I den socialdemokratiska A-pressen utrnå!as Trans..:
p orts Hans Ericson som den svenska fackförenings.:.
rörehens egen ayatollah.
, ·

Av kän a skäl behandlas H ans Eri.cson tä n ' gen
Msillllint i heia presse n, men det är_u. en art att
j t1st A- i-essen är mest hätsk. S ocia_demo • aten
och ackföt· un dsord.föran en u trä er på ett sätt
som gör h on om till en elastning för rörelsen en röre se dä r det inte är tillrådligt att ofta sticka
upp uv i et och agera alltför själ 'Stäi,1 digt.

* * *
Nu har det uppstått _e n farsart-<i d strid om T rans ports innehav · av aktier i A-pressen , Aftonbla et och
Arbetet, Som en m arkerin g av de urusla förbindelserna vill Transports avdelning 25 i H almstad sälja sina
aktier i .A..r betet Orsa_1'en är "att tidnbgen engagerat
si g i den förfölje . kampanj oot vårt förbun d den senask '!:i en samt dess styrelse och forb un sordföranQoH

Till ytte.rmera visso ;,kall
tingen up b ''ra
mec! aILl'!onseringen och inte e 1er spri a Arbetet
b and rne ~ l eronllir•Hl.
r etets a ·gåen.de c efre- ..
aktör l"rans N'i!sson _.ar sv. rat ~!:t ti nmgens r~ 
<lakJfon inte låter sig "dirigeras av \'are sig fackfö;;enings _ty:rel.ser eHtr andr a, inte ens om de råkar Y&.ra ak"Geägar·e i ti riingen".
Det är ett princip ast. och b a si·ar; man kan ara
bopp;i.s att
betet är li a _·älvstiLDdigt när m er väl-

fackfö;bund eller självaste LO-- cdningen hör ·
l artade
av · .ig med s rnpur.kter på u r verk "gheten lämpligen

I skall

l::"'!skrivas. Att t.a a'-"Stånd från LO-fanii]e.."lS
får - Tran.sport - tillhör numera god ton inom A -p ressen.

I1 warta

!

l Hai~narhetarlörbundet* *

*

i Göteborg har inte missat
ti llfället att göra PR och ge arvfienden Transport på
, älsoo.

Det " k -orientera c Hamnarhetarför u et, sllPm
är ett re~ultat av en S-;,Jlittrtug i iU'betarröre en,
m eddelar nu att det är ytterst ;-ikti1,r1 att ma.'1 vär, nar om fil' etarröret!"ens tidrungar. Det socialdemok!-atis -a flagg-sk" et . rbetet etackar sig för
et ,-ärnet . C -,efr~s.ktör Frans Ni -son menar i:::or
att det ,-oi-e att ~iira bocken till trädgårdsmä tare.
Nu är det natur 'gtvis ingen risk att H am."larbetarfö:rbuudet köpe<!' al-.tierna. 7 ranspon beMller hellre
'\·ärdepappren" än att låta H aonarbetadörbundet få
d:umsen a tt ttgera på Ar:.i ~t€ ts bo. ,
.
lagsstämmor, Inom A- pre:;sen finns
för öv;i gt s! }: albd h ernbu dsskyldig- c1·"'J-~
h et, d vs akti er till salu m~ste först
(/ I.
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erbjudas åt övriga a.";:tieiigru-e.
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