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Hiermede heb ik de eer Uwe Excellentie het vol-
gende te berichten.

Volgens berichten in de pers heeft het radio-zend-
station Peking de propaganda tegen de bacteriologische
oorlogvoering, welke door de Amerikanen in Korea zou wor-
den gevoerd, plotseling beëindigd.

De Nederlandse communistlache pers beperkt zich sederl
enige dagen tot berichten welke moeten bewijzen dat bacte-
riologische wapenen in Korea zijn gebruikt.
Hieuwe aanvallen wórden echter niet gemeld.

Ds i'.W.DEKKEH, die uitgenodigd werd voor het op 9 en
10 Mei a,a. te Moskou te houden religieuse vredescongres
(zie mijn schrijven no.137692 d.d. 8-5-»52)t heeft thans
de reden bekend gemaakt, waarom hij voor de uitnodiging
heeft bedankt. Bij nader inzien was hij tot de conclusie
gekomen, dat de vredesbeweging door Moskou wordt geinstru-
eerd.
Hij is niet van plan zich voor Russische propaganda-doel-
eindeii te laten gebruiken. Zijn confrater van BAIïSïï ver-
trok op 7-5-1952 per vliegtuig naar Moskou,

De in voorgaande rapporten gereleveerde plannen om
18 Mei a.s. een urn met as van in het concentratiekamp
Ausohwitz omgekomen gevangenen bij te zetten op de Hieuwe
Oosterbegraafplaats te imsterdam zullen niet verwezenlijkt
kimnen worden. 2e Burgemeester van Amsterdam heeft, vol-
gens berioht in de pers, besloten geen toestemming te ver-
lenen voor de bijzetting van de urn en de daaraan vooraf-
gaande stille tocht vanaf het Jonas Dani81 Meyerplein.
Aanleiding tot deae beslissing zou aijn geweest het ont-
binden van het voorbereidingscomité, nadat daarin onenig-
heden waren gerezen over de uitvoering van de plechtigheid
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lan Z.E. de Yiee Minister-President,
Minister zonder Portefeuille,
Ministerie van Binnenlandse Zaken,
te «s-S R A Y E K B A G E
In afschrift:
Aan 2.E» de Minister-President,
Plein 1813 no.4f
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Ja dit verband moge nog worden gewezen op do redevoe-
ring welke de Algemeen secretarie van de C.P.N., Paul de
GROOT, t.g.v. de l lï*i~vierlng te Amsterdam heeft gehouden,

"Mocht de jyasterdamse Burgemeester het ia zijn hoofd
"halen om ie ze herdenking te verbieden, dan zal hij
"een nog klinkender antwoord krijgen dan op 25 Febru-
wstri bij de februari-stakinĝ herdenlting hei; geval was?

aldus het verslag in «De faarheid*.

Mr.H.W.Felderhof


