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Hiermede heb ik de «er $we Excellentie betreffende de CoimnJnistiBehö fartij TSKI
te
«iet toelaten door de
daai van openbare rerS:ie«iïigeitgitati€ ia de hoofdstad
V*i a.fi'«» wekte heftig* 0',J»lï»-*2?ö*öt4«ö*
Hen verwijt het gèmeeatefeeötuur' partij dlgJieid, Op
Mei a. s» asom wel ee» «grot* demanstfartie a«t meeting
roor de Terfcieaiagen ir«n de ï*rt$| "Van Ite Jörfcei
mogen Binden.
<Mder fe*t motto va» protest tegem genoemd»
greep hetfceettuirv«a het O.I'.H.-diötrict Aas t erdam de gelegealieid eaa om leden en sympathiserende^ op
te roepeaa voor een saassale colportage met "Be Waarheid"
op 17 Mei.
Volgens verkregen inlieh tingen i.» échter geen
bijaondere actiiriteit te dezen waargenomen*
pp het gestelde in
yen no*13S?83 d«4*!€~5-*19£2 intake d« «pffftidloKe» ver
kiezingscandidaat Piet van. ||Tj:7£H£Bt moge nog worden
ffledegedeeld» dat betrokkene i» geboren óp 9 Juni 1925*
Be partijleiding awijgt aiJu leeftijd dood*
Waajcheid» brengt een serie artikelen welke een
beeld heten te geren van het leven in «manoeavreland "
len stelt het voor alsof de **ïïfederlaadöÉ! aonen»
loofden en eohtgenoten''# 4ie alö militair ssn de in dat
land te homden legeroe f eningen zullen deelnemen, ernst ij
gevaar lopen te worden ondergedompeld in een door de
Amerikanen geschapen Hpoel de» verderjf»*-.
"*"""

Aan 2. E, de Tic» Hiniater-Jreaident,
Minister zonder portefeuille»
Ministerie van Binnenlandse Zaken,
te 'a-g R A Y £ K H A G E
In af schrift t
Aan Z.E. de Minie t er-President,
Plein 1813 no.4,
t e «s-G R A 7 E H H A G E
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