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Hiermede heb ik de eer Uwe Excellentie betreffende
de 0öMfltaii»tisclie Partij van Itederlaad het volgende té be-
richten*

ingekomen aaibtsTjericliten was «r roor de O.P.H.
geea aaaleidiag om - ssoals dit in wBe Wftarheid" werd ge-
steld — bijaonder teTreden te ai^n over het yerloop van de
l Mei-^ring. Yan enthousiasme was bij de demonstraties wei-
nig merkbaar. Ook het aantal deelnemers werd in genoemd blad
overdreven,

Sieironder mogen de cijfers volgen welke de betrokken
verbindingen terzake meldden naast die welke «De Waarheid"
publiceerde*
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Aan ̂ .1. de Vioe Minister-Er e s identf
Minister «onder fortefeTiille,
Ministerie van Binnenlandse Zaken,
te
*s-ff B A Y B H H A g E
In afsoiirift;

Aan Z,i« de Minister-Bresident.
fï*in 1813 no.4,
te
|S 6̂ B A' y E H H A G l
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Y E » T B O U W B Ii I J K

Zoals bekend prijken tussen de in totaal acht en zes-
tig C.P.N.-candidaten voor de Sweede Kamer de namen van
twaalf zgn, partiJlozen, die volgens het Waarheid-commen-
taar het bewijs leveren van het vertrouwen der partijloze
massa in de Communistische Partij. Men suggereert hiermede
o.m., dat de "partijloze massa" haar eigen candldaten heeft
gesteld. Het zal dan ook wel «toeval* zijn, dat nog afgezien
van een ïiet van SÏAV1BEH, alle partijlozsn meer of minder
nauw betrokken zijn bij de communistische pers dan wel bij
de communistische mantelorganisaties.

Een speciale verslaggever van "De Waarheid" bevindt
zich te Rome, vanwaar hij een verslag geeft over het ver-
loop ran de verkiezingen in Italië. 3)e "gekleurde" bericht-
geving wekt de indruk, dat de reportages voornamelijk moe-
ten dienen als stimulans voor de verkiezingsactiviteit van
de Nederlandse Stalinisten. Gesteld wordt» dat ook in
Italië het inzicht baan, breekt» dat samengaan van de soci-
aal-democraten met de communisten noodzakelijk is.
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