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Mede onder verwijzing naar dezerzijds schrijven
no.125438, d.d.14-12-1951, heb ik de eer Uwe Excellentie
"betreffende de Commmlstische Partij van Nederland het volgende te "berichten.
De op- en aanmerkingen betreffende het oritwerpverkiezingsprogram op de in Februari en Maart in den lande
gehouden districtsconferenties waren mede oorzaak, dat dit
ten dele werd gewijzigd en aangevuld.
"De Waarheid" van 5 dezer publiceerde thans het
"definitieve" program.
De paragrafen op de voet volgend kan in de eerste
plaats worden geconstateerd, dat de eis van een absoluut
verbod van de atoombom meer actueel is gemaakt door de
toevoeging: en van de bacteriologische oorlog.
"Tegen herbewapening van Duitsland in welken vorm
ook" is vervangen door "Tegen herstel van een nazi-weermacht". De verkiezlngspropaganda te dezen werd hiermede gelijk gericht met de jongste ontwikkeling in de Russische
buitenlandse politiek.
Nieuwe eisen van paragraaf l (Voor een vredelievend en zelfstandig Nederland) zijn: doorbetaling van
het loon bij herhalingsoefeningen; uitbreiding van de verlofregeling; geen herhalingsoefeningen langer dan dertig
dagen]" geen uitzending naar West-Duitsland j vrijlating van
Indonesife'-weigeraars.
Paragraaf 2 (Tegen het herlevend fascisme; voor
de verdediging van de Grondwet) bleef ongewijzigd.
Aan paragraaf 3 (\7erk en woningen voor allen)
werd "opneming van alle werklozen iri de wettelijke wachtgeldregeling en werkloosheidsverzekering" toegevoegd.
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-2De wensen inzake de bestaanszekerheid van de
middenstand in paragraaf 4 (Niet omlaag, maar omhoog met
het levenspeil) werden met een drietul uitgebreid. "Uitkering van een kinderbijslag gelijk' aan die voor loon trekkers; geen faillissementsverklaring op grond van belastingschulden; geen verplichte contributie voor vakgroepen".
De welvaart op het platteland moet voorts nog
v/orden bevorderd door het niet vrijlaten van de prijzen
voor landbouwgronden.
In paragraaf 5 (Voor/betere cultuur en onderwijs,
voor hulp aan de jeugd) werden geen wijzigingen aangebracht.
Geheel nieuw is paragraaf 6: Voor een gezond volk.
De inhoiid hiervan luidt:
Verhoging van het salaris voor het verplegend personeel.
Verbetering en. uitbreiding van het ziekenhuiswezen en bouw
van sanatoria.
Massale doorlichting en iminunisatie tegen t.b.c,.
Ruimere middelen, tot bestrijding van kanker en andere volks—
ziekten.
Uitbreiding van de kosteloze verstrekkingen aan ziekenfondsleden. Lagere premie voor vrijwillig verzekerden; geen verhoging van de premie voor verplicht verzekerden.
Uitbreiding van de 'scnoolartseridienst en de tandverzorging
op scholen.
Absoluut verbod van inkrimping recreatiegebieden/
Verbod van vernieling natuurschoon ten behoeve van militaire
doeleinden.
Paragraaf 7 (Voor vriendschap met een onafhankelijk
Inden-e s ie') tenslotte, onderging geen wijzigingen.

Zoals reeds eerder gemeld, kwam het partijbestuur van de
C.P.N, eind Maart te Amsterdam bijeen. Een analyse van het
aldaar naar voren gebrachte betreffende het aaude orde gestelde nationale eenheidsfront, zal U separaat worden aangeboden.
De verkoop van de zgn. verkiezingsaandelen ad
f.2.50, vide mijn schrijven no.151930 d.d. 26 Maart 1952, ver-i
loopt succesvol. In ca. veertien dagen werden twee series van
tienduizend geplaatst. Een ''kleine aanvullende serie" is in !
druk.
In partijkringen werd het voornemen besproken de
komende l !,fei-viering te doen uitgroeien tot een "grootse
manifestatie". De geslaagde ombuiging van de Februari-stakingherdenking .in de door de C.P.N, gewenste richting, zal ook
hier haar (stimulerende) uitwerking niet missen.
HET HOOFD VAN DE DIENST
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