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In de loop van 1960 slaagde de G ,P(JL-,ie:!c!:i>}g ar :in
de g>Klsp.ri :•'•€> erde stemming in de coEmranistasohs gel? @»
derea, als gevolg van de ongunstige ^ntKiikselin^SK
in '1959; enigszins te doorb.reJ.ceDo
liet in het minst door de aanhang steeds voor te
houden,, dat de C„P 0 N, - behorende tot de miljo
beweging van het communisme »=• deel heeft aan d©
glorie van de Sow.jetauccessén op politiek en w
schappelijk gebied3 Enige redelijk geslaagjde landelijke campagnes o„a. de protestactie tegen de defensienota en het Waarheidfestival,. getuigifc-} van de
cplevende steuimingl)e C„P 0 1 ; politiek is, uitgaande van de IscL'srlaydee
situatie,; volledig afgesteld op d© belangrijkste
taak vap. de We s b-Europese communistische partijen
t:w,, b.©t afbreuk doen aan de defensieve kracht, van
het Wasten i „c,, de ,N,,A,?,CK5 de onder ds leua
"Voor eao atoonivrij Hederiand" gelanceerde agliati.o
campagnes tegen e r.nu de ':!def ensisnota", de opslag
van de agiu t:atooiükoppea" en het laboratoi'ium ond«r~
aoek van Prof, Kistemaker in AmBterdam,, vormt wel
de G cP^H„^bijdrage in deae ,Tevens tracht de C 0 P„N 0 met gebruikmaking; vao alle
moijalijke methoden de öterls verminderde comaiunieti"»
scha iïivloed ouder de bedrijfsairbeiders te vergrotsa:
Het vormen van actie-eomitér s tijdens arböldgieoüf lieten en de politiek van infiltratie van E,.¥ = G.; ' 58leden in het N»y,¥„, waartoe in januari 1960 op hoi
Er.VoC,-' 5B™»Gcmgre8 besloten werd 00 hetgeen aeli's
een volledige mislukking bleek, "brachten echter geen
verbetering van de bestaande situatie r.
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Wel licht gedwongen door het verloop en de inactiviteit van d© resterende E <,V0C 0 -1 58-af delingen, poogt
de C „P „N. thans door het oprichten van £gn,
""bedrijfsgroepen" per bedrijf of "bedrijfstak de
invloed in de grote "bedrijven t© verstevigen
Organisatie ;

De C, P. N, wordt in de uitvoering van de strijd voor
"een atoomvrij Nederland" en voor "lotsverbetering"
üog steeds teraijde gestaan door ©en aantal hulporganisaties, waarvan in dit verband de belangrijkste zijn;
Het "Centrum voor eenheid en klassenstrijd in de
vakbeweging"4 de "Nederlands© Vredesbeweging" , het
"Algemeen Nederlands Jeugd Verbond",, de "Vereniging
Nederland-TJ.S.S.R.", en "Verenigd Verzet '40-- "4$"
met de door deze vereniging geleide kleinere organisaties o e a P Buchenwald Vriendenkring, Ausohwii.s
comité e„d s
De activiteiten van deae hulporganisaties, welke
in het kader van ds door Mcelcon aan de international!
hulporganisaties - bijv.,, de Wereld Vrede?,? Raad •«opgedragen taken plaatsvinden, worden dor r de C,P,N:
gecoördineerd,, zowel mubst, het beschikbaar g tallen
van kadQrieden? financiën e,,d0 als ook v^:r wat
betreft de Inpassing van deae activiteiten io de
eigen partij campagnes o
april 1961
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Wereld. Vak Verbond
- Vak Verenigings Inter- )
ioQe.les o : « Bouwva*: )

Centrum y,Eena.eid en klassenstrijd in Vakbeweging
(- o.a, ABWB-58
Nederlandse Vredesraad
( - Dat Hooit Weer
( - Comité Stopzetting Atoom(
P2

Mouvement Internat„peur iaj
Solution Pacifique du
)
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Wereld IPedsratiö vaa Bemasratisclis «Ttjiigd.
- Internat„Festival Comité )

Internationale Unie van Studenten
\, vrod.3sr-3.aci
Wereld Federatie van Yersets- -—strijders
- Internat r,AuscG.witscomité )
- Internat,Buchenwaldconiité )

—
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( - Stichting Nederi„Comité
voorbereiding Internat a
Festivals en Uitwisseling
^ - Comité Protestfietstocat Tolkel-Sossterberg-Ainsterd;
Perikles
- Verenigd Verzet 40~if-5
( - Auschwits Comité
( - Buebenwald Vriendenkring
•= Nederlands e Vrouwen Bewegin

Vrouwetsfederatie
- Congres van Europese Vrouwen )

( - Nederlands Salaburg
( Comité
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