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ïk neb d* eer tïwer Excellentie be treffende d*
oommuniatieche man tel organisatie a het volgende te berichten.
Be leden, van het A.$»«?.¥, ontvingen» waarschijnlijk oma treeka eind» September j.l.» van 'ïwuft laoofdbeötour een byssoadsre opdraolit voor de foorbereidiag
van het "VolkereneongreB voor d* Trede % dat op 12
December 1952 te Wenen zal worden geopend.
De «kernen" van het verbond (d.z. onderdelen
van afdelingen) moeten zorg dragen voor de aamenatelling van zgn* Vredesboeken* Deze kunnen in de vorm
van cahiers, losbladige schriften e.d. aan het hoofdbestuur worden toegeaonden.
Het hoofdbestuur deed het voorstel, door de kernleden daarin o«m, artikeltjes t» doen «öhrilven over
toestanden in bedrijven, de herhalingsoefeningen in
Weat-Dultaland, moeilijkheden in eigen of andere gezinnen enz., fevena kunnen b.v.» onder de titel "trots
Nederland", foto's van dijken én andere waterwerken
(Afsluitdijk), polders, kanalen en voormalig geïntendeerd gebied worden bijgevoegd.

Er ia nog geen nieuwe plaats van aamenkoiaat bekend geworden voor de internationale conferentie van
medici, welke aanvankelijk op 16,t? en 18 Ootober j.l.
in. Monteoatinl (It.) sou worden gehouden doen welke
geen doorgang kon vinden, omdat 4* Italiaanse Begering
weigerde daarvoor toe a temming te verlenen* Volgens
'persberichten heeft deae Regering verklaard» dat het
hier een organisatie betrof» die aieh niet interesseerde voor de medici j nen maar voor het communisme.
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Aan Zijn* Excellentie
de Minister van Binnenlandse Zaken
Miniaterie van Binnenlandse Zaken
te *a-^ « A y K M H A g B.

In afaghrift aan»
Zijne Excellentie

d« Mini»ter-President
Plein 1813 no. 4
te 'a^-

3 3 6 1 6 - '50

g B. A V 35 IT g A S B.

*W •*!»***•**•

-2-

-2-

De "nationale conferentie ter verdediging van
de rechten van de jeugd", die op 22 en 23 November
a.s. te Amsterdam aou worden gehouden, ie opnieuw
uitgesteld. Thans ia bepaald, dat men op 24 en 25
Januari 1953 in de hoofdstad bijeen zal komen.
De Nederlandse Vrouwen Beweging hield op 21
Ootober J.l. «en landelijke kaderbijeenkomst te
Amsterdam, waar besprekingen werden gevoerd betreffende het win ter programma.
Een nieuwe ledenwerfactie werd uitgeschreven,
welke zal voortduren tot bet congres van de N.V.B.,
dat in de 2e helft van Januari 1953 aal worden genouden.
Be werfcampagne werd noodzakelijk geacht voor
het volbrengen van het win ter programma, waarvan de
voorbereidingen voor het "Vredescongres der Volkeren" en de agitatie tegen de ratificatie van de
verdragen van Bonn en Parij» de meeat op de voorgrond tredende punten zijn»
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