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Hiermede heb Ik de eer uwe Excellentie met
betrekking tot de Communis t is che Partij iran Hederl&nd
het volgende te berichten.

ïijdens een op 19 Maart j*l. te Amsterdam gehouden
werkersbijeenkomst van de C,P.I», liet Paul d* GEOOÜJ
üich in mineur uit over de situatie rond het dagblad
ffDe Waarheid1». In de eerste twee maanden fan diï jaar
waren «enkele duizenden» abonnees (voornameiijkg te Am-
sterdam) verloren. Slechts een succesvolle werfcampagne
(8000 nieuwe lezers voor l Juli a.s*} kon volgen* hem
de dreiging van een volume vermindering der krant weg-
nemen.

ils indirecte oorzaken van de gang Van zaken noemde
spreker de strijd tegen de communistische pers door de
"Amerikaanse oorlogsvoorbereiders" en de tekortkomingen
van de partij bij de abona4-werving. Directe oorzaken
waren de verhoging van de abónnementsprijö en het Aïfibte-*
narenverbod. In dit verband kan worden opgemerkt, dat de
zgn, burgerlijke pers een wekelijks abonne-verlies van
vier pro mille omstreeks de jaarwisseling normaal acht*

M j (een aantal wordt niet genoemd), die aich bij
de nieuwste werfcampagne onderBcheiden, zullen als be-
loning een vacantiereis naar een volksdemooratisch land
mogen maken.

x

0p 5 4pril a»s. zal het definitieve verkiezings-
programma worden gepubliceerde Die dag zullen 50.000
exemplaren van wBe Waarheid'* door colportage aan, de man
moeten worden gebracht*

De tweede serie van tienduizend; "verkiessings-aande-
len* (vide schrijven no»131330 &•«>•* 26-3*1952) zou even-
eens zijn geplaatst* Over de uitgifte van een derde serie
werd tot dusverre niet gerept.
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Met betrekking tot 4e va» Ö.PJÏ.-zijde getroffen
maatregelen inzake liet Ambtenarenverbod, werden enige
bijaonderheden bekend crrer de ontwikkeling bij de afde-
lingen Overheid, In een separaat schrijven werd hiervan
reeds gewag gemaakt*

Bij de eomwnistiöche propaganda van het ogenblik
neemt de beschuldiging aan het adres van de Amerikanen
over een door hen gevoerde "bacterienoorlog tegen het
Koreaanse en Chinese volk" een voorname plaats in, Se
gehele communistische pers» het Kominform-orgaan voorop,
wijdt hoofdartikelen aan deze «walgelijke daad".

Be vraag rijst of de "spinnen, vliegen, teken,
wandluizen en duizendpoten11 de anti-JMaerikaanse rol moe-
ten vervullen die aanvankelijk was toebedeeld aan de
(niet gebruikte) atoombom»
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