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Groot— Brit tannië

VAff LABOOR OVBR IKFILTEATIE ?AH

MARXISfM

De leiders van de Labour-fraktie hebben zonder
enige moeite de rebellie bezworen Van de nViotory for
SooialisaH-groêp (de rest Van de Bevanianen) die een
eigen motie over cle kwestie van de hereniging van Duits-
land bi^ net Lagerhuis indienden en die op niet al te fraaie
wijze een handjevol collega's van de fraktie overhaalden
ten handtekeing onder de motie te aetteti (een handtekening,
die door ée sfLaehtoff ers verwijderd werd, zodra aij ont-
dekten, wat d-é ware aard van het document was 5» .

Tolgens Labour- parlementariërs geeft de vlotte w
waarop de Labourleiders eeti einde aan de kleine rebellie
maakten, een, ;juist beeld van de geheel verzwakte positie
van de voormalige Bevsnianeö* De leiders van Labour zou-» '
den esich veel meer bezorgd maken over de infiltratie in,
de vakbonden en de socialistische frakties van de Britse ;
gemeenteraden (en naar sommige leden van de parlementaire
fraktie beweren, ook in het ïiagerhnis) van Marxisten, die
ssich onder verschillende namen aandienden , aoals "ïrotzky-
isten"', "De Bode Club", de "Hewsletterw~groep> .Deze min
of ïaeer geheime beweging staat onder leiding van ex-commu-
nisten, waaronder Peter ?BTM, voorheen verbonden aan de
Daily «orker, en nu redakteur van de geer rode en zelfs ;:

opruiende Kewsletter. ' • -. \

ïwee vooraanstaande leden vaa de Lab ouraf deling van
B^rmiGghaffl, FINCH (nu verbonden aan de Hewsletter-
verspreidigsorganisatie) en HSALIT, waareohi^nlijk: de lei- ;
der van de ïrotzkyisten, aijn onlange vanwege hun aktiviteit;
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uit de Labourpartij gestoten. Er 2ljn drie redenen waarom
de leiding van de LabourpartiJ bijzonder bezorgd is over
de werkzaamheden van dfeae frotskyistens Be eerste reden
is het feit, dat zij proberen, en niet zonder sukses» in
de Labourpartlj te infiltreren. De tweede reden isf dat
zij aioh in hun pogingen om stakingen uit te lokken nog
aktiever tonen dan de óoiïmutiistea.. De derde reden is, dat
2ij beschikken over opvallend raliae financiën, welke niet
afkomstig kunnen ai 3 n uit winst» op de ftewsletter gemaakt.

Be kwestie van de^e ondermijnende en uiterst linkse
organisatie is onlangs uitvoerig op een bijeenkomst van
het hoofdbestuur besproken. Het bleek dat verschillende
belangrijke plaatselijke onderafdelingen van Labour, o.m,
in Suid- en Oost-Loaden, Birmingham, Leeds, Manchester t

Ölasgow en liverpool, aktieve Irotfckyisten onder hun leden
telden.
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