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Hiermede heb ik de «03* ïïwe Excellentie het volgende
te berichten»
H* t regeringsvoorstel om de ratificatie van h«t
S, J). G>-verdrag nog voor het zomerreces in de Tweede
Kamer aan d» orde t« stellen was voor de oommunistisoh*
vredesbeweging aanleiding tot hernieuwde activiteit»
len delegatie van de Sederlandse VredeBraad, onder leiding van de bekende Bs W*S,H. van DALEN, bood op 7-71953 aan de vooraitters van de Kajaerfracties een brief
aan met het veraoek de behandeling van het E.D,G.-verdrag uit te stellen.
"Haar het oordeel van de HaadM> aldus dit schrijven,
>*wettigt geen enkele omstandigheid zulk een spoedige
"behandeling van een verdrag, dat uitgaat van da enig»
'*;laren geleden heersende internationale verhoudingen en
"waarvan aanvaarding de huidige verhoudingen in aeer
"ernstige mate zou verscherpen".
Deze motivering in een open brief van de Nederlandse Vredesraad is opportunistiseh, «ij gteft - gelet op
4e onderstreping dezerzijds - weinig blijk van principiële waardering voor de nog steeds aangeprezen "consequente vredespolitiek der Sowjet-Unie".
Voorts werd vernomen, dat de Nederlandse Vredearaad
voornemens is een massale manifestatie te organiseren
in 's-Gravenhage ©p 21 Juli a,s.,daags voordat het S.D.G,
verdrag in de fweede Kamer in behandeling komt.
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De Vereniging "Hederland-tlSSE1* is begonnen met
voorbereidingen voor de in October te houden, 3*^1:1 jkse
"iSaand voor Vrede en Vriendschap met de S<jv4et-0niew*
Met daarvoor ontworpen schema omvat o*m. een feestelijke
openingsavond te Amsterdam op 3-10-1953» een reeks
spanningsavonden in grote gemeenten en een èultar«»l
gramma Cballet»film»muziek en tentoonstellingen)..
dit programma niet te doorkruisen zal de "Waarheidfilmdienst" gedurende die maand op last van dé O, P «B, geen
voorstellingen mogen geven»
De "Maand voor Vrede en Vriendschap1* zal tevens een
nieuwe l e de nwerf campagne inluiden. De thans lopende aal
in Augustus e.k. worden beëindigd.
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