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Hiermede het» ik de e»r Uwe Excellentie betreffen-
de de CoHOBüniBtiech* Partij van N«d«rland het Tolg*nd« t*

Volgena de Partijleiding zou de *aee» wel accoord
gaan met het binnenlands program van de C.P.H, doch aog te
«eer worden beïnvloed door d* «ati-au88iBeh« leugencampagne
van "het achot in 4e nek".
Men acht het daarom van communistische ai j de naodvakelijk
bier «en goed gefundeerde propaganda-veldtoeht tegenover
te stellen. Op overtuigende wijze moeten de euceeasen van
net aooialisme in de SowJ et-Unie naar voren worden gebraeat
Hiernaaet dient de brochure «Be weg naar een Boaialietieeh
Nederland" 20 intensief mogeli jlrVorden verepreid. Te dexen
kreeg elk C »P. S. -dis trio t een verkoop t aak opgelegd. 3 t el-
Belmatig, aldu» Paul de GHOOT, moet bij de propaganda wor-
den geweaen op het verschil in methode waarop reapectieve-
lî k de Sowj et-Unie en Nederland de weg naar het Bocialiaiae
banen.

Be onlangs door bovéngénoeade fxinctionariB aangefcondig
de ledenwerfactie is inmiddels aangevangen.., Cijfers worden
hierbij niet genoemd. De indruk is, dat «i «j een permanent!
karakter «al Iragené Hét inschrijfgeld» ad f*Ö*25j i» ver-
vallen» Ook >ehoeft het adepirant-lid geen "partijreferen-
tiea" mier te verstrekken*

Een tiental C*P,K*-kopstukken vertoeft momenteel, veel
al met geain, voor "vaoantie" in een der Opat-Suropese lan-
den'»" • '

Conform de voorwaarden» werd van de Waarheide-lening
f .20.000.- aan obligaties uitgeloot en betaalbaar ge-

at el d.
Het Waarheid-Zoaerfeeat vindt dit jaar plaats op 31

AuguetuB te Amsterdam.

Aan Z.B. de Vice Sini»ter-?re»ident.
Minister zonder Portefeuille,
Ministerie van Binnenlands* Zaken*
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