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DE CPN-L3IDING GEÏNFORMEERD OVER OVERLEG

"flEST-DUITSLAND - ITALIË - NEDERLAND MET BETREKKING TOT DE MLF.

Zeer onlangs is vernomen, dat de leiding van de CPN over bij-

zondere informaties beschikt inzake recent Europees overleg met be-

trekking tot de MLF.

De CPN zou uit Italiaanse bron - "onder de ellebogen van

Sarragat vandaan", zoals gezegd werd - goede informaties hebben ge-

kregen, waaruit gebleken zou zijn, dat Minister Luns in Italië onder

-zware druk is gezet met de bedoeling Nederland accoord te doen gaan

met deelname aan de MLF.

Italië zou onder zeer zware druk staan van West-Duitsland,

waarbij sprake moet zijn van economische sancties. Bepaalde Italiaan-

se kringen zouden voor de .'/estduitse druk willen wijken, waarbij dan

Nederland en Italië een gezamenlijk standpunt zouden moeten innemen.

Zoals uit ".Vaarheid"-publicaties blijkt, heeft de CPN de be-

doeling een landelijk manifest uit te geven met betrekking tot de

deelname van Nederland aan de MLF, terwijl Harcus Bakker in de Tweede

Kamer een interpellatie over deze kwestie heeft aangevraagd.
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