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Betr.: 1 Mei-lsuaen C.P.N.

Hiermede heb Ik de eer Uw» Excellentie hef volgende te berichten.
£« 1 Mei-leuzen vaa de G.P.», roor 1955 »ija
rustig vaa toon. Zi$ behoeren, voor aorer van meer algeof "KederlandH" karakter, geen <so«BHientwur. $* parovan de Pariij roor de ««n, natioeale kwestie»
wordt geaccentueerd door leuzen als t
loneo, lagere prijzen.
roor allen. /^
huurrerhoging. ^
met de belastingen.
Hederlandse strijdkrachten terug uit IndonesiS.
. Handen af van de TlJ fde Mei*
i Vrijhaid voor Johan van Biemen.
^. j- Solidair mat de rampalaohtoff ers .
l Volledig herstel in het raspê'sMed.
Veg met K. T.C» -overeenkomst. Indones ü zelfstandig.
Vrijheid voor Piet van Staveren.
Be overblijvende betreffen de te volgw»
en de internationale politiek.

Vriendschap met de Sowjet-Unie.
In S t al in* s geest, Voor vrede, vrijheid en vader-

land*
Eenhaid van aotia tu«aen ooncnxuiisten en socialisten.
Leve de Sowjet-tJnie, land van de vrede.
de nitepraak, dat "in Stalin's geest1* aal worden voortgegaan, ontkent de G. P. N. ««n "koers wijziging". Tevens wil hiermede gexegd zijn» dat van een aam de vergetelheid prijs geren van Stalin*a naaa en daden geen sprake is.
De eenheidsfront-geti. ht« wordt gehandhaafd en
blijft een voornaam onderdeel van de komende propaganda.
Zijne
de Miniater van BinnenlandB» Baken,
Ministerie van Binnenlandse laken
t*
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Internationale situatie.
Vrede net alle volkeren.
1,B*S» is oorlog.
Vrede in Korea.
Geen straaljagers maar scholen.
Minder wapens - meer woningen.
Redt de Bosenbergs,
*Seen Baltae N«*i-Wehraaehtn v«a 1952 is -verVangen door het meer algemene "E. D. G. is oorlog". B* thans
gelanceerde leuze ia niet meer rechtstreeks gericht tegen
h*twWest-B\iit«liajid v«n Bonn**»
B* «vorige solidariteit aet de (strijdend») volken
van Korea en China" zwakte af tot "Vrede in Korea", conform
de later bekend geworden leus vaa *&akou.
Be slagzin inzake "de bacteriologische oorlog"
kwam t* vervallen» Ook hier «en getrouw volgen ra» de Kretalin-koers.
Op net terrein van de internationale; politiek legde de leiding der G.P.H, zich nog verdere beperkingen op.
Mei-wensen van 1952 zoals "Geen Amerikaanse hand in Nederland11
«n "Handel met het Oosten is werk voor het Westen" werden van
d» li^jst afgevoerd.
^ët feit, dat noch Amerika noch de Jtoerikanen in
de nieuwe leuzen worden misprezen, is ia overeenstemming »et
de Sowjet-fixisBisohe slagzin t Vrede en Vriendschap tuasen de
volkeren van Groot-Erittannië, Amerika en de Sowjet-Unie.
Voor de handel Oost-West wordt ditmaal door d*
C.P.fi. geen propaganda gemaakt.
Nog mier leuzen, die in d* vorige lente opgeld deden, bleven in verlaad met de gewijzigde politieke omstandigheden of om andere redenen achterwege. Bijvoorbeeld :
Kiest Gerben Wagenaar; Weg met Eomiuej Weg met het ambtenarenverbod.
fiestamerende kan worden opgemerkt, dat de G.P.H.lauzeri van dit jaar in het algemeen zijn aangepast aan de
verzoenende toon van de huidige Bwssisohe politiek»
Als bijlage dezes wordt «en overaicht toegevoegd,
waarin de communistische 1 Mei-leuzen van dit jaar zoveel
mogelijk geateld zijn naast gelijksoortig» van
Een doordruk van dit schrijven werd ter kennisneming gezonden aan de Minister-president.
lOOMï TAM m BOTST #

w.g.

Mr. H.sT. Felderhof.

O.IM.

t %«i~l«u.«ea 1952..
Leve d* eerste M«l, etrijddag
Vrede, Vrijheid, Werk «a Woningen.
Voor «en vredaapaat van d* Grot* Yijf.
Ceen Duitse Sazi-Wehrmacht.
Onialddellijke stopzetting van 4» bacteriineorlog «a strenge bestraffing ***
oorlogsmisdadiger».
Trede en vriendschap met de Sowjet-Uhia.
Vurige solidariteit met de volken van
Korea en China,
Vermindering der "bewapening.
Geen herhalingsoefeningen langer dan 30
dagen, geen uitzending naar
Mie strijdkrachten terug uit Indonesië.
Kiest Gerben Wagenaar.
Weg met Eomme.
Geen Amerikaanse hand ia Sederland.
Toor een democratische en vredelievende
regering.
Hoger lonen, lager prijzen.
Werk en woningen voor allen.

BIJLAGE.

Leve de eerste let, strijddag der internationals arbeidersklasse.
Vrede met alle volkeren.
£.3). G. is oorlog.

Vriendschap met de Sowjet-Tfnie.
Trede in IGoreai,
Geen straaljagers paar scholen.
Minder wapens - meer woningen.

Nederlandse strijdkrachten terug uit
Indonesië.

Hogere lonen» lagere prijzen.
Werk voor allen,
( Kindera wapens, neer woningen.)

Handel met het Oosten f* werk voor het
Westen.
Weg met het ambtenarenverbod.
Leeet De Waarheid - vredeskrant.
Troletariirs aller landen, verenigt U.
Ia Stalia*» geest, voor vrede, vrijheid
en vaderland.
Handen af van da vijfde
Vrijheid voor Johan van Biemen.
Geen huurverhoging.
Omlaag met de belastingen.
Solidair aet de raaipalaehtofferB.
Volledig herstel in bet randgebied.
Eenheid raat aotie tiuaen communiaten «a
socialisten.
f eg met K. T. C. -overeenkomst. Indonesi*
zelfstandig.
Vrijheid roer Piet van Staveren.
Bedt d* Rosenbergs.
Leve de Sowj et -unie, land van de vrede.

