar voren.

Sinds September 1951 (aanvang ledenwerfactie) zouden
10.000 nieuwe leden zijn ingeschreven. De campagne, welke
oorspronkelijk tot 16 Maart a. a. zou lopen, gaat ook na die
datum onverminderd door. In alle afdelingen wordt een perma-
nent "ledenwerfapparaat» in het leven geroepen.

April is ook dit jaar weer de "Maand van vrede en vriend-
schap met de tlowjet-önie". De opening vindt op 29 iaaart plaats
met een "massale" feestelijke bijeenkomst te Amsterdam. Gedu-
rende deze ".maand" aal een groot aantal openbare vergaderingen
door het gehele land worden gehouden, ïevens verschijnt een
landelijk manifest. Voor het komende voorjaar wordt voor alle
grote steden van Nederland een tentoonstelling georganiseerd
over het leven en werken in de BowjetHJnie.

Eet reeds eerder gereleveerde I,u.S.-kamp in Nederland,
plaats vinden te Den Ham van 9 t/m 16 Augustus.
De I.U.3. bereidt "vakconferenties" voor o,a. over archeo-

logie en architectuur. Tot nu toe werd hieromtrent nog slechts
bekend» dat aij respectievelijk in Denemarken en Italië zullen
worden gehouden.

De O.P«a.<J. organiseert een zomerkamp, van 29 Juli tot
6 Augustus a.s. in de Ardennen te houden.
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