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Hiermede heb ik de eer Uwe Excellentie het volgende te be-
richten;

De leiding van het dagblad "De naarheid" van de Communistische
Partij Nederland heeft enige tijd geleden besloten tot het invoeren
van het systeem van "Arbeiders Correspondenten" (Arco r s ) , ten ein-
de tot een betere berichtgeving te kunnen koraen. Er werd namelijk
reeds geruiraen tijd en in diverse partij-afdelingen over geklaagd,
dat het dagblad op het punt van plaatselijk nieuws, schromelijk
te kort schoot.

Net dit systeem wordt terxiggegrepen naar een reeds voor de
oorlog 1940/1945 door "De tribune" - later herdoopt in "Volks -
dagblad" - het toenmalige communistische dagblad, toegepaste
werkwijze.

'De leden van het corps Arcors worden bij voorkeur gerecruteerd
uit de bedri j fsarbeiders . De taak van de Arcors bestaat uit het
doorgeven van berichten over, al dan niet vermeende, misstanden,
voornamelijk op sociaal gebied, in de bedr i jven ; het signaleren
van aan de dag tredende ontstemming over dergelijke misstanden
onder de arbeiders en het vestigen van de aandacht op mogelijkheden
oin de arbeiders tot het voeren van actie te brengen.

De leiding over - en de organisatie van de Arcors berust bij
de thans als organisatie-secretaris van de G.r.N. vervangen Arie
/idriaan TEREEY, geb. 36.8.1917 te Amsterdam.

Het is duidelijk, dat hierbij van de z i jde van de C.P.N. de
bedoeling voorzit de mogelijkheden tot het kweken van onrust in
de bedrijven in sterkere mate uit te buiten.

Anderzijds kan een en ander werken als goedkope nieuwsbron,
waaruit geput kan worden voor bladvulling nu uitbreiding van de
krant volgens de belofte voor de deur staat.
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