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DE VIERING VAN DE kOe VERJAAKDflG DER RUSSISCHE OKTOBER-REVOLUTIE DOOR
DE CPN,

Aan een passende viering van de kOe verjaardag van de Russische
oktober-revolutie door de CPN op 7 november 1957 blijkt het dagelijks
bestuur van de partij veel waarde te hechten. Het heeft daaraan althans vroegtijdig aandacht geschonken.
Al op 20 april van dit jaar verzocht het dagelijks bestuur aan
de partijdistricten en -afdelingen reeds voorbereidingen voor de
viering van die dag te treffen. Speciaal het tijdig huren van geschikte zalen werd daarbij van groot belang geacht.
In een op 23 juli 1957 gedagtekende circulaire wendde het
dagelijks bestuur zich betreffende deze aangelegenheid andermaal
tot de districten en afdelingen. In die circulaire werden de beoogde
doeleinden van de viering ontvouwd en een aantal voorstellen gedaan
om deze zo groots mogelijk te doen plaats vinden.
De viering van de 7e november, aldus de circulaire, geeft ons
dit jaar in Nederland de gelegenheid om:
1. de rol en de betekenis van de Sowjet-Unie in de strijd voor de
vrede en de internationale arbeidersbeweging aan brede lagen
van ons volk bekend te maken',
2. in de voorbereiding van de verkiezingen de autoriteit van de
Sowjet-Unie te vergroten en de kiezers te wapenen tegen de antiSowjet en anti-communistische campagne in het algemeen;
3. de rol van de CPSU als aanvoerster van de strijd van de communisten en de arbeidersbeweging in de gehele wereld duidelijk te maken;
*f. het verschil tussen de communistische en sociaal-democratische
opvattingen ten aanzien van diverse principiële vraagstukken uiteen
te zetten en de internationale solidariteit, in het bijzonder met
de Sowjet-Unie en haar communistische partij, verder te versterken.
Het dagelijks bestuur stelt verder voor:
1. In iedere plaats waar het mogelijk is een openbare vergadering
met een feestelijk karakter te beleggen. Te Amsterdam in de Apollohal een openbare meeting te houden, voorafgegaan door
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stratie en besloten met een groot bal,
2. Openbare lezingen over theoretische onderwerpen te organiseren.
3. Een lezing te houden voor Intellectuelen, eventueel in Amsterdam,
Den Haag en Rotterdam; onderwerp "De invloed van de Sowjet-Unie
op de ontwikkeling der geschiedenis".
k. De kader- en basisscholing in het teken van de oktober-revolutie
te plaatsen.
5. Op 7 november een speciale uitgave van "De Waarheid" te doen verschijnen.
6. Een speciaal novembernummer van "Politiek en Cultuur" uit te
geven, geheel gewijd aan de oktober-revolutie.
7° Via "Pegasus" (de CPN-uitgeverij en boekhandel) een verkoopcampagne
voor theoretische lectuur te organiseren.
De etalages in het teken te zetten van kO jaar SU.
8. In Amsterdam en Den Haag speciale filmvoorstellingen te organiseren
met '"+0-jaar Sow jet-f ilm" .
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