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Hiermede heb ik de «er uwe Excellentie ten. aanzien
van de Communistische Partij van. Nederland het volgende
te berichten.
1. De C.P.N, ging over tot de uitgave van een periodiek

genaamd "Be Persactivist". Het is bestemd voor allen,
die rechtstreeks betrokken zijn bij het werk voor de
versterking van "De ??aarfaeidw.

"Wij willen", aldus de redactie, «jaet dit nieuwe
"orgaan al deze kameraden op de hoogte houden van
"onze vorderingen en tekortkomingen in ons werk.
"Wij willen al'o-nee activisten de politieke infor-
"matie geven, waarmede gewapend zij beter hun werk
"voor onze krant zullen kunnen verrichten. Wij wil-
"len tevens in ons orgaan vraagstukken van practi-
"sche aard behandelen in de vorm van een vraag en
"antwoord-rubriekj een discussiehoekje enz.. Kortom,
"wij willen met dit orgaan er toe bijdragen dat er
"in onze partij - in al haar geledingen - een beter
"begrip zal komen voor de rol van onze krant in de
"strijd voor nationale zelfstandigheid, vrede en
«democratie*»

2. Eén der brochures, die door de G,P,II. uit de circu-
latie worden genomen (vide dezerzijds schrijven

189178 d.d. 4-7-1953} is het in 1950 verschenen vlug-
schrift "Huren en huizen". Hierin, propageert de Partij
o «m. oprichting van huurstakijigeomité's*

2oals bekend acht het Partijbestuur thans dergelijke
radicale middelen ongewenst, i.v.m. "de smalle basis waar-
op aij zouden steunen"»
3. De leiding der 0.P.I. gaf opdracht tot herregistra-

tie van alle partijleden. De antwoorden op een daar-
bij gebezigde questionnaire moeten een beeld geven van
hetgeen van elk lid verlangd kan worden en daarnevens die-
nen om de Partij van ongewenste elementen te kunnen zuive-
ren*

De vragen hebben o.m. betrekking op het beroepj lid-
maatschap van niet—communistische amusementsverenigingen,
de Bescherming Burgerbevolking, de Nationale Reserve,
Steun Wettig Gezagj de militaire dienstplicht j de vrije
tijdsbesteding| in welke mate aan de partijwerkzaamheden
wordt deelgenomen} enz..

Zoals in O»P.H.-kringen verluidt, aal iedereen "door
de zeef» gaan.

Aan Z.E. de Minister
van Binnenlandse Zaken,
Ministerie van Binnenlandse Zaken,
**•£*
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4« In de Partij doen. geraehten de ronde over komend®
grootscheepse acties togen de E*D*<J« en plannen tot

'Verwekken vm stakingen in de havens van Araoteydaia en;
Hotterdaifi*
5* In een artikel "isranae staking een vo0a?l3ee3,d en een

waarschuwing* gaf f̂tttl.de GEQ03J in. »ï)© ŵ aï-heid1» van
14 dtzer aijn voldoening te kennen over de situatie in

.
Indien de regering én de ondernemers doof blijven

vooï? d© verlangens v«tn het werkende volk, $ldus de alge-
meen secretaria der C*i**llV» dan "«on het in Nederland ook
wel eena op aijn Frans kunnen toegaan»

ïen aanzien van het vermelde onder de ptmten 4 en 5
Jtmi dzz. worden opgemerkt, dat aan de hand van de thans
btschikbare gegevens, eer? ernstige verstoring van de
arbeldsvrede door de communisten, voor de naaste toekomst
onwaarschijnlijk lijkt.

Afgezien van. enkele incidentele arbeidsgeschillen, is
het ook in beide genoemde havens rustig. De A*B-.T«/B*V.Ö.'
traóht wel bepaalde looneisen onder de arbeiders ingang
te doen vinden, doch vergrote activiteit is tot nu toe
niet waargenomen.

Ben doordruk vaa dit schrijven werd ter kennisneming
gezonden aan de Minister-President»
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