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(Jroot-Brittannie*
BB BBirOBMIflS- VAH BBSIIM) jftffDSEgq fOT MIHlSfBH TAff HAHBBL

Heglnald M&lDBIïK** voorheen Paymaster-Q-eneral,
en in dia funotia onderhandelaar namens &root-B£ittannie"
bij de besprekingen over de B.B.GK «n 4e vorming van de
* Ou ter Seven*, is nu benoemd tot Minister van Handel, een
duidelijk» promotie. MAÜDÏüHQ- behoorde, voor dat hij naar het
lagarhuia ging» tot de Hresearohtt-groep van S.A. BÜüïBS,
waarmee hij sedert 194-9 op het conservatief hoofdkwartier
een nieuwe partijf ilosof ie uitwerkte. MAüBIiïNÖ is een van de
trouwsten onder dettBTI5SBHboysa in het lagerhuis, en aijn
promotie draagt bij tot de verdere versterking van BüKjBBa
tööh al maohtige positie.
Over deze benoeming heerste in geïnteresseerde
kringen te Londen enige verbijstering. Sommigen menen, dat
het benoemen van MA.UDLING tot Miniater van Handel na zijn
mislukte besprekingen met de B.B. t. -mogendheden wijst op de
omstandigheid, dat MAGMILLAR van verdere besprekingen niets
verwaoht. Anderen daarentegen menen, dat Ï^ÖlttliIAïr m,ÏÏBI£M
gepromoveerd heef t met de bedoeling hem een krachtiger positit te geven, ala een nieuwe poging wordt ondernomen omtot
een aoooord met ffest-Europa te komen. Deze laatste verklaring lijkt het meest plausibel, en wel om twee redenen. 2>e
eerste is, zoals blijkt uit vertrouwelijke mededelingen van
Amerikaanse diplomatieke en Britse ambtelijke zijde, dat
Washington ssioh ernstig bezorgd maakt over de verwijdering
die tussen West-Duitsland en frankrijk enerzijds en örootBrittanniS anderzijds is ontstaan. Zonder het in zoveel
woorden geformuleerd te hebben» heeft blijkbaar het State
Department laten doorschemeren, dat 0root»BrittanniS hiervoor de grootste sohuld moet dragen en dat het Amerikaanse
regeringskringen met bezorgdheid vervult» dat Engeland zo
weinig ernstige pogingen onderneemt om een einde te maken
aan wat stesds meer begint te lijken op een breuk, die de positie van Buropa en de H. A. T, O. ondermijnt»

Be tweede reden waarom genoemde verklaring
piauslb&l lijkt, ia de vreemde wl;J*e waarop W&WLIM8t
zonder een offioiSle verklaring te publiceren» via een
kleine groep van diplomatieke oorrespondenten, die
Blijvend een voorkeurspositie in Bowmlngstreet en in
het yorelgn Qffioe hebben, heeft doen weten aan het
Britse publiek i dat de nieuwe regering hoopt de betrekkingen niet West-Suropa te verbeteren. Een van deze diplomatieke oorrespondenten heeft de indruk gekregen»
dat een combinatie van omstandigheden, waaronder vriendelijke waarschuwingen uit Washington, de Britse regering hebben doen inzien, dat de bestaande toestand niet
langer kan voortduren. Ben verdere omstandigheid is ongetwijfeld ongerustheid over de industriSle en oosnaeroiele potentie van het Westearopese blok, vooral indien,
zoals gevreesd wordt, de Amerikaanse banken en industriëlen een helpende hand aan ELe in-Uur opa zullen bieden.
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