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Bijgaand rnoge U worden aangeboden
bulletin nr. 44, bevattende gegevens
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YOOBFRQEF EN I&SMAAK. ._'.

Het politieke gangsterdoin heeft tenslotte ook
in Nederland,door het gebruiken van traangas}

levensgevaarlijk als het in besloten ruimten
gegooid wordt;zich gevoegd bij de Internatio-
nale oriderwereld, 1

Deze politieke Maif ia 's zyn
bereid oin ieder die,zij het met blote handeii,
menselijker verhoudingen wil kreeren, te ver-
nietigen*.

Met het gooien van gasgrariaten in het
hermeties gesloten en overvolle Maagdenhuis,
gaven de willoze politie-slaven op bevel van de
A'darnse gangstertop,de bewoners een voorproef^je
van wat hen te wachten stond als zij hun strijd
niet opgaven.

Insiders rnenen te weten dat Sara-
kalden aan de. delegatie van de bewoners het
volgende dikteerdet

Er wordt niet meer gepraatl
De regering eist direkte ontruiming van het ge--
bouw.Zo dit morgen niet gebeurd is5gri,jpt de
regering in. en stuurt inilitairen* (De groeiende
sympathie orider de bevolking en onrust in de
bedrijven.- zal aan dit ultima turn van Min.Beer-
nink aan Samkalden niet vreemd gev/eest zi,jn'.0»
Dit zou het einde betekenen van de karriere
van Sam en een niet te stuiten aigang van de
PvdA in '70 bij de verlriezingeri. 1

"Du.ons?;ou de
president-curator van de eerste gaskamer in
Nederlancl vervolgd hebben, : ; jullie gaan eruit,
zoniet vannacht al dan. in ieder geval morgen-
ochtend.Bij tegeristand wordt het gebouw vol
gegooid met traangas en daarna door de politie
bestormd.Bliji't men zich verzetten dan v/ordt
geschoteni

Als enige konsessie, om het iTgezicht"
van de ASVA te redden zou hen worden toegestaan
oni zich uit het gebouw te laten dragen. .Dat al-
leen natuurlijk wanneer er ge-eri verzet geboden
werdl

Zulke arigstaanjagende onmenselijke bedrei-
gingen had. zeker niemand verv/acht van de man
die,als Min.v.J'ustitie tot tranen toe bewogen,
een van de gi'ootste schurken•-in de geschiedenis
vrij lietjOir.dat deze man. .buikpijn had . i lHe
foto met het Lonibroso—oor op de voorzijde van
deze informatie voegen we ter illustratie van
de syrnpathieke geste van onze eerste burger aan
dit lid van de politieke onderwereld,hieraan toe.

Geen wonder dat,naast zi,jn fraktie in de Tweede
Kamer en Geuieenteraad.het gehele rechtse koor
in Federland door zijn geweldaaad aah weerlozen
begaan^in Saml'alden hun geesrverwani; huldigdenl
Maar;

PIT IS HET__ BEGIN : DB STR1JD GAAT DOOR*

ARBEIDERS EN STUD3ETEN WEEST SOLIDAIR1i1


