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Hiermede heb ik de eer Uwer Excllentie, betref-
fende de activiteit van de Communistische Partij van Neder-
land het volgende te berichten.

Sinds enige tijd stellen de woordvoerders van de
Communistische Partij van Nederland het in hun redevoerin-
gen voor, alsof het overnemen van de macht door de commu-
nisten binnen afzienbare tijd zal kunnen plaats vinden.
De voortdurend slechter wordende economische toestand in
Nederlajid, c.q. West-Europa, aldus de sprekers, werkt
daartoe in het voordeel. Opvallend is, dat dit optimisti-
sche geluid door sprekers met uiteenlopende partij-organi-
satorische functies wordt weergegeven. Dergelijke uitla-
tingen werden ook vernomen tijdens de verkiezingscampagne
1950. De wens om de verkiezingspropaganda zo krachtig moge-
lijk te voeren en daarnaast het zich hier en daar open-
barende defaitisme te bestrijden schijnen vooralsnog de
redenen te zijn van het doen horen van dergelijke optimis-
tische uitspraken.

Tijdens de partijconferentie van 15 en 16 Decem-
ber j.l., alwaar het ontwerp-verkiezingsprogram ter discus-
sie werd gesteld, werd bevolen afdelings- en districtsver-
gaderingen voor dit doel te houden. Reeds vonden in enige
gemeenten deze z.g. verkiezingsconferenties plaats. Uit
het verslag \an een districts-verkiezingsconferentie,
blijkt evenwel, dat het ontwerp-verkiezingsprogram niet
ter sprake is gebracht. De onderhavige vergadering bood
het beeld ener normale statutaire districts-conferentie.
Er werd tevens.een nieuw districtsbestuur gekozen. In tegen
stelling met de tot nu gevolgde gewoonte, zijn deze con-
ferenties gedeeltelijk openbaar, d.w.z. toegankelijk voor
"partijlozen".

In de bedoelde vergadering voerde een dergelijke
partijloze het woord over het jeugdprobleem. Een der
woordvoerders uitte zich in bovenomschreven optimistische
geest.

"De Waarheid" publiceerde een "Kort Verslag" van
een vergadering van het dagelijks partijbestuur. Het sprak
zijn voldoening uit over het door de Tweede Kamer der
Staten-Generaal verwerpen van een voorstel tot instelling
van een z.g. Grondwetskamer. Het dagelijks bestuur ziet
in de verwerping van dit voorstel tot formering ener
"Derde Kamer" ("Worgkamer") een grote overwinning voor de
vrede en de democratie in ons land.
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"Zij (de verwerping) bewijst dat door geduldige over-
tuiging van de gewone leden van de P.v.d.A. en het N.V.V.,
door samenwerking en gemeenschappelijke strijd met hen
voor de directe belangen der werkers, het mogelijk is ook
de Tweede Kamer-fractie der P.v.d.A. onder druk te zet-
ten."

Ter ondersteuning van de geldinzameling ten be-
hoeve van de Verkiezingscampagne 1952 is de partij thans
overgegaan tot de uitgifte van z.g. Verkiezingsaandelen,
groot f.2.50, te voldoen in tien wekelijkse termijnen a
f.0.25. Ieder aandeelhouder, die vóór l Juni a.s. zijn
volgespaard aandeel aan het Verkiezirigsbureau der G.P.N.
inzendt, ontvangt een waardevolle herinnering.

In de'desbetreffende advertentie is een gedeelte
van een stembiljet afgebeeld waarop de naam van de
partij-voorzitter G.WAGENAAR als lijstaanvoerder voorkomt.
De overige plaatsen zijn blanco gelaten.

De verkoop van nagenoeg uitsluitend communisti-
sche lectuur (o.a. romans en studieboeken), uitgegeven
door de C.P.N.-uitgeverij "Pegasua" te Amsterdam, voor
welk doel in élke partij-afdeling een speciale functio-
naris is aangewezen, werd in Rotterdam door een speciaal
daartoe belegde besloten districtsvergadering op de voor-
grond geplaatst. Het district werd geprezen, omdat aldaar
in vergelijking met de overige C.P.N.-districten in 1951
voor het hoogste bedrag werd verkocht, nl. f.55.000.-.
Ter gelegenheid van de Boekenweek werden in "De Waarheid"
van 25 Februari j.l. een. aantal door Pegasus uit te geven
nieuwe werken aangekondigd.

Zijne Excellentie de Vice Minister-President
werd op gelijke wijze ingelicht.
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