rft<
mrer 1J?50
BIS N ,:;^,/;iXir, 7jy,\'iï

/lo.»

Javastraat 68.

S 3120

G8HEH - JrSRSOOHLIJK

,t

ïan vervolge opffiijntelefonische mededeliar van .«nderda^;, 14
•Jeaser» isoge ik ïïw® i&cellentie nog hst navolgonae berichten f

Lp de zojuist gsnoerade dag raeg oen informant i?usa&e van ean
schrijven van het Centrale iartijïostuur der C.f.H», gericht aan alle
diatrictaaecretariaoen (17 in é;etal}» waarin deze Itunctionariasan gelaat werd OF op de kortst e.o «lijke termijn vergaderingen te bele.. ,ea
teneinde de .anijogsn uit de districten te v«rnoü-sn, nopens de eis tot
onmiddellijke prijaatop* /.lo richtlijn voor de diacuasie ,'öf hat
Iartijbeatunr* "Sis tot prijsstop vóór de Heg*rlng asich tot de bevolking zal hebban gewand."
i)e diatrictsaecratariosen i-oaatea de door de ciiatricten aan^anor>,en moties vSór 10 uur op Vrijdagochtend, 13 dager, bij het dagelijka
beatuur inleveren.
Ingevolge de aanwi,jaiitgen van het irartijteeatuur üooat in de propaganda voor het verkrijgen van de prijaatop* te voeren in fabrieken
en bedrijven» de politi@k geheel buiten spel worden gel&ten. ,e aotie
; ooat zioh ueheel haaeren op de economische nood onder de arbeiders.
Langs deze weg hoopte men ook de anders georganiseerden mee te krijgen,
omdat ook besturen vati andere bonden tot prijaatop wil/an o/ergaan.
''?en jaeende» dat hij vele N.?»?.-era de oude leuze van Troelatr», nl»
de solidariteit onder de arbeiders» nog levendig «as, zodat» indien
en de politiek er maar buiten sou laten, velu n gevolg zouden geven
aan de oproep van de stakingco&ité's. ;/eel kleine patroons zouden voor
eer, directe aeti© ven de arbeiders zijn en wel om de volgende redan*nt
lo»
tengevolge van de aeer nattwe relatie tot zijn wrerkneraer heeft
in het bijzonder de kleine patroon raeer aan een tevreden dan
aan een voortdurend stokkende arbeider;
2o»
Loonsverhoging ala gevolg vaa $t * px*ijaatop ontheft de kleine
patroon van het betalen van zwarte lonen)
.3o_.
e kleine patroon zal bij toenemende prijaverhOEing *ija bedrijf niet raeer kunnen financieren.
liet leek mij wenselijk het bovenstaande alsnog te O .ver kaonia
te brengen.
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;,.,,,. de Heer inister van Binnen! andae ;akenj
>:.ï, ue ilear inistar van .iociale ïaken.
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