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In de bijlage veroorloof ik mij tFne Excellentie een rapport
aan te bieden betreffende een onlangs gehouden belangrijke, zeer
druk bezochte/besloten districts-kader-vergadering der C.P.Ïf.,
van welke de s'temmirig^worcH; gekenschetst als enthousiast en
strijdlustig.
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De secretaris der C.P.N. "Paul de GROOT" (Saul de G-root) (19.7.1899;
te Amsterdam), Meld een uitvoerige "rede.
Hij herdacht allereerst de Russische Oetober-revolutie van 1917
en schetste vervolgens de ontwikkeling van het socialisme in
Nederland. Fa enkele citaten uit één der werken van wijlen
W.H. Vliegen, liet hij zich. ongeveer als volgt uit:

:;
;

Uit de grote verwording van dit socialisme zijn de "Obergefreiter VSRMS3R, de man van de nieuwe W.A.", een " DS GOES
VAH HATERS" en een VORRIHK voortgekomen. Deze schurken zijn
er op uit om het socialisme van de goede weg af te brengen»
De socialistische maatschappij moet groeien in de vakbeweging en daarbij de weg volgen van het werkelijke socialisme, zoals dat is uitgestippeld door Marx, lenin en Stalin.
Het werkelijke socialisme sloeg in 1917 in Rusland een wond,
die steeds verder zal etteren, tot het kapitalisme over de
gehele wereld is vernietigd.
Dat is een ander soort socialisme dan wat de politiestaatsocialisten van de Partij van de Arbeid beogen.
Ha de succesrijke wed erqpb ouw in Rusland te hebben geroemd, vergeleek De Groot deze met de wederopbouw in Nederland. Hij sprak
daarbij van:
een "slijmballige"minister van de Partij van de Arbeid,
wiens plan voor de wederopbouw van ons land over 20 a 30
jaar loopt, "dus als hij er niet meer is".
Bij een scherpe critiek op de "grootkapitalistische" oorlogspolitiek der Verenigde Staten van-Noord-Amerika sprak De Groot over:
de millioenen dollars, die Amerika heeft uitgestrooid over
Frankrijk, Nederland, België en Luxemburg, om legers te
vormen, die tegen de Sowjet-*Dnie moeten vechten.
Na in aansluiting daarop te hebben gezegd, dat de arbeiders niet
van plan zijn, om tegen de Sowjet-Unie te vechten, riep hij met
stemverheffing uits
"Nooit en te nimmer zullen wij de wapens opnemen tegen onze
"kameraden."(luid applaus).
Hierbij dient te worden opgemerkt, dat deze verzekering gedurende
de laatste weken ook in ons land door alle meer vooraanstaande
0.P.W.-sprekers stelselmatig me.t nadruk wordt uitgesproken.
In hetzelfde verband merkte De Groot nog op,
dat het in Amerika weer de groot-kapitalisten zijn, van het
soort van die allerergste oorlogsophitser Senator VAN DEH
BERG, met zijn Hollandse naam, die "een halfgare TRUMAB"
weer op de troon hebben geholpen.
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Bij de behandeling van de Ind one s ia che kwe s t ie sprak De G-root
ongeveer als volgt:
In Azië zijn de koloniale slaven in opstand gekomen. 3£orea
en Mandsjoerije zijn al bevrijd* China valt onder de mokerslagen van de volkslegers. Deze vrijheidsstrijd is niet
meer te stuiten.
Hoewel een fascistisch moord-regime in de Republiek onze
kaneraden gevangen neemt en vermoordt, is ook daar de vloedgolf van het communisme niet meer tegen te houden.
Br vallen daar nu veel slachtoffers onder de intellectuelen,
die destijds door ons illegaal vertrouwd aijn gemaakt met
de communistische ideologie.
Wij moeten druk uitoefenen op de regering en op die van de
Republiek, om haar houding te wijzigen.
Daarvoor is internationale solidariteit van de arbeiders
nodig.
Ha een terugblik op de jongste verkiezingen alhier, vervolgde
De G-root ongeveer aldus:
Door laster en leugen heeft men vele awakkelingen weerhouden om op onze partij te stemmen»
De betrouwbaar gebleken kern moet worden geschoold tot een
staalharde kern, die overal, in de fabrieken en in de bedrijven moet gaan werkena
Onze partij moet vooruit. Wij zullen de strijd voeren, onder
leiding van de Sowjet-Unie.
Zeer belangrijk is daarbij ook, dat iedere lasterlijke aanval op de Sowjet-Unie, waar dat ook gebeurt - in de StatenGeneraal, de Provinciale Staten, de gemeenteraad, of in de
bedrijven - op zeer felle wijze wordt bestreden.
Dit wordt van alle communisten geëist. Dit is nodig. Dit is
de toetssteen voor de solidariteit met de Sowjet-Unie, wier
steun wij behoeven, om de Amerikanen uit Europa te gooien.
Alle stemmingen in de partij, die het tegenovergestelde
willen, zullen met kracht worden tegengegaan. Wij zullen
de 20 belangrijke éénheid in onze partij weten te bewaren,
door een streng doorgevoerde zuivering van alle zwakke en
bedorven elementen in onze partij gelederen, (langdurig
applaus).

