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Heroprichting van een internationaal theoretisch communistisch
tijdschrift.

Met het opheffen van het Kominform werd ook de uitgave
van het weekblad "Voor een duurzame Vrede, voor Volksdemocratie"
gestaakt. Het laatste nummer verscheen op 2? april 1956. Het wegvallen van dit informatie-blad werd door vele partijen als een
duidelijk gemis gevoeld, vooral doordat het in 20 verschillende
talen werd uitgegeven en zodoende voor alle nationale communistische partijen toegankelijk was. Sindsdien is steeds behoefte
gevoeld aan een internationaal communistisch orgaan - ook zonder
dat het Kominform in een of andere vorm opnieuw opgericht zou
worden. Hierdoor zou het mogelijk worden om de verschillende communistische partijen., die onder de huidige omstandigheden het voor
hen belangrijke nieuws vaak uit de tweede hand via de burgerlijke
pers vernemen, sneller informaties te geven. Tevens hoopt men op
deze wijze gemakkelijker

tot een gemeenschappelijk inzicht t»a.v,

verschillende kwesties te kunnen komenp
Op de conferentie van de vertegenwoordigers van de 64 communistische partijen in Moskou in november 1957 is gesproken over
het laten verschijnen van een dergelijk tijdschrift onder een
internationale redactie.
TOGLIATTI, de algemeen secretaris van de Italiaanse communistische partij en waarschijnlijk nog enige andere communistische leiders verklaarden zich tegen een dergelijke uitgave. Zij
vreesden gedwongen te zullen worden zich bij bepaalde, hun niet
welgevallige opvattingen te moeten aansluiten.
Het gebrek aan voldoende ervaren krachten op dit terrein
maakte dat de uitgave van dit tijdschrift nog enige tijd uitgesteld moest wordena
Op 7 en 8 maart 1958 kwam in Praag een aantal vertegenwoordigers van vermoedelijk de voornaamste communistische partijen
bijeen. Zij besloten eenstemmig over te gaan tot de uitgave van
een theoretisch en informatief maandblad. De zetel van het orgaan
zal te Praag worden gevestigd*
De partijen, die niet op bovengenoemde bijeenkomst aanwezig
- waren -
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waren wordt gelegenheid geboden zich op voet van gelijkheid bij de
initiatiefnemers aan te sluiten of aan het tijdschrift mee te
werken, op die wijze die hun het beste lijkt. Deze laatste formulering is waarschijnlijk gekozen om ook de medewerking van
TOGLIATTI te verwerven,,
De CPN ie niet op deze conferentie vertegenwoordigd geweest. Zij behoort bepaald niet tot de belangrijke communistische
partijen0
maart 1958

