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De plag is gevallen.

Met Ingang van 1 Mei a. s. wordt het NW omgeschakeld in "Nederlands

In verband net door het NW te verwachten rr.oeili jkheden heeft ie

leider v?n het NVV district AmaterJ [. , ."̂ SMA met de Duitsehe h»er

ROD^EGRO (beauftragte voor «Ie sta* Amsterdam) de vakbondskanteren

§.fgereisé. om bestuurders en personelen te toetsen hoe het ov°r-V-n

en ander denkt.

Verzocht werd zich uit te spreken of men bereid ie ook na 1 Mei

door te werken voor het nieuwe Arbeidgfront. Er moest rekening mede

worden gehouden dat niet geëist zal worden dat men lid van de NSB

wordt doch men zal met zijn volle overtuiging zich voor het Arbeids-

front moeten geven.

Het resultaat van de.^e ondervragingen is geweest dat het (overgrote 7j
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deel van «Ie bestuurder^ en personeelsleden hun functies ter beschik

king heeft gesteld. We hoorden re^ds van bonden waar L .. J perso-

nelen er vaor bedankten voor de nieuwste vinding van de £. . . .Jte

gaan werken . Ook de meeste bectuur<ïers vinden het nu jweljti j d

om te gaan.

Bestuurders en personelen moeten hun werkzaamheden voortzetten tot

dat plaatsvervangers zijn aangewezen,

En thans 01 j !

Wordt het p-een tijd «Lat U Uw lidm^stschap eindigt? Re^d.q TIP^T- dan

2/3 van de oude moderne vakbewegings led^n keerden hun organisatie

de rug toe, doch U hield nog steeds stand.

Zorgt voor een klinkend antwoord. BEDANK AIS LID!

ZEGT het VOORT!
Zorgt er echter voor èat dit niet in handen

komt van zevenstuiversmannen .

Amsterdam, April 1942.

( overgenomen van bouwvallig origineel.)

G.R. van der Ham

C.C. Berg. 18-7-1979.
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