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Hi*rBi«d« he% tJe de eer uw* Bxc*ll«ntl« met b«tr»klcing tot da Coaununietieche ¥ayti.5 van Nederland h»t
volgen*.* t*, berichten.
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Be gering* belangstelling T oor h» t n l «uw» partijprogrsun -«a voor de door d* C.P.N. g«propag«*rd« grondslagen van d* demooratiach» Yolkaataat N«d«rland, mo«*
voor de Partijleiding wel teleurstellend zijn. Ondank*
all* aansporing«nt om d«z« in d« broohvir» «D« w«g naar
Sociaiistieoii Rêdsrland11 Taatgel«gd« proj«ct»n t» b«atudaren «n uit ts drag«n ond«r de massa, aioast het Dagelijks Bestuur onlangs conetateran, dat z«lfe nog ni»t
alle (C.P.S.-)led«n ia het bazit van bedoeld vlugeohrift
waren.
Gerban tUGEHAAIi gaf op nat Waarhaid-ao»arf9*st 1952
da opdracht, da ge ha l a oplage ran d« "broohura (80.000)
vóór net a.s. C.P.H.-congrae aan da man ta brengen. Bit
houdt in, dat er in de period» TUD l September j.l. tot
22 November a.e. ca. 50.000 exemplaren moeten worden verkocht .
Bij bat bovenstaande moge worden opgemerkt, dat de
maesa in de C.P.N, steeds weinig belangstelling had voor
organisatorische vraagstukken en politieke problemen, pit
manco aan interesse ie In het verleden reeds menigmaal
ram hogerhand aan het middenkader en de lagere leiding
verweten.
De Sowjet-Eussische pera plaatste in de weken voorafgaand aam het Illde Partijcongres te Moskou, vele critieohe bijdragen van partijleden e.a., waarvan er enige
dooi" "Be waarheid" in ex t en» o werden overgenomen.
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Meer dan normale aandacht trok een in dit blad afgedrukt artikel, waarin een lid van de -Communistische Partij
van de Sowjet~ünie(bolöj.) oritiek oefent op de houding van
sommige leidende partijgenoten. De tijd is 2.i. aangebroken
om een vastbesloten strijd te gaan voeren aowel tegen een
verkeerde kaderkeuze als tegen de hovaardig-minaohtende,
onverschillige houding van deze "erbarmelijke leiders" t,o,v,
hun medewerkers.
De overname van een dergelijke beschouwing, wekt de
indruk met een bepaalde bedoeling ten opzichte van de verhoudingen in de O.P.H, te hebben plaats gehad.
Het kan zijn, dat niet meer bedoeld is dan een instructieve voorlichting. Mogelijk is echter ook, dat de Nederlandse Stalinisten langs deze weg worden voorbereid op correcties in eigen gelederen op grond van soortgelijke motieven.
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