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Bij deae veroorloof ik mij §we Excellentie l» t
volgend* te berichten*
;

lu d* opzienbarende sowjelb-voors tellen van februari 1952 inzake het sluiten van «en vredesverdrag
met een verenigd en bewapend Duitsland sinds enig»
tijd geen froatpagina^aïeliwa" meer alj n* achtte de
Mederlandae yredeabeweging net ogenblik gans tig om
in naar weekblad (van 30 Mei j*l*} op yoorzichtige
wijae naar houding t» o. T. deae Toora tellen uiteen te
aetten.
De ïieroriantatie van de Vredesbeweging op net Duitse probleem eist, ten benoeve ran de niet ouder de
strikte communistiacne partijdiaeipliue staande adhaeronten, een grotere mate van geleidelijkheid dan var
die van de partij* De Vredesbeweging waagde het dan,
ook (nog) niet propaganda te voeren voor de oprichting van een nationaal Duits leger* doch bepaalde
»ieh er toe te betogen» dat zulk een leger, toebehorende aan een verenigd, democratisch. Duitsland,
geen bedreiging aal betekenen voor de naburige landen. 2ij baseert haar opvatting op "vertrouwen in
de vredeswil en de vredeskraoht van het Duitse volk,
dat samen met alle andere vredelievende volken de
worsteling om zijn eenheid, om zijn en 5nze toekomst
aal winnen» mits wij niets nalaten en alles doen om
die gezamenlijke kracht onoverwinnelijk te maken***
Indien door samenwerking van de Grote Vijf en
algemene ontwapening "een totaal nieuwe internationale vredeasituatie" is ontstaan» aso betoogt het
blad, ««al de in de Sowjet^voor» tellen vastgelegde
mogelijkheid van een leger voor toet verenigde, souverelne Duitsland zijn eigen vreedzame oplossing
krijgen11*
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terminologie vertoont grot» overeenkomst
met de naam van de dezeraijds reeds gemalde «Mouvement internationale pour la solution pacifique du
problem» alleaiand1», welke - in naam, ojaafhamkelijk op t J, 14 en 15 «ftrni a, a. in conferentie bijeenkomt.
Hoewel aanvankelijk Barij-a meermalen als plaat» van
aamenkomst werd genoemd, bleek dezer dagen dat Kopenhagen de aetel der conferentie aal zijn. nauwelijks
een week later» t.w. op 21 Juni, aal de Wereldvredesraad beraadslagen over een. nog dit jaar te nouden
internationaal vredescongres. Hoewel ongeveer gelijkluidende richtlijnen voor belde organisaties vermoedelijk reeds zijn vastgelegd» zal de Wereldvredesraad
uiteraard het ag» zelfstandige karakter van de "Mouvement" naar buiten zorgvuldig onaangeta 3 t laten.
Het lijdt eohter geen. twijfel» dat de resultaten der
conferentie in de Deense hoofdstad op de zitting van
de Wereldvredesraad zullen worden besproken» waardoor volledige coördinatie van de acties zal kannen
plaatsvinden. (In,dit verband zij nogmaals gereleveerd,
dat l* I,ataster-van Hall, lid van het werkcomit^ der
Nederlandse Tredesraad, tevens secretaresse is van het
Hederlaudse initiatiefcomité voor de conferentie te
Kopenhagen)•

pinksterfesttvaï vaa het A. H. J .f. is volgens "De Waarheid11 een groot sacces geweest. Opmerkelijk is, dat het communistiache dagblad de naam
van het 4.M.J.7. niet noemt. Da festiviteiten hebban
dé naam gekregen van 11Pinksterjeugdfeatival voor de
Trede»* De partij heeft zich* aowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering, sterk doen gelden.
Ia. het nationale comité van voorbereiding, hadden
vele candidaten van de lijst van oommuaisteii en
partijlosea zitting* o.w. l», da faooï en ö. möBMAH.
Laatstgenoemde richtte zich tijdens de slotmeeting
bij de Stadionkade tot de aanwezigen, onder wie
vele ouderen.
Hij memoreerde o «m* de doodgeschoten Duitse communist philipp MÜLLSfi en de arrestatie van Jacqu.es
UUCLOU. Wagenaar verklaarde: "In heel de wereld
versterkt zich het verzet tegen de oorlog en fascisme,
steekt de storm op, die de oude maatschappij zal wegvagen en ruim baan zal maken voor een nieuwe samenleving*1.

-3Afgezien van, de actie tegen de herbewapening
West-Duitsland blijft de Vredesbeweging actief
op het terrein van de propaganda tegen de beweerde
bacteriologische oorlogroering. Ia liet blad "Vrede"
va» 25*5* 19S£ werd *«n oproep geplaatst om, onder
d« Termeldimg «döoiimemtatie Kö3?*a*% gelden te storten op de girorekening Yan d» Vredesbeweging, ten-'
einde de mogelijkheid te scheppen "steeds meer belangrijkfcewi^amatejriaal»betreffende de baeteriologische oorlog t» kunnen publiceren.
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