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Hiörmede neb Ik de «er Uwe Excellentie het
volgende te berichten.

Be publicaties «n redevoeringen van '&m f .i,H*
van ï5&:ö&J$ betreffende zijn bevindingen in de Sow-
jet-tjnie ter gelegenheid van gija bezoek aan de
interreligieuze conferentie te Moskou hebben cri-
tisehe reacties uitgelokt van niet communistisch
gezinden, aowel in de pers als elders. Een aan-
tal gemeenteleden der Hervormde Kerk in Huiaen
heeft een brochure uitgegeven» waarin een toe-
spraak van Bs van Dalen voor de plaatselijke af-
deling van de vereniging "Bfederland-ïTSöR11 wordt
weergegeven. Men heeft dit geschrift aan de Ge-
nerale Synode aangeboden en daarin de hoop uitge-
sproken» dat de Synode het net hen eens zal zijn,
dat Ds van Dalen niet langer het predikambt in de
H.H* Kerk kan vervullen.

Een dergelijk bewijs van groeiend wantrouwen
werd geuit tegen de "rode deken" van Ganterbury,
Dr Hewlett JQïjEQB, door een aantal conservatieve
leden van het Britse Lagerhuis» Zij dienden een
motie in» waarin Johnson er van beschuldigd werd
daden te hebben gepleegd "in strijd met zijn roe-
ping als geestelijke van een christelijke kerk en
met het belang en de veiligheid van Barer la j es-
te lts onderdanen1*. De deken» die 8 weken in China
vertoefde als gast van de oommuniatisohe regering,
leverde op een persconferentie agn. bewijzen van
de bacteriologische oorlogvoering in Korea.

Kennelijk heeft de Vredesbeweging» door onver-
bloemde exploitatie van desse propagandisten,haar
doel voorbij geschoten,
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Berder werd gemeld, dat de leaera van net blad
«Vrede» werden opgewekt gelden te s torten t.b.v.
de publicatie van Materiaal dat liet fcebruik van
bacteriologische wapenen in lorea moet bewijzen»

Uit de Jonaste besluiten van de Wereldvre-
dearaad blijkt» dat een internationale oommiaaie
gevormd «al worden, welke tot taak zal hebben alle
feiten teraake te verzamelen*
De competentie en de onpartijdigheid van de commis-
sie moeten onaanvechtbaar a i j n, ao luidt het in
de betreffende resolutie* Be a we ga zal de Vredes-
beweging zich wenden tot de «eest vooraanataande
vertegenwoordigere uit wetenschappelijke, juri-
diaohe en religieuze kringen*

Xii Nederland ia thans een documentatie-bulle-
tin verschenen, waarin "bewijsmateriaal" ia opge-
nomen omtrent het gebruik van bacteriologische
wapenen in Korea. .De naam van de Hederlaadae Vre-
de sraad wordt daarin niet genoemd, liet werd uit-
fe geven door een aantal oommuniatl0on georionteer-
e artsen en juristen* Als correspondentie-adres

wordt gebruikt het adres van Dr W.JS. EBBGBS te
Amsterdam. Bit bulletin ia speciaal bedoeld voor
verspreiding onder doktoren, juristen en studen-
ten.
I>r w.ü* KHBGEI i» lid van de vejrenigijag «terenigd
Yeraet 1940-1945".

Waarschijnlijk is het voreastaande een uiting
van het Nederlandse o ommuni a ti*o hè initiatief OIL; in
de internationale oommiasie ook een Nederlandse
vertegenwoordiging te krijgen»

In Nederland werd opgericht een nationaal
comité* ter bevordering van de internationale han-
del * Het treft voorbereidingen voo,r de bijeen-
komst van het internationale comité* te Leipzig
^vide aohrijven 1441Q5* dd. 22*7-1952)* Prof.
O*W* de VRIES heeft zijn werkzaamheden dienaan-
gaande voor Nederland overgedragen aan de tex-
tielhandelaar i. Ph. K)LA£, woonachtig te Ameter-
dam. Het ia nog niet bekend of Polak mogelijk ook
de plaata van Prof* de Vries in het internationale
comité aal Innemen*



De Nationale Conferentie ter Verdediging
van de Ho oh te n van da Jeugd, dia op a en 3 Augua-
tue a.8, te Lunteran KOU, worden gehouden, ia voor
onbepaalde tijd uitgesteld. Aio motief werd aan-
gevoerd, dat de beaittera vaa het kaupeerterrein
op da Qoudaïerg op bat laatste ogeoblik alle
aohriftelijite overeenkomaten hebtea opgeasegd. Ba
vaoaatie-kampen, welke evaneen» aldaar gehouden
ia ouden worden, zullen op de vaatgea telde tijd
plaatsvinden op het eiland Taxel.
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