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Hiermede veroorloof ik mij Uwer Excellentie ter
kennis te brengen een uitspraak van het hoofdbestuurslid
van de Communistische Partij van Nederland, J.P.SOHALKISR
betreffende de tactiek van genoemde partij.

In een op Zaterdag 9 Juni 1951 gehouden strikt
besloten vergadering van het district Rotterdam van de'
C.P.N, kwam aan de orde de op 21/22 Mei 1951 plaats ge-
had hebbende 24- uurastaking op de scheepswerf Wilton-
Pyenoord. Diverse bestuurders gaven uiting aan hun vol-
doening over het succes van de staking. De zelfcritiek
bleef ook deze keer niet achterwege. Men betreurde het,
dat bij de gestelde eisen niet die van 10$ loonsverhoging
was gevoegd, omdat, zo werd gesteld, men in dat geval er
zeker in zou zijn geslaagd alle arbeiders in de metaal-
industrie mede te krijgen en deze tak der nijverheid ge-
heel "plat" had kunnen leggen. Voorts achtte men het een
verheugend verschijnsel, dat de in het K. V. V. georgani-
seerde arbeiders zich geheel achter de stakihgseis hadden
gesteld en sprak men de hoop uit, dat deze eenheid voor
de toekomst gehandhaafd zou kunnen worden.

J.P.SOHALKER zeide, dat de C.P.N, de eis om
loonsverhoging gesteld had, enerzijds omdat de arbeiders
meer geld in hun loonzakje zouden krijgen, maar anderzijd
- en dat moeten wij, aldus spreker, als communist goed
begrijpen - omdat daarmede de oorlogspolitiek van Drees
wordt doorkruist. Wanneer wij de il.V.V.-ers eenmaal aan
onze kant hebben, zullen v/ij ons doel, de omverwerping
van de "Oorlogsregering Drees" bereiken, aldus spreker.
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