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Hiermede heb ik de eer Uwe Excellentie betref**
fende 4e Oammunistische Partij van ïïederland het volgende
te berichten.

Er zijn aanwijzingen die er op duiden» dat de C.?,B*
opdracht heeft ontvangen hernieuwde aandacht te schenken
aan hst - tot nu toe in Nederland slecht vlottende - zgn*
bedrijfswerk>waaronder van partijstandpunt wordt verstaan
de formatie van partij~afdelingen in de diverse bedrijven
en de door deze toesdrijfaafdelingen te voeren politieke
activiteit en agitatie.
ïn dit verband is het vermeldenswaardig, dat de man di*
eindt 4aar en dag door d* partij met de leiding van dit
onderdeel van de organisatie is belast (J.ï.HlüTEE) on-
langs is benoemd tot algemeen secretarie van de plaatse-
lijke raad der E.V.Ö» te Amsterdam. Sr is nog niet bekend
geworden of hij in de leiding van het partij-bedrij f swerk
«al worden vervangen, dan wel of hij beide functies ge-
«amenlijk ssal gaan bekleden. Het laatste lijkt tot nu toe
het weest waarschijnlijk. Echter Bag uit deze mutatie c.q.
combinatie niet worden geconcludeerd, dat men voornemens
is af te wijken van het principe om het werk in de bedrij-
ven van de partij en de vakbeweging strikt gescheiden te
houden. Een recente uitspraak in het Kominformorgaan laat
hierover geen twijfel bestaan. De partij, zo heet het,
moet aan iedere proletariè'r practiseh laten zien, dat «ij
de leider en organisator is van de arbeidersklasse. Daarom
is het nodig, dat de partij in ieder bedrijf vaste voet
krijgt, echter zonder zijn activiteit met die van de vak-
bond te verwarren* Aldus genoemd orgaan.
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terugkomende op de hierboven vermelde functionaris
J,P.REUTER, lijkt het mij wenselijk U ten aanzien van deze
man nog het volgende te melden.
Jarenlang, zowel vd*dr als na de oorlog,ia REUTER werkzaam
geweest bij het Gemeentelijk Energiebedrijf te Amsterdam*
Teaamen met Ö.WACHBNAAH vormde hij voor 1940 een communis-
tische oei in dit bedrijf* gedurende de bezetting maakte
hij deel uit van de illegale partijleiding, Ma de oorlog
werd hij de gespecialiseerde C»P,N.••'kracht voor de poli-
tieke activiteit in de bedrijven* Dese werkkring» gekoppeld
aan zijn nieuwe taak als E.V.C.-secretarie, maken hem tot
ten figuur die in staat moet worden geacht alle arbeids-
problemen vanuit partij- en vakbond0standpunt volledig te
kunnen bezien.

In dit verband verdient daarom bijzondere aandacht
zijn plaatsing op de oandidatenlijst van de C«P„H* voor
de a.e. 2e Kamer verkiezing*
Aangezien hij daarop als 6e candidaat is gesteld (v<56r
hem is nog als no„5 oandidaat gesteld, P«van STAVEREN, di«
geen zitting kan nemen) mag worden aangenomen, dat hij in
de nieuwe 2e Kamer inderdaad zitting zal kunnen nemen, in
welk geval men dan in de C.P.N,-fractie in analogie met
enkele andere fracties, een vakbondsbestaurder tot aijn
beschikking heeft, ter behandeling van de op dit terrein
aan de orde te stellen aaken.

De stand van de jongste Waarheids-abonné-werfactie
(v<5<5r l Juli a»s. 8«000 nieuwe lezers) was volgens dit
blad op 17 Mei* 3.174*
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