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I den senere tid ha r det skjedd viktige ting innenfor
organisasjonen scm det er ønskelig at flest mulig av medlemmene kjenner
til.

Landsorganisasjonens ledelse har ikke rolig villet se
på at det fra myndighetenes side ble lagt alle mulige hindringer i veie,
for organisasjonens virksanhet, og . har i-brev av 30. juni fremsatt tre
krav overfor Terboven:

1) De tillitsmenn fra Landsorganisasjonen og enkelte farbund san nylig
er arrestert, skal frigis og gis adgang til igjen å tiltre sine
etillinger .

2) Det skal gis tillatelse til å oppta megling om dyrtidstillegi for
arbeidere og funks jonærer.

3) Det må bli tilfredsstillende arbaidsmaligheter for fagorgenisasjonet.

Hvis ikke disse kravene blir imØtekommet, vil sekretaria-
tet lg ned zkina ,Ya-*•_"?_ BeslutiVngen var

. 14 da&pr senere ga Reiehskommissariatet utz:n å svc,ra
på selve skrivelsen - meddelelse om at Landsorganisasjonen har_ttr
skulde hpire hon under det nyopprettede Direktont for arbaidsorganisa-
sjoner.-Samtidig fikk. Landsorganisasjona og furbundene rundskriv fra
det nye direktorat om at status skulde inngis pr. 30/6, og at mL.e.d,1 lse
ti1 bevi1gningar, marusicipter til tidsskriftLr .Jtc. s.rzulde-
godkjonnes på forhånd av harrarne Edv.. Stancrson 31sen. Lika-
ledes skulde innsendns referater fra viktigara meter og forhandlings-
møter.

L-adsorganisasjonan har derettar sagt fra, at s;
det ikke kan ragnus med holdl=d tIrbcidsnulighotur -for n;.gorg.anisasjOner
i tiden fremover, kan fag organisasjonan ikke• inntr_ i sumarb4d flT det
nye direktorat.

Etter at landsorganisasjonen på ny h.dr:e anmodut Reichs-
kommissariatet an svar på sin henvendelse, bla TLngeri kalt op til
en konfaranse ned Terboven den 3o. juli sn'TS'"1 iiei. Iiindsort;dr.isusieL:ris
advokat Viggo Hansteen. Konferansen varte i over 2 tirmr.

2 dager etter konfaransen bla dc; arrstrL tillitsm:nn
Bueland, Narvastad, Henrikson og RØine lØslatt. Lik-ladev: bl samtlige
de andre som på sine organisasjoners vogne ':/adda arM:rtegnet protast-
skrivet til Terbovt_n i msn rnitned, også slupæ t ut.

N.S.-komaissæren i Iblefon- og Telegrafforbundet er blitt
trukke t tilbake .

Det er videre gitt tilsagn om at Lundsorganisasjonen kan
oppta forbandlinver med arbeidsgiverne om lønnskompensasjon, men
forhandlingene ska1 passere Direktoratet for arbeidsorganisasjoner.
Landsorganisasjonen må for Øvrig følge de instrukser san dr gitt an
samnrbeid med Direktoratet.



Side 2,

De ansvarlige tIllItsmenn I. fagorgandsasjonen har vært
av den overbevisning at arbeiderne hittil har vært best tjant med at
fagbevegelsen har kunnet forteette. Det betyr ikke at dette har
het undoe alle forhold. TIdliPunkte ,r nå kommet, da ytterligere mni
grep I tirksombeten-eg videreityrannisering av tillittnenn Ikke kan
bety annet enn at tagorganisakjonen GT blitt et farlig redtkap I tysl

nes hendle,, rettet-mot arbelderne selv.

-------Iandsorganisasjoilens enstemmdge_beslutnieger_og uredde
qPPtreden og ikke minst forbuidenes solidariske holdnIng er derfor b
hilst med tilfredshet av den norske arbeiderklasse.

T Hted.er det så blitt til?

Detyske Myndigheter har gitt etter for to av kraVene:
tillltameenene-er løslatts, qg Aet er gitt adgang til å oppta lønnsfo
handlinger.Men ae retnIngs1Snjene for fagbevegelsen er'det ikke sa,
nee positrit, det er fremdelee et åpent spørsmål. N3en bedring i do
hold markleithatt, er i hvert fall ikke stillet i utsikt, og dlt vil

avhsugp 4. Werden.samArbeIdetmed det nye direktorat.Vil forløpe.
• Net to av kravene•er etterkommet, beviser det'at tysken

ikke undervurderer betydningen.-av en Oppløsning av Tagorganisasjenen
',Ty' VI må iMidlertid være forberedt på, at når tIden:er inn

vil den lillp nazistgruppen som over et år forgjeves har forsøkt å
gjøre sig gjeldende i fagbevegelsen søke å overta ledelsen i Landsor
nIsasjonen, Innsette nye styrer i forbunlene og foreningene og lokke
eller true arbeldarne tll å blI stående scm medlemmer. Zrling Olsaw

d-flliseeribakon Megeregtflra acin-tisr alleede satt skamplett
norsk fagbevegelse, og de gjør sikkert rci;ning på - mot god betal

få skrive mange mørke kapitler I dens historie. Mian de norske arbe
-kjenner disse bykiere, og har med forakt vendt dem ryggen. Deres for
ringer om at de arbeider i arbeldernes interesset os av kjæritgbet t
organisasjonen har prellet av mot arbeidernes evne tld tenke eelv.
alle instanser innen organisasjonen står en samlet froint mot disse b
og tillitsmennene fra øverst til tederst står kler tl å 'hoppe fra
i det øieblikk de tar sig" makt til & tvinge fagorgan/sasjonen ned I
undertrykkelse og skjensel.

Men hvad som enn måtte hende - det sje
før: Samhold må til.

Hvis sektetariatets nedlemmer må trakke  sig  tilbake, el
hvis noen av dem blir arrestert - så nå det være eignalet til
en sanlet oDptreden fra hele artetderklassan. Alle tillitamenn legg
ned sine verv, alle Medlemmer melder sig ut av foreningene, og all
kentingentlunbetaling stanser mementant Og alle scm dn fraskriver
enhvår befatningmed de styrer eam blir-oppneant av nazistene.

Men alt dette må skje  sartidle.  

Så lenge det ikke blir foratatt nye maktmIsbruk lika ov
for organisasjonen og dens tillitsmenn, må orgenisatjonslivet I hole
bredde opprettholdes, og ro og orden og disiplin må herske. Det er
enkeLte hold allerede Sendt ut oppfordring til kontIngentstrelk, SDM

desverre også har funnet veien au Londcn. Slike enkeltaksjoner på nåv
de tidspunkt vil bare svekke slagkraften fra den samlede opptreden  f
hele den norsko arbeiderkla sse når tiden er inne.

La oss be,re opptge samlet'
SAMHOLDmi TIL.

Skriv dette av og spred det videre blandt sikre kamerater.


