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ettelijke invoering V. KOLONIËN. 
Indonesië los van Holland, 

indheid schadelijke i. Volledige en onmiddellijke onafhankelijkheid voor Indonesië en andere 
overzeesche gewesten. 

vóór en na de be- 2 . Terugroeping van alle Europeesche strijdkrachten. 
te werk gesteld te 3. Onmiddellijke invoering van het volledig recht van vereeniging en vergade- 

ring, demonstratie en staking, vrijheid van drukpers, opheffing van alle uitzonde- 
arbeidende jeugd  rings-bepalingen tegen de revolutionaire en nationale volksbeweging, en van alle 

organisatie. bijzondere wetgeving tegen de Indonesische arbeiders (poenale sanctie). 
eiders-organi5aten. 

. 
Algeheele onmiddellijke politieke amnestie, opheffing van alle interneeririgs- 

i arbeiderS(Ste5l en en externeeringsbesluiten. 
5. Afschaffing van de doodstraf en alle andere lichamelijke straffen. 
6. Verbod van iederen - hetzij rechtstreekschen dan wel zijdelingschen - 

dwang tot verhuur van gronden dor  de inheemsche bevolking aan ondernemin- 
nabijheid van  lion  gen van het Westersche kapitaal. 
n in de resp. bedrij- 

. 
Onmiddellijke afschaffing van het instituut der particuliere landerijen, zon - 

eldende ter plaatoe, der schadeloosstelling van de landheeren, en beschikbaarstelling van den bodem 
aan de inheemsche bevolking. 

8. Invoering van algemeen kosteloos openbaar onderwijs. 
9. rondige verbetering van den volkswoningbouw en andere maatregelen tot 

tnregeling op kosten bevord
G

ering van de volksgezondheid. 
loon. io. Doorvoering van een maximum 8-uren dag (45-urige werkweek), met dien 
s(sters) met behoud verstande, dat de bestaahde kortere arbeidsduur gehandhaafd blijft en van den 

5-urigen-werkdag in de mijnen en in de voor de gezondheid schadelijke bedrijven. 
bestaan waarborgt Verbod van nachtarbeid voor kinderen, verbod van loonarbeid voor kinderen 

op 60-jarigen leef end beneden 04 jaar en voor vrouwen, gedurende 6 weken voor en na de bevalling, met 
oor hun weduwen en behoud van het volle loon, en met het recht, weder te werk gesteld te worden. 

11e loon 
elegenheid aan  

- 

ONZE LEUZEN. 
Op den grondslag van dit program zal de verkiezings-strijd door onze partij 

gevoerd worden onder de volgende leuzen, die in het centrum van onze actie staan 
en waar de eischen in ons program om heen gegroepeerd worden: - van woningbou en 

r. Klasse tegen klasse, - tegen iedere coalitie-politiek, - voor de regeering van 
arbeiders en arme boeren. 

i vrijstelling der in- z. Tegen de Kespitalisfisclse rafionalisaf ie, - vóór de verbetering van het levens- 

- sterke pro- peil van de arbeidersklasse.  
3. Tegen het dreigende oorlogsgevaar, - vóór de verdediging van de Sowjet- 

ens  
ip gebruiksartikekri, Unie. - Weg met de geheime verdragen! 

4. Indonesië los van Holland - nu! - Amnestie voor alle politieke gevangenen 
in Indonesië!  

COMMUNISTISCHE PARTIJ IN HOLLAND 
met vaststelling vn (Centraal Comité) 
aisaties, en vacantie- 
- Bestuur: J. Hoogcarspel, voorzitter; J. Brommert  Jr.  Secretaris; Is. Van Leen, 
sommen. 

, Penningmeester; D. Wijnkoop; J. C. Ceton; G. Van Burink; H. Woelders; 
loosstellmgblj mioge A. J. Frederiks; L. v. d. Veen; Mevrouw Stam-Ponsen; K. Van Schouwen; J. 

- 

[del-boeren  te kiezen 
Van Praag Alex Lisser. 

Het Secretariaat is gevestigd: Tugelaweg 2oll1 Amsterdam (Oost). 

theken tegen iut1gC Beginselprogram. 

sine en middelboeren, Als beginselprogram der Partij is vastgesteld het program van de Communis- 

:i tuinbouw-oflde tienhe Internationale (Program van Moskou) aangenomen op het 6e Wereld- 

eren en hun kinderen, i Congres (i September 1928). 

oeren. Verkiezingsleuzen 1929. 

Op den grondslag van het door de partij aangenomen Program van Moskou 


