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B«r.: Gorr.unistische vredesactie.

Liermede heb ik _de_jB.er—U'.-?e- ''Excellentie het volgende
te berichten_»__ ——"""

:)e laatste t i jd v/ordt geconstateerd, dat door nedever-
kera aan het communistische z . ~ . vredesoffensief de naam
van het Internationale ~:ode Kruis op misleidende wi jze
dienstbaar wordt s-emaakt aan hun r?rer-amanda, zulks in het
rader van de door de --"e der land s e Vredesraad .^eorpaniseerce
r. et i t i c nnei-: ent s a et i e.

In de provincie I.vc:bur;~ b . v . , v;ordt repoo^d handteke-
ninpen te verzamelen OT; l i js ten, r;aaro"-i de volgende verkla-
ring voorkoiüt:

' 'Ondergetekende b etui-t z i jn s-iripathie met het initia-
tief van hei; Internationale ":ode I'ruis inzake het ver-
bod van de atooraborr. en verklaart zich eens niet onder-
staande eisen gesteld or het Internationale vredesccr_-
q;res te Stockholm:

"'"erbod van de atoonbor.i, het i.iic.del tot massa-uit roei-
ing der mensheid, doel t reffende internationale con-
trole hierop .
vis re^-erinff cils oorlo:^£iriis^aai--er te beschouv. ren dis
het eerst de atoornborr. gebruikt , t e / - en v.elk land uan
ook".

ordt hier het Tredesconr-res van .-tocI.,hLlr. no^ gencsr^i,
in andere Bevallen -.ordt dsze toevoc :"ing v/egf;,eiaten en
uitsluitend --es^roken over ae resolutie van het 1..-.1 . .
,-;o nodi,'* v;ordt nondelin^ te verstaan "er-"even aat de lijster,
t .z.t . naar "enève v/order, -ezonden.

\ la-tst geschetste v/erk-.vijze v;erd O.H. revol^d on-

dar bezooksrs van diverse -xisterdarnse ziekenhuizen.

T'it het feit dat in vers chili sric.e delen van het lanc.
:lczs cetiiooe \:Ordt ^evol^d, i-ia.c- vrorf ten -econciudeera dat
Q O - C '-an:T van zaksn door as "'e d er la na 3 e 'vreaesra-ad ^orat
gesanctioneerd.
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