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Hiermede heb ik d« eer uwe Sxeelleatie het vol-
gend» te berichten.

Het Dagelijks Bestuur der C,P.N. zond i.T.m. d«
campagne voor de geffleenteraadsverkieaingen-1953» ««an. eir-
culaire met "richtlijnen voor een plaatselijk gemesn t e--
program'1 aan de diatricts- en afdelingsbesturen. Enige
van de hierin aanbevolen eisen zijn; intrekking van het
ambtenarenverbod j vertegenwoordiging van de E.T.C, in het
georganiseerd overleg; een milliard gulden voor de be-
strijding der* werkloosheid, zulks in mindering van het
bewapeningsbudget; hulp aan de middenstand door het zenden
van gemeentelijke delegaties naar de sowjet-ünie ten be-
hoeve van de handel Oost-West; 10$ loonsverhoging voor
het gameentepersoneel; afschaffing van de gemeenteklassen;
kosteloos lager onderwijs; geen huurverhoging.

Volgens genoemd rondschrijven ligt het niet in
de bedoeling der OJP.N. om "neutrale" lijsten na te »tr«-
ven, waarbij de communisten op de achtergrond zouden tre-
den of zichzelf zouden wegcijferen.

*®n«e partij treedt voor de bevolking op m*t eem
program van nauwkeurig geformuleerde, door strijd te v*r-
wezenlijken eisen op gemeentegebied en poogt op deze
grondslag te komen tot een lijst van candidaten, communis-
ten, socialisten en partijlozen. Natuurlijk zijn wij al-
tijd fcereid met niet-oommuöistische candidaten te onder-
handelen «a tot overeenstemming te komen over de inhoud
van dit program. Het moet voor de massa echter volkomen
duidelijk zijn, dat de communisten aan zulk een lijst
deelnemen en dat onze partij als gangmaakster voor de
lijst optr»«dt.«

Pit het vorenstaande blijkt, dat de C.P,H.-lei-
ding t.a.v. de komende gemeenteraadsverkiezingen eenzelfde
tactiek volgt ais vorig jaar ter gelegenheid van de ver-
kiesingen voor de tweede Kamer.
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De voorstellen, die momenteel van communistische
aijde plaatselijk aan P*v,d*4.» «0 V«¥.D. worden gedaan om
gezamenlijk te ijveren iroor een «progressief gemeentebeleid"
kunnen worden gerangschikt bij de pogingen tweespalt te
zaaien, tussen de besturen der benaderde partijen en hun aan-
hang* Propaganda foor verbetering van plaatselijke toestan-
den (Aasterdam:IJtunnel; re-öravenhage:opbouw van het Besui-
denhoutj enz.) moeten weifelmoedige "Bociaal-demooraten" en
op de V.V.D. stemmende middenstanders overtuigen hoezeer htm
belangen de C.P.N, ter harte gaan.

Aan het bovenstaande kan nog worden toegevoegd,
dat Paul de GHOOT c,s. in de komende stembuestrijd heftige
aanvallen op de Partij verwachten naar aanleiding van de
jodenvervolgingen in Oost-Europa en de Sow j et-Unie.
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