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Afgaande op de publicaties terzake in de commu-
nistische pers, kan de indruk worden gevestigd, dat het
Landelijk Comité voor Volkshulp een organisatie van bete-
kenis ie. In feite evenwel, blijft ook dit communistisch
initiatief vrijwel beperkt tot de invloedssfeer der Par-
tij. Voor wat betreft de getroffen gebieden in Zuid-Hol-
land is deze gering en voor die van Zeeland uiterst gerin£

Veel ophef wordt momenteel gemaakt over plannen
kinderen uit door de watersnood getroffen gezinnen een
gratis vaoantie elders te bezorgen. Men zou voorzieningen
treffen voorlopig een vijftigtal tijdelijk onder te bren-
gen in Zuid-Jtankrijk, zulks met medewerking van de Krans*
communistische vakbeweging. "In de maanden Juni, Juli en
Augustus aal er gelegenheid geschapen worden groepen van
kinderen naar vacantiegelegenheden in Nederland te eenden.
Ook Hongarije wordt genoemd.

Ter gelegenheid van Stalin's dood verklaarde
BBfilA o.nu, dat de broeders en vrienden in het buitenland
er zeker van kunnen zijn, dat de Communistische Partij én
de volkeren van de Sowjet-Unie ook in de toekomst de
vriendschappelijke betrekkingen met de voor de zaak van d<
vrede, democratie en socialisme strijdende werkers van de
kapitalistische en koloniale landen zullen versterken en
ontwikkelen.

Zoals bekend
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Zoals bekend oefende Serben WIGEKAAJï tijdene het
16e partijcongres (22 t/m 25 November 1952) vrij scherpe
critiek op de leiding van EËGASIÏS. Er wae o.m. "een regel-
matig verzet« bij de PEGASSS-rleiding tegen de uitgifte van
theoretische literatuur. Sindsdien was het duidelijk, dat
ook ten aanzien van deze communistische uitgeverij een
reorganisatie tegemoet kon worden gezien. Be Waarheid van
18 Maart j.l. deelde mede welke veranderingen zijn doorge-
voerd. _—

...JJL-̂  werden van hun verant-
woordelijkheid ontheven en vervangen door . .. _. ,
omdat zij o.m. hadden blijk gegeven "de politiek van de
Partij niet op de juiste wijze te begrijpen en consequent
toe te passen.

Haar dezerzijds werd vernomen, zouden minder
oirbare handelingen met PSSASïïS-gelden mede hebben geleid
tot de hiervoren weergegeven gang van zaken.

Een doordruk van dit schrijven werd ter kennis-
neming gezonden aan de Minister-president.
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