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Landorganioasjonens benvendulsu til Reichskommissariatet den
30.juni bugynner etterhvert  a  få svar.

Son en vil huske omfattet kravet i denne henvendelsen: 10s-
ning av lønnsnorsmålet, frilmt i orzanisasjonens virksonhet, unnlatel-
se av politisk press, frigivelse av de arresterte tillitsmenn oz rett
for disse til å tre inn i eino stillingor igjen.

Dut tok lang tid å få evar  pn  denne henvondlsen. Forbundene
måtte ferst hvor for seg sende inn tilsiutning til kravene, og orzani-
sasjonen måtte nekte å ha noe med dot nyo Forenings-direktoratot å
gjøre før svaret forelå: Men da kom også svarene etterhvert. De arre-
sterte tillitsmenn ble løslatt vil gjoninntre i sine stillinger.
Kommissaren i Telegraf-og Tolefonforbundet ble trukket tilbake. Det
ble gitt positivt tilsagn om at arbeidelønningene skulle heves.

Når lønnespørsmålet er løst, blir det et hovedeporsmål til-
bako. Det er sikringen av den indre orgnnisasjensnessige frihet.
Oz på e e ,rnvet nkter arbuidorne ikke n fire.

Den fasthet som sekretariatet og organisasjonslodelsen ellers
har vist i denne saken, hnr skapt øket tillit hos arbeidernu. Dette
merkes lettest ved nt kontingenten igjen begynner å bli rogelnessig
innbetalt. Modlommene feler seg forvisset on at lodelsen vil stå
urokkeliz nå sine krav og at den forsatt vil hevde organisasjonens
indre frihet.

Mango vil  vul  stusse over at Landsorganisasjonen opptar for-
bindelse med Foronings-direktoratet. En knn ozså vare forvisset om
at dot heller ikku skjor uton eterk tvil. På den annen sido må en
VaTO opmerksom på at organisasjonene hule tdden under okkupasjonen
har vært tvunget undur do vilkår okkupasjonsmakten har entt opp.
En har således Ogs: måttot finne seg i en vis: kontroll med disposi-
sjenene. Direktorntot Gr altså ikko noe annet enn en ekspedisjons-
central for t-yekerne. Tyskerne vil nå engang ha minst mulij å gjøre
med oss nordmunn direkte. Derfor oppstår slike organer som ingwn for-
står verdien nv. Derfor bennnner de dem ogsa med folk som vil la seg
bruke som redsknp for tyskerno. Det or bittert, men det er jo hele
okkupasjonen c; alt som feLjer i dens fobspor. Dog skal vi vare opp-
merksom på ab arbeidorne ikko vil strekko scg on tomme lonzer i for-
holdet til Direkteratet enn de på forhånd ez tvunget til overfor tys-
kerne.

Arbeiderne nærer ingen illusjon om at det skal skje undere
med deres lønninger. Nazietene har holdt dem for narr så mange zanger
alt. Men inzen skal si at ikke alle voier skal-vaere prevet. Hvis ar-
beiderne blir narrot denne gangen også, vil straffen kcmno over dem
son sviker sitt ord.



flå mere onn noensinne gjeldor dot for oss ardacidore at vi føl-
ger enhvor nyanse i utviklingen med den største aktsonhot. Ingen nver-
rumoling ma finne sted. En indra ckkupasjon skal aldri lykkes..
Ever mann vil være å finne  pa  sin post. Usvikelige og trofasto.

Tamo aktpagivenhet - er na parclen for hvor organisort kamerat.
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Dot t'ske Mineraløl-faugesellshaft,

scm har revet et slags norsk mcnopol  pa  alluminiunsfrenstilling,
har i forbindslse med at det har g:Mtt i. ga-ms med planor for otore vann-
kraftutbyg.ninger (Tyin o.a.) oj,sa_skiftet navn. Det seiler na under
dcm, fornorskode vimpol uNordag. belskapet har i sin tid oporottet over-
onskomster med Bygningsarboiderforbundet og Arboidsnannsforbundet.
kom dot plutsclig boskjud om at Riksarbuidsavtalen skullo gjelle for
dette selskapet. Dette beted en betydelimi; lønnsforringolso for arbei-
derne. Forbundene  oc  Landscranisasjonen slo allarm og protosterte
n o t dette brudd  pa  cvercnskemsten, idct det jo var forutsetnircen at
rikBarbaidsavtalan bare skal gjelle krigsbedrifttr. Det lyktes imid-
lertid ikke å opnå nocn forandring tai; Landsorganisasjonen sendte dor-
for en patala til Sosialderarterrontct av at tyskerne bret overonskon-
ster scm departementet har godkjentt Det gikk imidlertid son en kunno
ventet. Departementet lep na som ellers tyskernes crund, og. "bestemtc"
åt riksarbeidsavtalcn skullp c;jollo for alle "Nordas" anlegg; Dut
blir som herrone ,11 ba det
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Don kjente fam;tforeninsnann,

Johan Ring, 1 Lokomotivnannsforbundet ble arnastert i forrifge
ukc. 035 la  hans konc ble tatt av politiet swatidij,. De er  na  sloppat
ut av fiengslet.

Don trønderske orcanisasjonsmann, Arvid Dyrendahl, tidl. sek-
rotar i Arbeidernes unLAomsfylking, ble arrostert den 3.atcust. Han
cr ført til eslo o: innsatt i Eretsfensslet t.Jr.

Direktor Alf B. Bryn eom for cn tid siden forlot sin stilling
i Forsyningsdepartementit, er arrestert av Gestapc.

Nazikorrupsjonen i Oslo kommuno

antar stadig grellero former. Veltjontc, hederligo  oc  dyktige
funksjonm r cr for sparken, mons birdmenn og annet rask fra Nasjonal
Samling kjøres opc i stillincar som dc ingen bcatingolser har for å
kunne skjøtte.

Byens sosialrfulmann, Sverre B. Strøm, ble for kort tid siden
avskjediget  pa  dagen. Grunnen  -kmr  at han haddm) gitt den nyansatte for-
sergsforstander. NS.mannen Rolf Hosttvedt en skrapc fordi han innfant
seg 1 tine forsent til on konferanse han var innkaldt til t

Lønnsradmann Sverre Iveroon matte ogsa forlato sin stilling
pa dagen, etter en kontravers med det nyopprettcdo NS.personalkontor.



Byens finansrådmann, Paul Hartmann, er ogs tvunget ut av
funksjonp takket va:re de korrupto  os  forbold som har.fulzt
med nazistyret i hovedstaton.

Vidore or blandt andre de kjente organisasjonsmonn„ lignings-
sekretær Jørzon Dahl ogkennerkontorist Rolf Pettersen (som 1 årrekker
bar venit form= for kommunefunksjonarones orzanisasjon oç medlem av
Komnuneforbundots stedsstyre) sparket ut av sine stillingar.

Også den kjente talsmann for leieboorne, vedlikoholdssjef
Carsten Boyson er avskjedijot.

Lønnsrådmann Ivorsons etterfolger or 21 år gmmnol birdmann„
5vorre Pettersen. Denne jyplinzen, som aldri har vært borte i noe kom;
munalt virke og som neppe har zjort en eneste skikkelig dazsarboide
sitt liv, er nå botrodd Stillingen som lønnssjef dor 6fl. 14.000 arbei-
dere oz funksjonareri Det fortellus at han, don forsto dazen han satt
på lønnsrådmannons kontor, ba om å få „;reici pa  hva cn tariff ort

Frodas den 0.august haddo han kaldt sammen do modlemmer av
quislingsekton som arbeider i kommunen til et møte. Innkallelson var
r,ått ut til 50 stykkor. Dot or mod andre ord ikke så svart mange
?rettroende" dor i sardon. Dot mette Hbrr Pettorson holdt et
foredras for dem cpplyste bl.a. at han hadde påless om å sorge for
at innen 4. oktober skulle over det halve av funksjorstaben vare med-
lemmor av NS. Dette gjentok han hule 3 ganger.

I ordskiftet otterpå var dat et par av "kampfollone" som
har litt bedre oversikt over vanskone med å vorvo proselyter til for-
rederklimzenp som innvendte at dat kanske ikko villo bli så lett å
groie å fb. sa manze ned  Først og fromst fordi såmanze
arboidorpartifolk sitter rundt omkrins i kommuneadministrasjonon og
motarboider NS-innflytelsen. Men detto mente "rådmann" Pottersen de
skulle ta roligt De måtte bero la ham få oppgave over disse folk, så
skulle han "ordno opp mod dom" Dot er all mulig grunn til å frykte
for at vi kan vento mer maktmisbruk og ny3 overgrop når den mindreårige
rådmannen og de andre desporndos for holdt på en tid. HVis det da blir
så lense de får srassere  
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Landsor-ranisas'onon

sto don 15. mai som underskriver av hoovendelson til do tyske
myndigheter sammen mod 42 andre organisasjoner, oz krovet at den enkel-
te undor sitt arboide ikko skal vare utsatt for press ellor tilsideso'
telSe i strid med lovreslemontets- ollor tariffbestemte grunnsetningor
for offentlis arbeidsvirksomhet. Av disse 43. organisasjonene har
alle undtatt de som cr med i Dandsorganisasjonen og L.O. selv vart ut-
satt for en meninsulos sjikanerins. Men medundorskrivere kan varo
forvisset om at Landsorsanisasjonen ikko lar seg lede inn i noen ny
bane fordi om den blir behandlet anderledes enn do andre. Arbeidao
skjønner at det or en taktisk manever fordi det ikke er beleilig å Slå
til enda. Arbeiderno kjenner solidaritotens bud og vil ikke svikte.
De vil stå fast  pa  sitt krav om uavhenzighet for organisasjonen, o„;
nazistisk innblanding vil få do alvorligste følger for arbeidsfroden

vårt land.
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Nazistene vet dotte. Do sor gjerno fagorganisasjonen og
dens lodoro kompromitert. Men det skal do ikko klare• Lederne bar
allo som on sagt fra til tyskerne at de heller går fra sino stillinger
enn å se på at organisasjonons arbeidsmulighotor ug frio stilling un-
dergraves. I en slik uttalelse or dot ikko plass til kjøp o3 salg.

Når arboiderno så ubrytelig verner om organisasjonens frid•
het o3 uhommodo slagkraft, skyldes det at arbeidernes helo eksistens
honger sammen med dotte. De vil ikke se sin orjanisasjon brukt til
å  svinebinde  seg. Skal do ha on organisasjon, må dot vare en
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