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heb ik de eer TJwe Excellentie ten aanzien
van te Communie t is ciie Partij van Nederland het volgende te
berichten,
Öe partij ageert heftig tegen het zenden van ~ voor
de slachtoffers van 4e watersnood - ingezamelde goederen aan
«de rottend* resten Y«n het $itier-bewind ia west-Duitsland,
de zgn» vluchtelingen1*.
Donderdag JL9 Maart |»1.* hadden volgens Be WaarheM vertegenwoordigers van het landelijk Yolkshulpcomité
een onderhoud terzake met het hoofdbestuur van het Rode
Kruis. Laatstgenoemd ooilege zou zich op het standpunt hebben, gesteld, dat het Rode Druis hulp verleent waar dit nodig
is.
Als toetssteen t.a.v. de betrouwbaarheid der candidaten voor een onlangs gekozen nieuw Q.p.If*-di8trietabestuur, gold o.m. hun reactie op de watersnoèd-politiek der
partijleiding * Zij, die blijk hadden gegeven een andere tactiek voor te staan, werden niet geschikt geacht een zodanige
post te bezetten.

jpa een der grotere gemeenten van ons land tonen
sommige C.P.N.-gemeenteraadsleden weinig bereidheid zich opnieuw candidaat te gtellen. 2ij gaven te kennen, dat de vervulling van deze functie hun zakelijke belangen ia ernstig»
mate schaadt.

in de Maart 1953-aflevering van het ooamunietische
maandblad «ïolitiek en Cultuur" wordt gepoogd een critisehe
parallel te trekken tussen bepaalde artikelen uit de Grondwet en de verdragsbepalingen van de Europese Defensiegemeenschap (E.D.&.).
De verkiezingscampagne
Aan 2.E, de Minister
van Binnenlandse Zaken,
Ministerie van Binnenlandse Zaken,
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De verkiezingscampagne van de C.P.N, zal ditmaal niet met een "lawine van papier" worden gevoerd. Het
zwaartepunt zal worden gelegd op "persoonlijk contact"
met de kiezers.

Een bepaald onderdistrict van de G.P.N, won
- als bijdrage in de lopende werfcampagne - 138 nieuwe
abonné's op "De Waarheid". In dezelfde periode gingen
er in hetzelfde rayon 144 verloren.

Het Landelijk Comité voor Yolkshulp wekt de
plaatselijke volkshulpcomlté's op elk een gemeente in
de rampgebieden te adopteren.

Op besloten bijeenkomsten van de C.P.N, wordt
de laatste weken van bestuurszijde met klem aangedrongen
op het betrachten van waakzaamheid t.a.v. de beveiliging
der Partij. Aangenomen mag worden, dat deze waarschuwingen een gevolg zijn van internationale instructies terzake. Het Kominformblad van 23-1*-'53 stelde, dat "iedere
communist, iedere eerlijke partijloze burger, arbeider
of boer, kantoorbediende of geleerde, steeds aan de mogelijkheid moet denken, dat de agenten van de vijand zich
op zijn werkterrein indringen".

Een doordruk van dit schrijven werd ter kennisneming gezonden aan de Minister-President.
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