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tot de vakbeweging vtroorloof tic

ÖSNKT JbMNftltati*feiwrwMtar«aige ^egav«n« t* bar i oh t «n,
walk» in d» week ven t? tot 911 m«t 24 Maart te mijner k«nnl»
au dia nasr fc*t «ij voorkomt de aandacht
't* y^lftlHMliBrtiMt IHBt- AjLJQiiiff&3L&i%HMI JBttO.'tm'ftH 4ftff ffi

d*«e atr<mg baalot«n rergaddrlüg, welke «f ? &aart
In AmsterdAB» i» golioitdies, warden is 4* af«elop«e w«»k
uit b*troua»tviar'ö bron de volg«»d* inlichtlng«n

van
hi»ld «m lnl*idla« ov»r
"Plan VRB S* li.V.G,". ®» hoof<ipttnt«a van dit plan «IJmt
a. atrijd tttg«a d» «
b» atrijé V&GT mt&r

. »* strijd roer verhoging van S» toopkracht.
I» h»t plan l* t*¥«&@ do ei® öp^asosuwa» dat d*
atwaa iBO&t word «n verlwsgd let 31 w«3tftD op baaio 8O^ T«ua h«t
loon» All* wörltlesan aoet^i 1 Juli wordwi op^ttaoaon In d«
f«rklooBh*id9W«t. Bloksijl «*id« voorts, dat w»rk voor A*
aso«st wordan opg»VlA t. J>« pleutuawa, TOOT w*rk«i. ligg«t
Hij v*r»ciil
blijft op h»t

i

- Blokaijl AAfli

2.S, de Hinl0t*r-Pr««id*ïit
S.S. da Tio»-Kijai8t»r-Pr«8idöet
«ond«r Port«f«uill»
t*

LAJLJLJ tt A A

~ 2«

op d» noods*kelljk« »»aïi*id van
tt«ti* Doder 4* arb«ltUr«. M verackill«nd* w«rïclo»«n-0offllt»'e
la rööds a*® ge»«atólijk oj)tr«4«m van v*rsöhill»nd georgfti3tót«r&am ta sta&*

Ook x&ttftaa «Big» groepen van. $#?*¥«~Xa4an aioh In aan
iet tiaua boofdbaoturan hebban gewend, tönaind* d«»e l»
ot wytt«BW«rkiï^ sa*t
"iet in é« t*«k dar
geferuik t
Op ï> «n è April ft» s. aal turn leuadelljk* ooarereati* word «B
, waar Ji*t ,s..vf.c:.*pleja böaprokon «al
si jn .
baataa» uit B*V*f***«ra* lïlofealjl fo«^« hitraan to«,
dat vooral aaMecht b«at»»d »9«t word «n «an
a«re rea bat I*f*f«,0 ook «alge l«t&oli«k«a «a
ai jn.
In d»
u. v.O.-jaeo^Si>*otuurd«r» ««n t«t«nijag van é* aituatid in hun
bö4rijfa«ector» wenrbij «ij o.
da aög«lijk.h«d«u van

vaa d« door B*r«a4
g «rond «c. &o«la t* v«rw»cht«fi Toafl 4«. «*rat«
«erJclo»«a*eootit4'a is het Hoordwa dea l&ödö pla*to* Op é
. ward t* Aaswa ««a T«rgeaariji^ b»l«Êd muur
van d« in Hoa^»v»«i, Jal*b«
ia &««« bljwmtoMet richtt«n d»
comité*» aiofa gasaa«nlijic in ««a bri»X tot d» rodacti»» van
v «raehill*ndö in h«t Soorüan T^rneïiijnend* kleden «aarin
ward vwrzooht TSB ««n oproep liet het bijwonaa van
copraraa ti«. die op 2© Vïaart 1952 t« Gronlng
«al wo3?d<ia g0hou<t«ü, In é««a oproep «rordt voorts g«c«^di dati
hebboo
in do plaatsen hunnar
«• varlclocan *

- 5a i oh in toaa«i&«n<ift sa t*
t» Y*r«nigöi3a «n
roor lotöverbatöring «a

Ko«ri*rft «t
oo& nl>* ..•aariiöid*' veidUHUa «au lint

IB roor het voftabatdrijf #<m nicuur» C.A.C, tot ntan4
a.e.
4* «rb*i<i»lofl«o «ullfl» worden varhoogd • a* t rui» 1$^, plua
ia h«t r»«^«bi4ö t«t ««i oonf liet t« touw» wort.
in t» Ba»«n »«& *c«atr<Ma Actl*-0oai t^
g*Toriad. uit gaüT o«öir®«ko 6 ürart j.l. ««fi
uit «atria «« ê^v é« !*?»0* g«at*ld
ai ja aeorfi«l«g<t* {!>«* «i»«m «tijm y«emHé op lila. 3 raa mijn
bri«f au* 132624 d. d* 6 itenrl 1952) H* t CQ»iU b»l*gd* In
d«
voorlopig r»«at«iit yan i» l® dit
«Citatie w*rü v«r&aA«&» d«t d* «t«aialAS ffsö«r <ï* arlmié«r« aog aa«»r v0rd«w>lit i». i«% da st2-l^dl«u0i wa»«ai anti
in, alvörans é* v»rv<m*rö <m*«
rvlott h«t iti«f ««aa. Sij zijn
op rtóöiijfea roo^waarófia «wui èat w*r5j; ta fmm. Öa4*r
de ijtdaöht», d«t 4« ftrb«Id*rs niat opnituw do
wtïr4«a van

