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Hiermede heb ik de eer Uwe Excellentie ten aanzien van de Communistische Partij van Nederland het volgende te berichten.
1,
Be oproep van het Bagelijks Bestuur in «Be Waarheid** van 4 dezer plaatste de partijleden o.m.
voor de consequenties van het vorige maand genomen partijbesluit om onder eigen vlag te gaan optreden in de bedrijvan. (Vide dss. schrijven ao. 18917© d.d. 4-7-1953). Zij sullen thans onverwijld krachtig moeten ageren tegen het regeringsvoorstel inzake de voorgenomen huurverhoging, onder de
leuze «geen verlaging doch verhoging van het levenspeil11*
Be mededeling van de Uniebonden, dat zij de huurverhoging wensen te zien opgevangen door volledige looncompensatie wordt door de O.P.N.-leiding geïnterpreteerd
als aen^ middel om de arbeidersmassa van actie af te houden.
Be leden van K.V.Y., K.A.B, en C.N.V. sullen worden aangespoord tot gezamenlijke actie met de communisten.
Per bedrijf dienen acties te worden ontketend
voor onmiddellijke loonsverhoging en verbetering van de
arbeidsvoorwaarden» ao nodig gepaard gaande met proteststakingen.
Be partij-afdelingen werden opgewekt meer bedrijf skr anten, benevens nieuwe plaatselijke en buurtkranten:
te doen verschijnen teneinde "de bevolking voor de eisen te
mobiliseren en haar met de politiek van de C.P.H. bekend te
maken".
In verband met hef bovenstaande kan worden opgemerkt, dat de meeste communistische bedrijfsarbeidêrs tot
nu toe weinig animo toonden om in het bedrijf openlijk uit
te komen voor hun politieke beginselen; Angst voor "broodroof11 speelde hierbij de hoofdrol» Voorshands is het dan
ook de vraag of de hierboven vermelde opdracht van het Partijbestuur veel verandering in deze houding aal teweeg brengen.
2.
Eveneens in het kader van de pogingen binding met
de massa tot stand te brengen^ gaf net Partijbestuur opdracht het aantal "adviesbureau*" uit te breiden»
Zoals bekend kan een ieder zich tot deze bureaux wenden vooi
raad en bijstand in moeilijkheden van persoonlijke aard.
Waar mogelijk is de leiding in handen van O.P.N.-gemeenteraadsleden.
Aan 2,1» de Minister
van Binnenlandse Zaken,
Ministerie van Binnenlandse Zaken,
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Het aantal abonné's op het dagblad "Be Waarheid"
bedroeg per 51 Maart 1953: 94.337» Op desselfde
datum van het vorige jaar was dit cijfer: 98,118,

4.

pe revolte van de Oost-Duitse arbeiders heeft
verwarring doen ontstaan in de G.P,S., Hier en
daar is men ernstig gaan twijfelen aan de voorlichting
in "De Waarheid" over de welstand in Oost-Duitsland en
elders»
Een doordruk van dit sohrijven werd ter kennisneming gezonden aan de Minister-President.
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