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Hiermede heb ik de eer Uwe Excellentie ten
aanzien van de Communistische Partij van Nederland het
volgende te berichten.

: Het Dagelijks Bestuur der C.P.N, reageerde
d.d.7 dezer op de door de "burgerlijke" pers gelan-
ceerde speculaties inzake de eventuele gevolgen van
Staïin's dood. Nog tijdens de doodstrijd ëïrna het
overlijden, zo heet het, hebben de van elk menselijk
gevoel gespeende, verdierlijkte Amerikaanse generaals
en hun satellieten hun giftige gal uitgespuwd en hun
kansen berekend om het zware verlies, dat de werkers
van alle landen getroffen heeft, voor hun oorlogspro-
voeaties te benutten. "Alle voorspellingen van onenig-
heid van de communisten in de Sowjet-ünie of elders,
zijn uitingen van het verziekte brein der ondergaande,
kapitalistische machthebbers," Het Nederlandse volk
diende dan ook extra waakzaamheid te betrachten en meer
dan ooit gereed te staan elke oorlogsprovocatie de kop
in te drukken.

Het overlijden van stalin was voor De GROOT
c.s. gerede aanleiding een poging te doen de werfactie
voor Partij en krant leven in te blazen. Zij riepen de
leden op het aandenken van nde dierbare leider" in zijn
eigen strijdbare geest te eren, door versterking van
de Communistische Partij en haar krant, "De faarheid".
Zoals bekend, gelukte het niet de tijdens het 16e par-
tijcongres (22 t/m 25-H-'52) gestelde taak om 5.000
nieuwe abonné's op het communistische dagblad te winnen
vóór de herdenking van de Februaristafcing op 25 Febru-
ari j.l, te vervullen. De termijn moest worden verlengd
tot l April a.s..

De thans aangevangen 'Tstalin-wer f campagne"
moet "duizenden nieuwe communisten en nieuwe lezers
voor de krant" opleveren.

De C.P.H.
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Aan Zijne Excellentie
de Minister van Binnenlandse Zaken,
Ministerie van Binnenlandse Zaken,
te
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Se C.P.H, «al «binnenkort* een brochure uitgeven,
waarin bepaalde artikelen uit d« Grondwet zullen worden ge-
toetst aan de verdragsbepalSattgen, van 4* Europese Defensie-
gemeensohap (E.D.S.}. Iedere «onbevooroordeelde lezer" zou
op deze wijze kunnen contstateren, dat ondertekening van
bedoelde overeenkomst het einde betekent van Nederland als
souvereine staat.

In net kader van de campagne gemeen ter aadsver-
kieaingen-1953* gaf de Partij e«n brochure uit "̂ sterdam
stad van vooruitgangw» Haast een verkoop a f .0.08 zal dit
vlugschrift worden gezonden aan een aantal min of meer
vooraanstaande ingezetenen van jfcaaterdam» met het verzoek
hun mening er over kenbaar te maken aan het bestuur van
het O.P.N,-district aldaar.

Volgens de öomaunisten wordt in dit nontwerp-ge-
meenteplan** de vinger gelegd op een aantal van de meest
brandende vraagstukken, waarmede de bevolking van de hoofd-
stad te maken heeft.

Ben doordruk van dit schrijven werd ter kennis-
neming gezonden aan de Hinister-President.
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