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Y E R O? R Q U W E L I J K

Bij deze heb Ik de eer Uwe Excellentie omtrent de Oom-»
munistische Partij van Nederland het volgende te berichten»

1. De C. P.N. --agitatie tegen het E. D. G. -verdrag is in ver-
band met de komende behandeling van dit verdrag in de

Eerste Kamer in een nieuw stadium getreden. Los van het
landelijke opinie-onderzoek» uitgaande van de Nederlandse
Vredesraad, vermeld in dza .schrijven d. d» 18 September *55
nc ,196039, heeft het Partijbestuur der CVP. N. de districts-
besturen geïnstrueerd proef s temmingen over het E.D.G.-ver*-
drag in diverse buurtafdelingen van de districten te doen
organiseren.

Als gevolg van de betreffende partij-aanwijzingen heeft
de G.P.N.-buurtafdeling Pathmos te Enschede in de week van
12 tot 18 October een dergelijke proef stemming gehouden.
Nadat eerst door middel van pamfletten de buurtbewoners de
voorgenomen stemming was bekend gemaakt, volgde enige dagen
later onder ter hand stelling van de bekende C*P.N.-brocb.uie
over het E. D. G. —verdrag, de uitreiking aan iedere kiesge-
rechtigde bewoner van een stembiljet, waarvan U een exem-

-/- plaar als bijlage dezes gelieve aan te treffen» Het ophalen
van de ingevulde formulieren geschiedde op 16 Qctqber; ai j
worden door een commissie van buurtbewoners geteld. Naar in
"De Waarheid" werd gepubliceerd, ligt het in de bedoeling
de uitslag van de stemming, die dezerzijds nog niet bekend
is, ter kennis te brengen van de leden der Eerste Kamer der
S taten-Generaal .

Uit nog niet bevestigde berichten is gebleken, dat men
van plan is ook te Zaandam een dergelijke proef stemming te
organiseren.

2. Er valt een toeneming van de G. P. H. -activiteit in de
bedrijven te constateren. Na de publicatie van de be-

kende Juni-resolutie van het Dagelijks Bestuur van de C.P.N.
is het aantal in den lande uitkomende bedrijfskranten onge-
veer verdubbeld. Verschenen er vddr Juni 1953 in totaal,
voor zover bekend, 18 bedrijfskranten, thans bedraagt hun
aantal 35. Zeven bedrijfskranten werden reeds vroeger opge-
merkt en zijn dus als een heruitgave te beschouwen. Tien
kranten zijn ala geheel nieuwe publicaties aan te merken.

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