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Bet betrekking tot toYenverrneld onderwerp heb ik
de «er Wr« laöMillestie het Delgend* tf berichte».
1.

Wit ds €UErS*~p«rs neeh uit het Sfeainforinorgaan
blijkt» dat d* Sewjet-leider*, zoale door soomige
jotiraaliaten ia verondersteld, de naam ren Stalin aan de
vergetelheid willen prijsgeven» ïn tegenstelling tot deee
suggestie gefit «Be ffaarheiè» iwm 18 ipxll 1955* **t all»
nieuwe vredee-initiatievan ran Sassiach* zijde een oongequente teepassing aian Tan de door Sttói» «twikkèlde wmssml*tistóe politiek «a dat de B»gelijkh«id tot de»» niew» initiatieven reeds lang was Toorsien op grond ra» Stalin*» diepe inzicht in de ««twikkelifig Tan de kapitaliatisoi» landen.
2.

Aan d* plaatselijke aanroert era van de oandidatenilijste» iraa «a«w^a»i8tea en partijlozen" ia door
het partijbestuur opgedragen «o spoedig mogelijk een brief
t» richten tet de ?.Y.d*A*-o«adida*»n TOOT de gemeenteraden.
J» deze Tsarief dient t» worden voorgesteld een bijeenkomst
te beleggen van CHPB- en ?.v»d*JU»*andidaten, temejnde te komen tot een afspiraak om de strijd tegen elkaader t» beperken
en alle krachten te richten tegen de reactionnaire tegenat anders .
J.

Te Leerdam werd geen communistische oandidatenlij a t ingediend, dooh op 4» lijst van d» *0wïS,5.A»P," komen de amen van t**» C.KN.-1«*«« voor. Ook
veraehillande undertekeaaaif» behoï«e« tot d*** partij*
4,

Ve3BW»fflen w«rd, dat het partijbestwar overweegt d»
namen van hen» die kunnen worden aangemerkt ale
opponenten ia d« ?.v.d*A, » land«li|k te admini»tr«rea, teneinde te komón tot een g»organi««ex*e »ppo«itie ia d* P.v.d.A,
5,

Oader irerwijsing naar Mijn brief van 6 Maart 1953»
ao. 176029 wordt hierbij «en fotooopi* vem een T*afder C. P. H. toogexonden.

Een doordruk Tan dit »chrijvem werd ter kennisneming gexonden aan de Miniater-President.
Aan Zijöe Exoellenti*
de Minister van Binnenlandse Zaken»
Ministerie ran Binnenlandse Sak«n
'a-g S i. V l
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