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Deze rubricering is

Bijgaand heb ik de eer Uwe Excellentie te doen
toekomen een doordrukrvan mijn aan Zijne Excellentie de
"~ ister van Binnenlandse Zaken gericht schrijven d.d.
"betreffende het in hoofde dezes genoemde on-
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Hiermede het ik de eer Uwe EJDoollsntie ten aanzien
Tan de Gojamanistische Partij Tan Nederland het Tolgende te
'berichten.
1.
Be 1 Mei-Tier ing had «en rustig Terloop. In Amster*"" ,
dam namen naar schatting 5000 personen deel aan de
fakkeloptoeht Tan het Ueclubterrein naar het Anstelvald. Ongeveer de helft hierran waren kinderen en Jongelui in de leeftijd Tan 14-18 jaar. Op het Au» t eire ld, waar $>aul de 6*00*
sijn 1 Mei-rede uitsprak, bevonden zich óa. 4000 denionstreaiten. Se kern Tan zijn hè toog kwam neer op propaganda Toor (samenwerking tussen communisten en socialisten. Bé P.T.d.A.-leden werd geadviseerd té breken met hun "rechtse leiders".
2,.

Tijdens een besloten kaderhijèenkpmst in een der
gróte steden, merkte een der aaiwèeigen op, dat de
vrijlating der Artsen in Rusland hét Tertrouwen Tan Tooral
oudere partijgenoten had geschokt* 21^ TïaeBden, dat b.v. pok
in het Slansky-prooes Tergiésingea waren begaan.
j£.

Gebleken is, dat in de Partijgelederen geen algejaen*
waardering bestaat Toor het beleid oa "jPartijloaen"
op de oandidatenlijaten Toor de geotèenteraden te plaatsen. De
tegenstanders Tan deze tactiek achten de sgn. pJartijlosên niet
geschikt om de C.P.K.-belangen dóór dik en d\ te verdedigen.
4*

Se Affisterdam roept een "Berdenkingacomité $ ÏSsi" op
des namiddags Tier txór in stille fastbëslotenheid
•roorbij het flationale jfenument pp de Dam te ""g^an'''* Beae oproep, afgedrukt in "Óf Vaarheid" van Batardag i Msi. én in past
fletvorm verspreid bij de grote bedrijven te 4tfflatwrdaiB, wekt
de indruk, dat Paul de <}re0t p.s. hst beleid yan d* burgeHisester (geen optochten, défilé e.d. op l Wi) willen doorkruiaen. Selet pp de uitlatingen Tan «waÉuniBtiBohe zijde is
een demonstratie als bovenbedoeld geriéht tégen dé E.D.6.
2en doordruk van dit sohrijTen werd ter kennisneming gezonden aan de Minister-President.
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