Siste nytt i

HAMMERVERKSAKA
Da rettsaka sluttet i Stavanger 22. oktober, ble
det sagt at dommen skulle falle. om ei uke. Nå går
det på 5. uka uten at det har feilt noen dom
eiste nytt går ut på at dommeren er ferdig med
dommen og at han leverte den til skriving 14. nov.
Dommen er imidlertid på over 100 sider (:) og den
er i dag ennå ikke ferdig skrevet. riammerverkarbeiderne regner imidlertid med at dommen vil
falle i neste uke.
Det er ikke godt å si om det betyr noe for
resultatet at de har brukt så lang tid på å lage
dommen, MEN DET ER FORTSATT ALL GRUNN TIL Å
VÆRE FORBEREDT PÅ AT DET KAN BLI EN KLASJEDOM

Hva er en

klassedom ?

En av il ammerverkarbeiderne besvarer dette slik:

Og kva er så klassedom?
— VI krev at oppseiinga av
både Geir Sundet og oss som
gjekk til sympatistreik skal
kjennast ulovleg, at alle skal
takast i arbeid att med full erstatning, seier Inge Dreggevik, formann i aksjonskomiteen ved Hammerverket.
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Hammerverkarbeiderne får brei
og aktiv støtte
440 klubber, avdelinger og organ -i3asjoner har
gitt støtte til de streikende og oppsagte
hammerverkarbeiderne.

Protestaksjoner

!

Allerede mens rettssaka pågikk fryktet Hammerverkarbeiderne at den kunne ende i en klassedom. De
oppfordrer fagorganiserte og alle demokratisk
innstilte mennesker til å forberede protestaksjoner.
Telefonsentralmontørenes fagforening i Oslo
har forlengst vedtatt å gå til proteststreik
dersom det blir en klassedom. Niere andre
fagforeninger har fulgt dette eksemplet. her
i Tromsø har NTL 108-12 vedtatt å gå til 1
times politisk demonstrasjons s treik i tilfelle klassedom.
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Slutt opp om protestdemonstrasjon
her i Tromsø!
G
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Hammerverkkomiteen og jtreikestøtekomiteen her
i Tromsø har vedtatt og tatt ini t iativet til
en slik demonstrasjon.
Hammerverkkomiteen i 'romsø - jtreikestøttekomitee
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