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Bij desa heb ik de aar Uwe Excellentie te doaa toekomen aan
zioht betreffend* e«n inleiding door da partij-secretaris Paul da QBOOI
gehouden op da alt ting van het partijbestuur der C.P.B. van 12 ao 13 Soptaabar 1953Van desa inleiding waarvan ia "De Waarheid" niet werden afgedrukt
passages, waarin voorbeelden ter verbetering van da werkmethode van d*
partij werden opgosoad en 4e successen en tekortkomingen van de partijorganiaatie werden besproken, kan samenvattend «orden gezegd, dat «ij in
vergelijking aat d» reaolutia van het Degelijke Bestuur vaa 7 Juni 1959»
waarover 9 onder no. 187656 d. d. 19 Juni een beschouwing werd toegeaonden,
gean nieuwe perspectieven opent.
9e in de resolutie aangekondigde koers van verbinding zoeken met de aassa,
in de eerste plaata door het werk in de bedrijfan aet al» agit&tieobject
da problemen en noden van alle dag, blijft gehandhaafd» Da uitgave van
een "Discus» iekrant voor de Metaalindustrie" en van enige buurtkranten,
waarin voornamelijk zaken betrekking hebbend op de arbeidsvoorwaarden en
d« Bitnat ie in de buurt worden aangesneden, illuatreert dit.
Er ataan nog geen gegevens ter beschikking die oen inzicht kan»
non geven in het verloop van da dlaouaaie» op de partijbeetuurBsitting,
terwijl evenmin duidelijk ia of en op welke wijse da lagere partijorganen
nog nader «uilen worden geïnstrueerd.
Opmerkelijk is, dat de C.P.M, an B.V.C, zich ten aansien van da
onderhandelingen tussen de werkgevers en werknenera inzake de loonavarhoging op de aohtargrond hebben gehouden. Waarschijnlijk hebben Bij niet
het riaioo willen lopen door aai het stellen van te vergaande eisen nog
vardar van do aaaea verwijderd te reken. Zij nebben er zich dan ook toe
bepaald. ide laden van het H. V. V. en de andere Uniebondan op te wekken open
baanaking van da eisen van hun bonden bij de onderhandelingen te vragen
an ar bij de arbeidere op aan t» dringen, gesamenlijk vanuit de bedrijven
te verlangen, dat niet wordt teruggewekan of ooapraadaaen worden gesloten
Ban doordruk van dit schrijven werd ter kennisneming aangeboden
aan Z.E. de Minister-President alasede aan Ow ambtgenoot do Minister van
Sociale Zaken en Volkagecondheid.
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