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G E H E I M

DE ARTIKELEN VAK DE GROOT GEPUBLICEERD IN "PRAWDA" en."KOMMUMIST".

Korte tijd na de publicatie in de Russische bladen "Prawda"
en "Kommunist" van enkele artikelen van Paul de GROOT - in de loop
van december en januari j.l. in "De Waarheid" onder de titel: "De
levende waarheid van het leninisme", verschenen - vond naar aanleiding daarvan in een kleine kring van vooraanstaande GPN-ers,
onder wie Paul de GROOT, een gesprek plaats. .
Men vond het opmerkelijk en geen toeval dat de GROOT'e passage betreffende het grote mogendheden chauvinisme van de SowjetUnie in de Russische vertaling was weggelaten. Ze hebben, zo constateerde De GROOT, het er netjes uitgelaten.
Deze passage luidt:
"In het prachtige artikel van het Politieke Bureau van de
Chinese Communistische Partij is gewezen op een zeker tegemoet treden van de kleine volksdemocratische staten door
de Sowjet-Unie in de geest van grote-mogendheden-chauvinisme, op het kwetsen of ontactisch tegemoet treden van nationale gevoelens of hetgeen Spaak noemt "dwaze nationale trots".
Evenals bij deze leiding gevende Nederlandse communisten,
bestaat dezerzijds de indruk, dat de betreffende passage in de
Russische bladen is weggelaten, omdat men in Moskou van deze kritiek langs een omweg niet gediend was. Wat van de zijde van de
Chinezen geaccepteerd wordt, wenst Moskou kennelijk niet nog eens
van de eerste man van een kleine partij als de Nederlandse in ontvangst te nemen.
Dat" de GROOT de weglating heeft opgenomen als een correctie
van zijn werk en een, zij het bedektelijke, terechtwijzing moge
blijken uit het feit, dat vermelde passage ook in een brochure,
waarin alle acht artikelen van De GROOT zijn gebundeld, is weggelaten. Bedoelde brochure welke door de communistische boekhandel
en uitgeverij "Pegasus" werd uitgegeven wordt thans in de partij
bij de scholing als leerstof gebruikt.
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