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Hiermede heb ik de eer Uwe ixoellentie Met volgen-
de te berichten..

Ia tegenstelling tot hetgeen, omtrent de "arbei-
der svre de s conferentie'1 gemeld werd ia Mi Ja schrijven
ar. 139092, dd. 19.3,1952» blijkt thans uit het blad
«l?redew van 16 Mei j.l., dat dsae bijeenkomst op 22
Juai a .SE gehoudea aal worden ia het gebouw «ïccasna-*
polsky»» te Amsterdam. Blijkens een desbetreffend ar-
tikel aullen ook hier, evenals bij het door de O «P.
3.J» uitgeschreven culturele congres» de kosten van
de herbewapening in het middelpunt van de belangstel-
ling staan.

aanzien van de "Ausehwita&erdenking» werd
in hetaelfde blad een artikel opgenomen, waarin o.m.
het volgende wordt gezegd:

"Het aomité (Bijaetting lïrn Ausohwitz) heeft be-
sloten de bijzetting enkele weken (tot 15 Jani 1952)
uit te stellen, daar na de eerste publicaties in de
pers de belangstelling ao overweldigend blijkt t* zijn,
dat de herdenking veel grootser belooft te worden,dan
oorspronkelijk was voorzien*.

te t nadruk wordt er op gewezen, dat de plechtig-
heid het karakter van "herdenking en vermaan" zal dra-
gen.

2)e conferentie van de "Mouvement international»
pour la aolution pacifique du problème allemand",waar-
van melding werd gemaakt in mijn brieve». nrs.134574,
dd*23.4.1952 ^h 135194 dd* 9.4.1952» zal te Parijs
worden gehouden van 15 - 15 Juni a.s.
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Yoor lederland hadden in Maart j.l. de volgende
personen zitting in het internationale initiatiefco-
mité»
Mevr. H. METJ5RS-KSHKBH (Sooialistisohe Unl«),
B* BBAMDSM (S,?*C,) , S. JüAYIDa (zeer link» georiënteerd),
Pxof»ür B.G» EöüHER (links georiënteerd), J < 0 * d«~
(HOPPER» Prof .Dr. ir OOUM1AAH (wonende te Pretoria!),
Prof. Dr M,J.a. MINHASRf (communistisch georiënteerd),
i)s K. ST-RIJD (Kerk en Trede) en M. VEÏÏMEÜLM..

In dit vertand is tevens ean actie van iiederland^
se communistische organisaties van belang» welke aioh
kort geleden aftekende.

2owel op een vergadering van bet vredesoomité te
aotterdaffi, ala op een H,V.B.-vergadering te ütreoht
werd er bij de aanwezigen op aangedrongen)dat men
nuisadressen van militairen, die in net najaar zul-
len deelnemen aan de voor genomen oefeningen in West-»
Duitsland, aan bestuursleden zou doorgeven* Daarna
zou gepoogd worden de oaders dier militairen te bewe-
gen hun toestemming tot deelname van nun zoon(a) aan
de bedoelde oefeningen te weigeren*

DQ internationale conferentie van medici, o.m.
genoemd ia mi^n brief van IQ Ifflati 1952» nr. 137979»
welke oorspronkelijk gehouden zou worden van 29 - 31
Mei a.s., is uitgesteld. üi,j is tnans gefixeerd op
16, 1? en 18 October 1952 en ssal gehouden worden te
Monteoatini (Italiö)*

"De waarheid" maakte in de afgelopen dagen enige
malen op propagandistische wijze melding van de "vre—
des tour Warschau - Berlijn - Praag», een "sportief"
wielergeböuren in üost-Kurèpa, waarbij de deelnemers
veelvuldig op politieke toespraken ai^n onthaald.
Be "Volkskrant" van 13 Mei j.l. deed hierop een felle
aanval, onder mededeling, dat de leiders van de- deel-
nemende Nederlandse ploeg een krans hadden gelegd aan
de voet van een monument van het Bode Leger, vermoede-
ti.Hr. te Warschau*
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De Nederlandse Yredesraad ontving uit ïsjeoho-
Slowakije een film over de öaoteriolögisohe oorlog-
voering in Korea.

Op een ledenvergadering van de Vereniging "Ver-
enigd Verzet 1940-1945" deelde het noofdlxesttiaralid
J. öEAHDIA-SiSISS mede, dat het lidmaatschap van de
vereniging thans open staat voor "hen, die voor de
vrede werken". Bet reeda sterk in de verdrukking ge-
komen karakter van "verzeta-organisatie" wordt hier-
door en mede gezien de ontwikkeling in het afgelopen
jaar nog meer aangetast*
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