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BE HQOPING '/AN BRI'rSB IMüOSi'RIBLE',

EN EABOÏÏR-KHIIGM TBÏÏ AASZIM TAK DE
Men is iu leidende kringen in de Britse
zo zeer overtuigd van de wenselijkheid en waaaf^
besloten
van Sngelanda lidmaatschap van de E.E.G-. , dat
en
heeft om in 1963 de grootste internationale
heeft plaatstentoonstelling te houden, die ooit in
london
gevonden. Se beurs zal de naam dragen van
1963 worden
international Engineering Bxhibition 5 ' in apriJt ent o ongehouden. Twaalf honderd firma's zullen hun
tentoonstelling
stellen voor kopers uit de gehele wereld en
maar ook
zal zo groot zijn, dat men niet alleen
3_ling en beurs
Barls Gourt heeft besproken. Aan de
^ne voorafgaan,
zal de grootste buitenlandse
tiland is gedie ooit door de Britse industrie in het buitel
lanceerd.

^

van het

De poging van de conservatieve tegenstaz^*
es
lidmaatschap van de E,E.&. om tijdens da
"t schipbreuk
(11 . 14 oktober) een aanval te lanceren.
oud-minister
geleden. De rechtervleugel had gehoopt dat,
Berek WA1EER-3MITH eieh aan het hoofd van de. -*?eSens an
•A e zou leiden»
had gesteld en iself de aanval op de oorif erentr3*~
aaohien zelfs
men een groot deel van de oonferentieleden,
het werd een
een meerderheid, achter zich zou krijgen.
aan de slechte
fiasco. Bit was gedeeltelijk toe te schrijven
al agent van de
rede van WALKEE-S1JIH . Maar volgens een
hoofdkwartier
conservatieve partij hadden de agenten van hè
indienen van
van de partij instructie ontvangen om bij het
Q
namen van sprekers over het onderwerp E. B. G.
stelde
houden met het feit, dat de partijleiding gee
txun werk
op rebellie. De agenten bleken op de vergader
ten aanzien
uitstekend te hebben verricht. (Ditzelfde
-af. Ook hier
van het debat over lijfstraffen en de doodstr*-*^
^,
dat
hadden de agenten met veel sukses er voor gez
en, } Maar onder
op de jaarvergadering geen nederlaag zou leid
van mening
de conservatieven op de jaarvergadering

-2dat de uitslag wel is waar geflatteerd was , maar dat desondanks
vast stond dat de oonaervatieve partij nu achter de regering
staat in baar pogingen om tot de B.E.G-. toe te treden.
ate om redenen van partij-politieke aard
geen openlijke uitspraak over zijn standpunt wenst te doen»
is nu vrijwel zeker voor de gedachte van het lidmaatschap
gewonnen. Men schrijft dit gedeeltelijk toe aan Prank ÖGUSINS,
GAITSKELLs voornaamste politieke vijand in de partij, die nu
tegenstander is van het lidmaatschap van de B. E, G. De waarnemende leider, &eorge BHöWN, zou eveneens een rol gespeeld
hebben in de "bekering" van &AI$SKEH*. Men speculeert nu in
de fractie over de toekomstige positie van Denis HEALY,
officieel eerste woordvoerder van de Laboaxfractie voor
buitenlandse zaken, HEALY is een overtuigd en militant tegenstander van de E. E. G. Het wordt niet uitgesloten geacht, dat
GA1ÏSKELL van zijn misnoegen blijk gal geven door een ander
fractielid als eerste woordvoerder voor buitenlandse zaken
aan te wijzen.
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