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Bij deze heb ik de eer Uwer Excellentie enige recente
byaonderheden te melden betreffende de communistische man telor ganlsatiösa *
Een voorbeeld va» de doelbewust onjuiste voorlichting
door de communis tisolie pers ia te vinden in het dagblad
"Be Waarheid" van 3 April j.l. (Amsterdamse editie), waarin,
ter bestrijding van een desbetreffend berioht ia het "Algemeen Dagblad", nogmaals een opsomming wordt gegeven van
alle personen, die oorspronkelijk aan de economische conferentie in Moskou zouden deelnemen. Zich beroepende op het
A.M*P* stelt "De Waarheid» het voor, alsof deze allen inderdaad zijn vertrokken. Bekend is echter, dat Mr J.H.
S1EWIJ3T de JOHOS uit Wasaenaar en C* JANSSEN uit Hillegom
in Nederland zijn gebleven. Het moet uitgesloten worden
geacht, dat de redactie van het blad hiermede niet op de
hoogte is, daar "een eigen berichtgever" de conferentie bijwoont. (Een aanvullend schrijven inzake gedelegeerden naar
de Economische Conferentie, waarin Hewiet de Jonge en Janssen
worden genoemd, zal U worden toegezonden) .
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Be leiding van de communistische vredesbeweging in Nederland ziet zieh geplaatst voor de taak de tanende belangstelling voor hetgeen wordt geëtaleerd als "vredesideaal *
opnieuw aan te wakkeren* Op eert vergadering van het werkco**
mi té van de Nederlandse Vredesraad, begin JSaart j»l. gehouden>
werd de mogelijkheid besproken om de handtekeningenactie voor
een vredespaot tussen de Grote Vijf te vervangen door «en referendum tegen de ?/est-Duitse herbewapening. Zowel in de vredesbeweging als in de c. F. S. is men er zich van bewust, dat eerstgenoemde actie is doorgelopen en door vel« werkers wordt gevoeld als een nutteloze last. De practische uitvoering van
h». t nieuwe voorstel zal nader worden bestudeerd, Baarfclj zal
tevens het streven "tegen de Duitse herbewapening", gewijzigd
dienen te worden in "tegen herstel van de nazi-*reermaeht)l.
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Osttrent de plannen voor vacantieuitwiaseling in het kadier van de Wereldvredesbeweging, waarvan reeds melding werd
gemaakt in »ijn brieven nos. 129029 en 1'3tÖ51» reap. dd. 13.
2. en 7» 3»^ 95 2, werden door de culturele commissie van de Wereldvrede Braad nadere richtlijnen verstrekt. Hieruit blijkt»
dat de organisatie, voorbereidende corr «spondenti* en dé financiering van de reiskosten geheel zelfstandig door de oommissie» in de verschillende landen moeten worden geregeld.
Vooral de financiële zijde van de uitwisseling baart de Nederlandse Vredesraad blijkbaar zorg* Men noopt echter dat
Oost-Earopeae scheepvaartmaatschappijen hun medewerking bullen verlenen*
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In Mei van dit jaar aal in Warschau een grot» Htentoonstelling van wederopbouw en nieuwe bouwstijlen» worden gehouden voor een aantal architecten '*uit alle landen11. B» secretaris van de lïederlandse Vredesraad* Mareus BAMSRr voert
met Nederlandse architecten dienaangaande besprekingen* De
voorbereidingen voor het bezoek van iTederlands» belangstellenden worden in Warschau behartigd door de Hederlandse communistische cineast Joris 1TENS.
X

X

at.
Op geen enkele *ijze blijkt vooralsnog» dat de vredesbeweging haar ongerijmde beschuldiging inzake h»t gebiuik
van bacteriologische wapenen door Amerika in Hoord-Corea en
China zal intrekken* Het besluit van het uitvoerend comité
van de wereldvredesraad» genomen tijdens de zitting van 29^
31' iaaart j.l* te Oslo, om een "onpartijdige internationale
commissie van onderzoek'1 in te stellen wijst op het tegendeel.
Opgemerkt wordt» dat kortgeleden een oommissie van de Internationale vereniging van Democratische Juristen terzake een
onderzoek ter plaatse instelde, waarvan de uiteraard belastende
resultaten in de communistische pers werd#E. gepubliceerd.
De voltallige We reldvredesraad komt op 21 Juni a* s* bijeen om te beraadslagen over een internationaal vredescongres,
dat nog dit ;jaar aal worden gehouden.
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Het O.P.S.J*~hoofdbestaurslid A. HiSMSM vertrok naar
Budapest om besprekingen te voeren met de I.D.S. over een
zgn. unity-meeting. Doei van deze bij«enkom8tt waarvan tijd
en plaats nog niet bekend zijn, is vermoedelijk realisering
van ê&n nauwer contact tassen de l.fj.S. en niet-communistische
stadentenorganisaties in West Europa, ïeven» zou zij uiting
geven aan de klacht* dat de l.ü.S. in onvoldoende mate contact
onderhoudt met de aangesloten organisaties uit Nederland./
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