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Atten arbeidere ved Austad trelastlager ved Troms har nå vat i streik
i over 14 dager. Kravene er : En Bkning i timelOnnen fra kr. 11,50 til
13,50 ,og skikkelige sanitær•° forhold på bedriften. Det har te*teforhandlinger
om dette siden i mai i år,uten resultater. Arbeiderne er organisert i Norsk
Bygningrbeiderforbund ,og med en lUnn på 11,50 hbrer de til lavtlUnnsgruppene i forbundet.
På det siste forhandlingsm'dtet, da varsel om arbeidsnedleggelse ble
gitt,ga lederen for bedriften, Ivar Austad, arbeiderne det råd at do skulle
skaffe seg bdidennaleangbedre jobber. Den sanne Austad er formann i TromsO
NAF.
ALLE MIDTER ER BLITT BRUKT MOT DE STREIKENDE
Arbeidernes rimelige og rettferdige krav er blitt mott med de
villeste anrrep fra bedriftsledelsen, forbundsledelsen og den lokale pressa,
som har gitt romslig plass for angrepene. Politiet er blitt satt inn for å
beskytte streikebrytere, arbeiderne er blitt oppsagt muntlig, stevnet for
Arbeidsretten, skjelt ut som ekstremister osv. Enkelte arbeidere er blitt
budt opp til Skr. i- king i tinolbnna for å gå tilbake til jobben. Men
arbeiderne har syått samla. Intet har nyttet.
SAMHOLD GIR STYRKE
Det er ikke bare de streikendes solidaritet med hverandre som har gjort det
mulig å overvinne alt dette. Uten resolutt oL;, bred st5tte fra andre arbeidsplasser hadde det knapt gått.
Denne stftten har ikke bare gitt arbeiderne fast grunn å stå på, den har o g så
3xeunget motstanderne til moderasjon. En solidaritetsstrkk organisert av andre
arbeidere på en byggeplass i =heten, har allerede vist at denne stbtten
ikke er til å spbke ned.
BEDRIFTEN ER NÅ DESPERAT+
Ledelsen er av den "gamle" typen og har, etterhvert som vanlige knep ikke
virker, gått til stadig villere tiltak. De har på ny satt inn streikebrytere,
og er antakelig innstilt på å knuse streiken med direkte vold. Den mest
efektive demonstrasjon for at denne metoden ikke vil fOre fram, er st6tte
fra arbeidsfolk over hele landet til de streikende.
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Frem st'dtteresolusjon i din organisasjon, send penger, start underskriftskampanjer.
UTENFOR ^<AF-BYGNINGEN I OSLO, MANDAG KL. 16.30, ( KRISTIAN AUGUSTSGT. 27)
vil det foregå spredning av propaganda og innsamling ev penger til de
streikende. På denne måten vil vi vise NAF-direkt3ren vår avsky for don
undertrykkelsespolitikk do driver, i. TrDmsU son i landet forbvrig. Mbt opp
og delta i spredning av propaganda for de streikende.
Penger og st6tteresolusjoner sendes til
Streikekomiteen, e/o Inge Johansen, Tomasjord, 9020 Tromsdalen.
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