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Communistische Partij Nederland (C.P.N.)

^plaats

tn ïfovember was de observatie r . •,
geconcentreerd op het van 22 t/m 25
ber te Amsterdam gehouden fJ.F.N.-congres.
Tevoren werd aandacht besteed aan de verwachtingen ven dit congres voor wat betreft
mutaties in de leidende functies en de op het
congres te nemen besluiten ten aanzien' van de
verder te volgen partij-politiek.
BIJ de beschouwingen hieromtrent werd
verband gezocht met hetgeen ontrent het voorafgaande partij-congres van de Russische communistische partij was bekend geworden, terwijl de
berichtgeving speciaal werd gericht op de tevoren over het gehele land gehouden disTfrio teconferentiesy waarbij waardevolle gegevens werden verkregen omtrent de districten zowel voor
wat betreft de organisatie als ten aanzien van
de interne verhoudingeny ook omtrent het district
Amsterdam»
Bijzondere aandacht heeft getrokken de critiek welke de S.V.C. -voorzitter
: als partijman heeft moeten onasrvinaen en
die fiemr een^in de partijleiding heeft gekost.
Communistische Vakbeweging»
Wat de E* V. C. betreft werd de aandaoht
getrokken naar het op 26 t/m 28 December a. s*
te Zaandam4 te honden E.V.C.-congres, waar omtrent
het lot van de E, V. C «-voorzitter Berend Blokzijl nader zou kunnen worden beslist en waar een
nadere vaststelling zou kunnen worden verwacht
van een politiek ter bereiking der massa*
In de publicaties , welke rondom het congres
der C.P.ïï. in de communistische organen verschenen zijn konden reeds eerder symptomen worden
geconstateerd, dat verschillende veranderingen
in het vakbewegingsbeleid der communisten op til
zijn.
z. o. z.

Overige Mantel organisaties van de O. P. ff.
Vredesbeweging
De berichtgeving is voor wat betreft de
communistische vredesbeweging d* laatste maanden
vooral ingesteld geweest cp de propaganda die in
communistische kringen is gemaakt voor deelneming
aan het Congres der Volkeren roer de Vrede te
Wenen (12-19 Deo. '52).
Pa oorspronkelijke gedachten gingen naar
een delegatie van 60 man* Het daarvoor geraamde
bedrag voor reiskosten van / 35.000 is tot een
bedrag van niet meer dan / 15*000 bijeengekomen,
zodat een delegatie van een sterkte van 26 man
is vertrokken. De berichten over de politieke
oriëntering van deze personen zijn nog niet
volledig.

yoryol.gr
In navolging van do fusie van de Internationale
Beroepa Afdelingen van hot W»V»V, voor Land** Lachten Hail transportarbeiders enerzijds en Eeelisden en
HBvonarbaiderg andersijda ia een fusiö van 4e A«3*T.
en A»l?.3*2« waarschijnlijk govrorden»
£e aog&lijkheid kvraa nanr voren ven do oprichting van een s.g» neutrale organisatie van Spoorv?e§parsoneel.
De houding van de 3*n«0«P*-5«?«^« ten opsichte
VPJI het anibtönaranvorfcod wijsisde zioh* ?^len ia mindor vreos gaan koestaren omdat toch geen soherpo
'
hantering v?*n het ambtenarenverbod wordt verwacht»
Pe vcor P»T»T.-personeel fcaataade or^anisatio
"Ona Belang" lïlijlct in feito ta worden gedirigeerd
dcor do !?«*r«0,.?«- T >,"vT.a» ?^en werkt aan de uitbreiding
vos hot ledental; dit zou in October £ 700 zijn*
"e beaohiïdiing werd verkregen over Ijerichton
botrer-fends plannen dor :.'/.£• on in hot voorjaar
ven 1953 in "bepaoltlo jjroto cietealbedrijvon een stag te ontketenen, alc? protaat te^en do hisurverhodo invoorin'5 v.-^n do P.P.O» en

Het Wereldcongres voor Medicif dat van
16-18 Oetober zou plaats hebben te Monteeatini
in Italië kon geen doorgang vinden, omdat de
Italiaanse Regering geen toestemming daarvoor
heeft gegeven»
De als belangrijkste mantelorganisatie
beschouwde vereniging Nederland-U.S.S.R. hield
op 4-5 October haar jaarvergadering waarop het
hoofdbestuur mededeling deed van de groei van hè:
ledental tot ongeveer 20.400 en van de omvang
van de oplage van het maandblad Nederland-U.S.S.r
tot 13.300.
Het Algemeen Nederlands Jeugd Verbond (A.N.J.V.)
bereidi zich voor op het aanstaande Tandelijk
oongres, dat in de maand Januari 1953 moet plaats
vinden»
Er zijn ook voorbereidende werkzaamheden
verricht ten behoeve van de internationale conferentie ter verdediging van de rechten van de
jeugd welke in Februari 1953 te Wenen zal worden
gehouden.
Geconstateerd is dat aan deze mantelorganisatie van jongeren vooral een rol ia toebedacht
om de militairen te bereiken met de propaganda
tegea de Duitse herbewapening. De papierenaotie
die van hen uitgaat is de laatste tijd voortgezet met de verspreiding van pamfletten in de
nabijheid van kazernes tegen de Europese Defensie
Gemeenschap*

