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kamerat:
Den situasjon som er onnstått etter henvendelsen til Reichs-

komeisar av 3o juni er fremdeles ikke avklart. Det hersker ennå mye
uvisehet oz usike_eXhet.

De arresterte tillitsmenn ble riktignokk 7e?5slatt etter Tae,
kohleranse med Terboven, men de har ennå ikke gjenninntattt sine tille
hverv. Heller ikke er de vi ige kravene opnfylt.

Det er #m tydur på at tyskerne og deres håndlangere i Trond-
hjemsveien 3 tar det.for gitt at tillitsmennene ikke skal inn i eine

En hendelse Postforbundet har wert utsatt for er
karakteritik i så måte.

det siste numxet av forbundets fagblad, som var viet forkse,:.
bundets 4o års jueileum, var det nevnt at foreeennen, Osear Rine, hadde
sittet arrestert som flze av at han hadde skrevet under henvendelsen
på forbundets vegne,  at  han av den grunn hadde vart borte fra forbundet
en tid, men komme tilbake lejen. Da bladet ble forelagt til censur
i Stenersen- Olsen- direktoratet, ble denne pasus strøket: Og det ble
forlanst skrevet at ROine var avsatt etter beetemmelso av Reichskom-
miser: Forbundet bOyde seg ikke for dette forlangene, men slyfet i
stedet hele artikkelen.

Denne enisoden viser at det er nazistenes tanke at Ludvik
Buland, Terbj,!rn Henriksen, Narvestad og •Rine ikke  skal tre inn i
sine til-eitsverv nåny.

Det sur ozså ut til å mere ganske i det blå med lønnsforhand-
linene, De orli r ikke noen besked fra " Fagforeningsdirekteratet"
uaktet arbeidsgiverforeeiegen har svart at den or villig.til å onnta
forhandlinser om lnningene. Det ser utetil at"direktoratet" naturlig-
vis med tyskernes stiltiondd samtykke, har til henaikt å sabotere saka,
Det er blitt hevdet av folk soe må forutsettes å  eitte  inne med frste-
håeeekjundekan til stillieeen, at direktoretet har  til  hensikt å rive
linessnrseålete ut av henderne på oraniseesjonene og mekliesseyndis-
huterne e at det å kunskg vil koeme et dekret som bestemeer om
så,  eller  så stort tillegg på de eller du 74nninger.

Hullerikke cr det gitt antydning til forsikring derfra om
at faeo=nissesonen skal få eenolde ein indre organissasjonsmossige
frihet. Dut ur  når  det gjellur  dette  slYarsmål også inetrufeet ting som
tyder nå at det nye direktoeat vil gå om eulig uneå lenger unn sino t
tyske læremestre i ruttnins av ineblarellee i reet interne forhold.
Det er foreeJItten heler intut sotyder at tyskerne har tenkt å hold'U
fingrene av fatet fordi om CLL)  har ordeet seg mod et visersuttkontor;

Dur står vi  alisånLU.  De'kravene som ble onnstilt i henven-
delsen  av  3o juni er på lanst neer  opnfylt .  En kan ikke  godt komme
lenger en til at bare en ev hevednostene i " prorameet av 3o juni" er
one ylt, kravet om.lesiatelsen av  tilliteeleneene.  Eliers intet
av det andre.

aen det gir apsolutt ingun soe helst  e.rune til å gi opn de
kravene som er reistl 3o juni henvendelson var fasorgaeissesjonene
betin-selser overfor oeeupasjonsmakten, oz  viss  ikke disse buti-eeelser
blir onnfyl/t,  er grunnlaget for faebranissasjonens eksietens i
vesentlie?.: :erad  rokket, at  det vil  =ro båclenyteelOst  os  Earelst å
gef5T,J $0r1 oin insen ting var hendt.

Kraret om at tillitsmennene skal inn i  sine  verv ie-jen må
opeeetteoles. Sekretariatut  mL  og vil sikkert også gjr felles sak
med  ee kamerater i skueelinjen. Det nyteer ikku å bry see 02 de
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do få "  defaitiskene" vi har inne  raorganilaaajynA.n,  har råbt det aå
travelt å vrøvle om at vi har da hatt arrestrasj'oner av tillitsmenn før.
Og avsuttelser. Det ur riktålg det Men for det første skal vi erindru om
at avsettelsor er godkjendt av.fagorgansasjonen, det vil-si fa-
organisdeonens medlommer. Og fugorganlasjonen vil intet heller enn a se
de ttilitsmenn,som er satt utenfor.på plass igjen. Dernest skal en
på at du arrestrasjoner det nå dreier sug'om- fra et organisasjonosyns-
punk betraktet- er av en ganske særegen art. De som nå,forfølges ior
sine meningers met, handlet,ikke som.privatpersoner, det de gjorde, gjorde
de ikne drift og for eget regning og risikko, de.op.ntråttedpa
organiswedcreens vegne og i samsvar med. organisasonens onpfatning. pg in-.

det organisasjonens nlikt og rett a sørge dter.at-.defår
onnreiening. Det må være et Ufravikelig krav .atetilIitsmenn-som opntrer:
tor orgunisasjonen bg taler organisasjonens sak, ikke skal settes Ut  av  .
sine verv, så langt det står til organisasjonen å forhindre det..

Heller ikke når det.gjeller lønntngete kan organisasjonen
vike en tomme. Kravet om kompensasjone .for prisstigningen mæ hevdes med
full styrke.

Bakede.krav som er reist i 30 juni henvendelsen .„står hulu
fagorganisasjonen.samlet..Det ser ut til at de kan komme  til å bety
et være ellr ikke Vær0 for organisasjonen vår.

Vi vil at fagorganieasjonen skal bevares over den ulvetid vi
nå lever i.. Så lenge den består, betyr d(Jt en kraftig.styrkelse av de.anti-
nazistiske krefter• som arueider for a vi.nne :1.seedet frrhet og•selvstendig-
het pojsno flet vil egea være av største hetydrung etter krigen a na
fagorgai'lleasjenen intakt.til vern om.arbeidernes rettigheter i den nye
dageno „.

opnnår vi ved'idd og uten betenkeligheter  å gå inn
for de kTs:v eo:n e: reisnt. Det gjør vi-ved bevare og styrkeenheten og
samholleto riet forutsetter toleranse og gjensidig tillit, og at hver
unke sin fortsetter kamPen for on fri fagorganisasjon av rak--
ryggede arbeidsmenn

De fagorganiserte arbeidere har med størstebegeistring slut-
tet-opn om Fagorganisasjonens kampprogram, uttrykti henvendelsen til
Terbeven, I den senure tid har dot i Cslo vært holdt on rekke møtr
sem har vært nreget av en sterk vilje til å ville kjemne aktivt og nose-
tivt for en gjennemføring av lønnskravet or£ de andre kravene som er retst
av lagcrganisasjonens ledelse. Let er imidlertid p den annen side CEÅ
en Dåtagelig reaksjon likeoverfor tilnermingen til det nye direk-
toratetlikesom det med stadig stigende oveke kre3Ves informasjoner om
organisasjonenu stilling og standpnnk .fned ø-Jerst.til neder&t,

. Det har i det.sste ye2.Leidt store møter'og det er
i det hele tatt et rikere orguniseejonsjel.v enn det har vært på,lenge.
Det er tydelig at tillitsmenn eg ?e.edleYr,ser for full kraft går inn for å
føre videre en offensiv eom er innledet.

Fer noen dager siden  ble • det holdt et fellesmøte av for-
mennene i de ste:3.11ge styrpr og industrigrucper i Oslo. Der ble følgendu
uttalelse vedtatt:

" av overfornevndte grupne i Oslo vil slå fas,
at t den senere tid. er oppstått en sitn,asjon som har krav på den
st%rsT:e een'geni:ownhet fra organisasionens sHae, Sposielt med hensyn tl
den i iet en. n u seg gdeldene bleeed de aktive medlemmer see.
bi, a, nin eeg eeeiag i. utmeidelser og un.ildtelse  aV å  betale kontigent

desgeeee ±s.stelå at det kar .Hdd endel ting innenfbr or-
gardseecenn see ikke har vært egnet til , og derfor bi-
dratt til å gj.øre medlemmene tvilene og dermed også passivd.
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Det ur dog i don aller sisto tid skjudd tinE som , hvis de blu utnyttet
og fortsatt- kan gi medlemmenu troun og tilliten tilbake, men da ma den
viljo til offensiv som tydelig or  tilstede i  Sukretariatuts skriv av
3o/6-41, fortsottes slik at arbeidarele får følelsen av at det frumdeles
er on kamporanisasjon. de tilhører.

En ting som også har vært medvirkene til å skape usikkerhot
er at dot  ikke  blir gitt informasjoner og orienteringer slik at medlo
til onhver tid kan ha flelsen av at de er med og bestemmer - og ikke
bare ur brikker i ett enill.

På bakErunn av de tidligere krav virker sekretariatets ved-
tak av 15 august iår helt uforstående for oss • Uten å ha fått svar  pa
de site  LT'av  omgjør sekretariatet sin'tidligere beslutning og tror i
samarbeide med Arbeidsdirektoratet.

At'man ikke har  cnnnåd  noe posetivt utenom frigivelsen av de
arrusterte t.illitmonn fremg.),r tydelig av LO, s.brev av 2o aug. iåx
til forbundene-eg snore:anisasjonenes tillitsmenrri anledning av kravet
om lønnsfoxbandliner.-

Skal en derfor h. Iå om å få medlemmene inn  på en aktiv
linjt igjen, ,må en søke.  a Ln  uietil usikkeXheten-, gi medlem
imene uderzetn.ing .om:crganisaå'jonens St:11.1ing  og fremfor allt la arbei-
dorno få samniii å yte løtetma derier kreve:

1Y:Detbpptaos et  mer intimt:samarbeide mellom  organisasjonens forskjel
liguinnstanser,  sa  tlilitsmenn,og melemmer-til'enhver tid er nøye

' infoxmert cm beivenhetene cg organisasjonens stilling.

OVerfornendte gT1.11)0T  a.r aktivt inn for en posutiv linje, varetar
• arbeiderneS og'funkSjonærenes økonomiske og faglige interesser, og i

flukt med dette setter noe inn for å få gjennemført kompensasjon for
prisstigningen
Likeså innsettelsen av de valgte tillitsmenn i henhold til L.O. og
forbundenes skriv av o juni til Reichskommissariatet. I flukt med
dette vedtak å nekte å ha noe å gjøre med de nyopnrettede instanser

fø2 situasonun:er klarlat og kraveno godtatt.

3) Faorganisasjohens fortsatte 'virke må bygge på gjensidig tillit, og
vi må kreve at beslutninger  av sa  stor betydning for faprganisa-

. sjonen åom vedtaket av 15 augustiår innebærer, på forhand foreleg-
ges forbundene i likhet,med tidligeru praksis.11

Pa 'et stort felle-møte av jernarbeidernes stedelige styrer•
og tillitsmenn fra alle bedrifter, der flere hundre fagorganiserte var
Ulstede, som ble holdt, torsd; kveld ble det vedtatt en uttalelse i s
samme retning og valgt en deputasjon som skal søke foretrede for for-
bund og sekretariat for å gi wi;trykk for jernarbeidernes syn på stil
lingen.

Også fra andre industrier og ute på, landet meldes om øket
aktivitet i foxeningeLe (:)[ stadig sterkere vilje til å gå inn for å
gjennemføre de krav som står på dagsorden for dun nærmeste tid.

' v.
Gestapo har stadig sine øyne rettet mot fabevegelsen, og også dette
organ nyter den noe tvilsOmme ære å blô omfattet med interesse
pakkut på Viktoriaterasset,

Det har vakt villt raseri at det har sivet ut hva som paser.
i Juns Tangens og Adv. Hanstens konferansen med Terboven fornyliP..-og
Gustano har fått ordre om å hitte redu på hvem som står bak Fri fag-
bevegelses " referatav samtalen mellom den tyske futen og landsorganis•
sjonens tillitsmenn, og den melding som er kommet over.London radio,
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lo:burldform.Jnne ble inormurt om konfaransen mod Terboven dagen

etter at
c,,narannun fant sted. Gestano er nå ute  fa  fatt på allo dc

var tilstede i informasjensmøtet. Til alle forbund  cr  det gjort-
Lenvonoldr for å få opngave over hvem som møtte, deres aldox , adrussu
0. v,  Og  så skal do vell i forhør, alle manTI  Så får vi bare håna
at dot ly,<kos du  skarpsindige oppdagero å finne ut hvor fri fagbovogolsa"
iæ scifJ:et sitt fra.

Dat sm pasertu forut for løslatulsen av tillitsmenne var følgende:
I sl-Ltun aV juli sendtu L.O. sekretariat on purreskrivelse for å utbu
sva.v r .. Hitt  bruv til Terbven av 30 juni. Det ble forlangt etukiart svar
på da :inørsmål som var stillet,. Den 3o juli ble 1400.sforMann ens langon
c) acv, \,11ggo hansten innkalt . til dr, Kaser til konferanse • Fra dennu blo
da LI:tnsnortert direkte. Ul Terboven. Hor innfant også sjefen for Gestapo
sag, TerLaven leste opp et langt forodrag nå tysk som varto en halv time.
Turbc.ven uttalet at han:fant orvet av 3o juni meget uhUldig. Dat burde ikko
skrivus om sliku ting sa han det burde fremføres muntlig. Brevet faller

urette hendex og blir foilaktig utnyttet. Terboven uttalte vidura

at kku ville fi,nno sug i at clirektoratet for •fagforeningsspørsmål  blo
noll; ry't av L.O. "`'ut var numlig c,pprette av ham personlig, Lønnsøkn±ng
vilie 2 e,s.  ikLe bli gitt  uten gjt=m cr handiing gjennem direktoratet,

:adde han liten tro på eektivtoten i lønnstillegg fordi det
føre til Ytterligere huvr4ng av prisene'_og ny senkning_av loen-

ana? --;akraft. Trudselon om at tillitsmonnene Ville forlate sine
kravene ikko ble imøtekomMet,, tOk han_med ro, Ha 4.  skulle nokk
som forhindrot on slik handling. En måtte være onnmerksom;på

at kaeeun mot bolsjeviamen ville føre med seg at en heretter ville ta
ting som en før hadde oversett. Dut  ville således ikke bli vist

at  høisinn som didligere. Han'ville bl. a, begrunne sitt høisinn mod.
at hn hadde latt en mann soM adv. Hansten fortsette  i sin stilliDg

Tanzen ruolisurtu med LhQnVlsd til at medlemmene na ikke.fant
soz i,at dat  ikka ble tatt organisasjonens fortsatto
virke, Du fant seg ikke  i at de sakur som er novndt i henvondelsen av 3o

x'rumdule  liger Uløst.  Du forlangte således  at 74nnspøssmålet  straks
sin avo'jørelse, Likens ville du ikke finnu seg i at tilliiSmenn som

ontråtte pa. vogne av Medi, ble forfulgt og arrestert. Et ukSempel på
critto kundu Tangen novno,-den uro arrestrasjono av Gunnar Bråtan hadde

sug i:Nord-Norgo, Hvis ikke do saker som er novndt i brevdt  "Ipe
organisasjonon tilslutt ikke ha mere medl, igjen  ,'Terboven

opyso at .han var cnnmerkoom nå at modl, eter utstrokning noktdt,å bo-
t-Wd  kentiont. Dot fikk bli folbo.ndenes sak å groio  opn  i Slikt,  For- -
budena fikk finne sog i å forklare medlom hvordan oaken lå ann,,,så  de

sine• forp :1,1ktelser. Om 10 Slato1sen av tillitsmennene,viIle
sjufun fOr C4estapo som va-tIlstode, Denne  gav  imidlertid ikko

booemt svar mun otp'lyetu at arb,Ildurne foroatte å lage vanekor, bl, a,
arbeiderne ved X1nes i T-nsbog nå nedlagt arboidet-ferdi'et:par

var blitt arrectort: Terboven bumerket  kynisk til  denne opp.-
at'det da hedigvis er.meget effektive midler  til kbringo  en

EilL E:treik til
07..g.J.niescjonons aksjon førte således til en seier. .1];an var

f:•,:rberedt på at do arresterto megoi olngo  Vilde bli holdt innesne=t-
or blitt løslatt må dot skyldes at andre tysko Myndigeer

".= =ut inn av frykt for uro på arbeidsplasson, Det
og Tyskland or forholdet mollem de militære og sivile

hotur godt, og dat or mulig at dotto sponningsforhold har virket egd
he2. I ethvert fall er sakon blitt et stort prestisjetap for Terboven.


