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CPN-DELEGATIE TE MOSKOU.

De delegatie van het partijbestuur van de CPN, bestaande uit
Paul de GROOT, Ger KUIJPER en Siem GROENENDIJK, heeft maandag 12
november een onderhoud met enkele leden van het Centraal Comité
van de CPSU te Moskou gehad. Van Sowjet-zijde werd aan het gesprek
deelgenomen door de secretaris van het CC POSPELOW en de leden van
het CC PONOMARJOW en KUUSINEN, aldus een Tase-bericht.
Voorts werd vernomen dat de delegatie, vergezeld van de echtgenote van Paul de GROOT op zaterdag 1? november per vliegtuig teruggekeerd is via Brussel (Meisbroek) naar Nederland.
Omtrent het besprokene te Moskou werd dzz. nog niets vernomen.
Opmerking:
Verschillende delegaties van Europese communistische partijen
zijn gedurende de laatste maanden door Sowjet-leiders ontvangen.
Regelmatig namen hieraan POSPELOW en PONOMARJOW deel. Soms was hier- /
bij van Sowjet-zijde ook SUSLOW aanwezig, de secretaris van het Centraal Comité, die volgens sommigen in het verleden hoofd zou zijn geweest van de afdeling Internationale Verbindingen bij het CC van de
CPSU„
Omtrent de gesprekspartners van de CPN-delegatie kan de volgende
zeer beknopte karakteristiek worden gegeven,
POSPELOW, Pjotr Nikolajewitsch.
Sinds maart 1939 lid van het CC van de CPSU* Van 19^0 tot 19^9 redacteur c.q. hoofdredacteur van de Prawda« In 19^+6 gekozen tot lid van
de Sowjet van de Unie. Van 19^9 tot 1953 leider van het Marx-EngelsLenin-instituut te Moskou, Sinds 19^9 lid van de redactie, later
plaatsvervangend hoofdredacteur van het theoretisch tijdschrift van
de CPSU "Bolsjewik". In oktober 1952 benoemd tot lid van de commissie
ter herziening van het partijprogramma van de CPSU. In maart 1953
benoemd tot secretaris van het CC van de CPSU,
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PONOMASJOW, Wladimir Nikolajewitsch.
Hij werd in oktober 1952 benoemd tot candidaat-lid van het Centraal
Comité der CPSU en werd in februari 1956 gekozen tot lid van het CCCPSU, Hij is een partij-theoreticus en heeft op 31 maart in de "Prawda"
een artikel geschreven getiteld "De Dringende Taak der Arbeidersbeweging" uitstippelende wat naar Sowjet-mening de internationale communistische beweging voorhands te doen had,
KUUSINEN, Otto Wilgelmowitsclu
Hij is van oorsprong Fin, maar woont sinds 1918 in de Sowjet<-Unie.
Sinds het begin der twintiger jaren is hij lid geweest van het
Executief-Cotnité der Komintern tot de ontbinding daarvan in
In /oktober 1952 werd hij lid van het Presidium van het CC van de CPSU,
daarnaast was hij voorzitter van het Presidium van de Opperste Sowjet
van de Karelo-Finse-SSR en plaatsvervangend voorzitter van het Presidium van de Opperste Sowjet. In februari 1956 werd hij gekozen tot
lid van het CC van de CPSU„
19 November 1956,
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