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Hi«r*ed* h»b Ik d* ««r Uwe Excellentie ten
aanzien van da CoMnanistiaohe Partij va» Sederland
het volgende ta b«riolitaB.

1. Kannalijk In. nauw rertand set het Eagarings-
overleg Inzake hat zelfbeschikkingsrecht van

Surinaae an d* Hederlaadse Antillen, wiedde de COBUBU-
nistisohe p«rs «aaidaoiit â m hat feit, dat op 4 Juli
186$ 4* *l«ramt| in Svurinaae officieel werd af geschaft.
Zij Terbond hiaraan 4a opwekking, 4e strijd tegen "het
kolonialisi» in al haar roraan" te versterken.

Zoals toekend, rangschikt 4* Partij onder "ko-
lanialisme" ook de "Anerikaanse oTerhaersing Tan Neder-
land". Be kwestie Tas het zelfbeechikkingsreoht ran Su-
riname en de Hederlandae Antillen wordt hiermede indi-
rect een punt in de C.P.N.-agitatie tegen Amerika an 4e
Europeae Defensiegemeenachap.

2. Da aerate pha«e Tan het zelfstudieplan dar
C.P.N,, waarin h«t vraagstuk ran de vakbewe-

ging onder da loupe werd genomen, ia beëindigd.
Hoewel "De Waarheid" gewaagde Tan Beer dan

2400 enthouaiaate deelneaera, kon dezerzijde terzake
nagenoeg geen geestdrift worden waargenomen. Bat comuai-
niatiseha dagblad, 4at bij 4* aanvang van deae zelfstu-
die voornoiaana was regelmatig in te gaan «p vragen van
cursisten, haaf t voor dit doel niet veel plaataruimte be-
hoeven «f te staan. Oei- van de plannen o» regelmatig bij-
eankoaaten van deelneiBere te orgaaiaaren teneinde Tan ge-
dachten te wisaelan over da beatudaerda «tof kwaa vrijwel
niets terecht

In het algemeen gesproken zijn er (een aanwij-
singen, die er op duiden, 4at d* partijleiding i» geslaagd
of sal slagen In haar pogingen om 4* «.versie Tan Talen ha-
rer volgelingen tegen aoholing, langs 4* weg van zelfstudie
te doorbreken.
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Het tweed» gedeelte van de cursus 'behandelt
"de strijd voor nationale onafhankelijkheid". De leer*
stof, wederom uitgegeven ia de vorm va» boekjes, omvat
voornamelijk uitspraken fan vooraanstaande Huseieciie
leiders (Lenin, Stal in, Baria) en v«n Paul de Groot.
Ook is "de verklaring van de tweede Kamerfractie der
C. P. K. over de E. B. G," opgenomen, De strekking van d*
inhoud van dit curausgedeelte wordt weergegeven in een
korte inleiding* Hierin heet het, dat voor de volle ont-
plooiing: van de strijd tegen de Amerikaanse overheersing
kennis nodig is, niet alleen om de buitenlandse vijand
te ontmaskeren, maar eveneens o» zijn steunpunten in het
binnanlend, zoals de rechtse P.v*d*A.»laiding, doeltref-
fend te kunnen bestrijden.

3* Het Partijbestuur gaf o -dracht na te gaan wat
er nog aan onverkochte brochures in de afde-

lingen Efciiirèzig is. Bepaald gal worden, welke nog voor
verkoop in aanmerking komen. Be rest moet, voor zover
niet verouderd, gratis in de bedrijven worden uitgezet»

4- Se redactie va» "Se Waarheid" ging in op een
suggestie van een abonné, die in een weigering

van "te raste arbeiders" om van 1 Januari 1954 af meer
huur te betalen, het asngewezen middel zag om de Regering
te doen afsien van verdere huurverhogingen. Zij oordeelde,
dat "de mening van deze lezer icoot •worden ontraden". Met
dergelijke radicale middelen zou volgenc haar eerder het
tegeuovez&es-telde worden bereikt, aulks In verband iaet de
"smalle basis" waarop zij zouden steunen. Ook hier kon
slechts eendracht van de arbeider.;, die haar grondslag
oioet vinden in de vakbeweging, uitkomst

Uan doordruk van dit sctoijven «vard ter kennia-
naming üQ^oadün aasi de iüniater-:'resident.
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