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Det er ikke mer enri vel 4oår siden Arbeidernes Faglige
'OrganisaSjon ble dannet.  en•i  løpet -av •denne-tid har Landsorganisasonen,
vokstseg fram-til en-betydelig faktor, med evgjarende innflytelse der
arbeidefolkes-interesser skulde behandles,

Så-betniningsfull var fagorganiesaejonen, ag så Sterk dens stil-
ling i foIket, attyskernee da de r)røt seF inn  og  ranet landet. vårt 9.
eeril ifjor, ikke turde gå til direkte angrep- mot Landeoragisas. onene
Ivertom, hykIet de vennskap og ga gaeg aå gang forsikringer om at fag--
-organisasjanen'skulde få fOrtsette sin.virksonhet som far. .Nå,.det vareveij'
ikke Svært mange-sor,'_ stolte på 6.133 lafter. lIer det var.noen som.lot seg
villede og fra den kant var det ikke så sjelden å høre bebreidelser mot
Landsorganisasjonen for at der førte en-Unnfallende politikk som ikke var
verdig den norske arbei2erklasse.  r?ttethvert har de sjønt åt detok
feil, Det var en overmenneskelig opngave -og baute IandSorganisaslanen'.
PaTellam.alle de lUmskeeskjcer i den oparørte sjøen sem .okkupasfnen førte

Det .var mange som ikke foretod detesom skjedde, fordide ikkee
.var innvidd i spillet -bak kulissene. 1Tå forståtede at fagorganisasonen-
:virkeli:.geskjante naziSmens sanne vesen og tok konsekvehsene av detn Alle
Vet nå -at  ledene tilIitsgenn visSte at tYskernes forsiktinger inntil
september iår CT at fagorganisasjonen skulde få fortsette-son.før -
bare var munnsw,e: ior at tyskerne ikke fant tiden moden til å riVe organi-
easjonen ovee . •

'"4.'skørne hadde.fra fggste stund .klart for eeg den særegnegrolle'
eArbeiderneS FagIige Landsorganisasjoh'snilte. De var klar over den veldige

makt og.innflytelse den-hadde i forhold til andre faglige organisasjoner
i dette lsnd. Det er forklaringen på den ulike behandling-vi ble vidne til

den skjebnesvangre september måned 1941 da tyskerne valgte linjen å
knuse landets store-faglige organisasjöner.

Mensetyskerne uten påtagelige bravader av noe slag enten  opn-
løste eller forsynte de•forskjellige næringslivs og statstjeneetemannse-
organieasjoner med kommisariske ledere, gikk de ganske anderledes hard-
hendt tilgerks mot LnO. med en brutalet• som savner sidestykke i norsk
bolitikk ble nazikuppet gjennomført. -Unntagelsestillstand ble proklamert.

assearrestasjoner fulgte. Dødsd=er og tunge tukthesstraffer rammet våre
beste og modigste kemereer. Kvor lenge vi lever, glemmer ingen av oss
etandrettsdagene og dadsdommene over våre tapre kjempere Viggo Hansteen
og  Rolf ':ikstram og dommene over den lange rekke andre gode kamerater som

_n4 enten vannsmekter i tysk tnkthes eller sitter Sperret inne i konsen-
trasjonsleirer  her i  landet.

Standrettetiden ga oss det avgjørende bevis for hvor sterkt
tyskerne fryktet arbeiderneaglige.organisaslon og de hundre tnsener
fagotganiserte på arbeidsplaesene. Så  langt  gikk de sin desperas:on at
de treet tillttsmenne til å fortsette i eine verv. De f'ke valget Mellom
å bli eller å kamme for stan,dreA. Senere hoa forordninger om straff for
medlemmer som dristet seg  til å  rig_elane erganisasjonen.

Så gemeret og brutalt• er ingen annen oreanisasjon og dene d-
le=er blitt behandlet av nasiene.

Når vi idag minnner om det son eg hendt, er det for iglen å få
alle god- lamerater til å tenke over å forstå den fortvilte stilling de
tillitsme,- er i -som md forbli i sine poster. Vi vet at det ikke sher med
deres gode vilje-

Det md .tå klart for Oss alle at cfrene kan bli for store. 2ing
eom skjer kan ogeå ramme uskyldige, og det kan gi tyekerne og goislingene
den foranledning de venter på for å slå til. LIen den dagen kan korme hnr-
tigere enn vi• tror, de ofrene blir nødvendige. Til da blir vi rolige hver
ed vår post, ogsåde som er kommet i den situasjon at de må fortsette i en
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organisasjon som de ikke har mer til overs for enn alle andre etter det sl

-.&ssert.
% De som har vært sh heldige å slippe ut - menige medle=er - vet

s  A.S:rssr,"1 erkjenne - at de son er blitt tilbake i overveiende grad er
g&le'nordrenn. De tillitsmenn, funksjonærer og medlermer som er tvnnget
til å fortsette i organicasonen, fører en kaup som er ulike vanskeligere
OP som er til  lire  stor nytte for landets befrielse som alle andre tapre
kjempere på den norske fronten.

Når enkelte blir ugleset, er det vår plikt dra i leding for
dem. Le få stympere som svikter i kampen og faller i fiendeklør, sne7rker
vi ikke om nå. Le skal vi ta når tiden komner-. Lem det er tale or er det
altoverveiende tall av tillitmenn, funksjonærer og mediemmer. De  er  rak-
ryggede nordmenn, med fast holdning og som aldrig vil svike, men som på sir
front fører en daglig uforsonlig kamp mot de litenlandske tyraner og de
hjemlige nazinarrer.

La oos alltid ha for øyet at det er arbeidernes organisasoner
i vårt land som i alle år har vært de førende i kanpen mot nazisgen og at
det vil bli det arbeidende folks innsats som en vakker dag vil sette
nazismen og nazistene utenfor!

Nye arrestasjoner.
---Srekretren i Norsk Elektriker og Kraftstasjonsforbend, Sverre

Pettersen er arrestert av Statspolitiet. En rekke av de mest kjente krimi-
nalbetjenter i Oslo politi er avsatt i dgsse dager i hennhold til r_eichs--
kommisærs forordning av oktober 1940 og satt inn i fangslet på Bredtvedt..
De arresterte er: kriminalbetjentene.A. Hafredal, Martin Yaeseth og
Albert Mellem og kontorfullmektig Svendsen.

Sjefen for Porsyningsdepartementets mineraloljeavdelingen,
kontorsjef  viestborg, ble arrestert natt til tirsdag. Videre er bl.a. den
kjente -Oslo-lege dr. Leif Paulsen, advokat-Carsten Isdtken, --ingenør -Pinn
Åkaneen, forfatterinnen Ingeborg Refling-Hagen, arkitekt Munthe og Solberg
og den kjente idrettsleder i Bandyforbundet Rosengnist arrestert i  0.en
siste nken her i Oslo.

I Trondheim er direktøren for Sykehnset, overlege Koritzins'sy
og tidligere ordferer, advokat CaPpelen arrestert. Joutnalist Ingv. B.
Jacohsen i tidl. Arbeider-Avisen T i Trondheir er også arrestert,

I Kristiansend er sekretæren i TeleFraf- oF telefonferbndets
avdeling, telegrafbud Lars Larsen, arrestert.

Avsettelser._.--
Overingeniør Isdahl, som er sjef for Bnssavdelingen ved Oslo

Sporveier, er avsatt av den nye direktøren- de Rytter Kielland, som nå
har avslørt seg som medlem av N.S.og agiterer ivrig for å få funksjon=-
ene inn i forrederpgrtiet. De som er node nordmenn, slik som først direk-
tør Samuelsen og nå Isdahl, blir searket ut av sine stillinger. Det er vel
å frykte for at herr Kielland vil fortsette på denne galeien. Effi øver-
land (Leganger) er avsatt ved Oslo kommunale Arbeidskontor. En må spørre
hvad herr bestyrer Torp har foretatt seg i Cen anledning. Er han like
servil og ydmyk overfor de nazistiske herrer som leiegårdsbestyrer Thne
og finansrådmann Hazeland?

P'agbladene ensnes..e. ree.-
Nazistene som har fått beina innenfor fagorganisas,lonen, s'Grever

av alle livsens krefter for å få gjennomført den nazifisering av fagbe-
vegelsen som deres tyske herrer vil ha til. De arbeider på alle fronter.
Presser og lokker tillitsmenn og funksjonærer, setter på fine agn som
julegratialer og juletrefester, suppe på arbeidsplassene og små nådes-
snuler i form av lønnstillegg her og der og sånt bortover. Det er den ene
9side av saken. Yen de legger først og fremst brett på propagandaenn

Det er L.C.s presseavdeling som skal greie den biffen, og .der
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aetts det stad.16 på nye folk, nentet fra  Nasjonal orling.  Før var Cot at
:?ar mann i L.C.s presseavdeling, nå er det allerede 7-8  og det stopp2I
nok ikke med det.  Avdelin,gens  leder, kaptein Cdd Flsom , har nå tattpå arbeidet med å ensrette fagbladene. I rundskriv nr. 184 datert 11.
desember gjør han nærmere rede for den nyordrin,g som skal skje med
til utgivelsen av fabladere. For det første skal utgivelsen, redas
o  onenforretningsmessige drift av samtliFe fagblad overtas av 1.2rdsoa-
niSasjonens pressenvdeling forbundene skal 'allernådiFst i stelle med
utsende1sen.

Forbundene har fått ordre til straks å oppsi alle gjeldene
trakter om trykninF. Stoff som forbundene ønsker inntatt i fagbladene
sendes presseavdelingen.

Videre shal fagbladenes antall reduseres fra 34 til 13 idet enrekke fagblade slåes ss=en, likesom en,del fagblade tilhørende forbnd
utel'2.oT L.O. også skal inn og ensrettes på samme  måte.  Det gjelder følgende
forhnd; Statstjenestemannsforbundet, Norsk Rikskringkastings FtLiqksonæ
lag,Te.legrafmennenes Landsforb nd, Norges Skibsførerforbund, KystlOdse_
nes I.andsforbund, Yorsk Styrmannsiorbrd, Korsk liaskinistforbund, Yorges

og Kortorfunksjonærers forening, Norges fiandelsreisendes Lands-
forbund,  Lerkantlie Funksjonærers Forbund, Norsk Bokhandlermedhelnerfor-
ening,  Let norske :terialforvalterforbund, De norske 'Forsikringsfunksjo-
n,yrers Forening og Norsk Ban_kfunksjonærforening.

For å kunne finansiere dette "storelåtte foretagende skal for-•-•
bundene betale kr. 1,50 pr.medlem pr. år.

Let er menihen at alle fra yttår av skal sc5r£-e or at
fabladene kowner til alle rriedli:mr i posten.

'Tazifiseringen går for smått - det er forklaringen til dette som
til-de andre fremstøt som nå ettex2i.vert vil bli gjort. NaZipropaganden
skal tvinges de-fagorgar.iserte arbeidere på dette viset. Avisene
s'kal fylles av elesom eg ran assistenter og de av kommisærene som er

.4krivekyndige atde,kansas-le „sine adspredte  or  noe tunge_tanker på
*apret.

'1:en.det er'klart at nazistene forregner seg g=dig nvis de trox
at de skal-Makte å omverde  de  norske arbeiderne ved så lett gje.:..noLke-
lige mansvrer, De fdr ikke flere tilhenF,ere 'om de'sender alt det spxoyt
.deHgreier å produsere på arbeidsfolks d2rer. Fagbladene vil bli like

som Folk" er blitt i den tiden det nå er sendt
ter,vare,penFer.

Nazistesk'jønner enda ikke den enkle ting Arbeiderna v11 ikke
vite av nazismen:! Le -vilnytte første og beste nove til å bli kvitt•
tyskerna T  uisling og hele rerket. Naziene kan streve alt de orker så

ditter. Alt deres strev er nyttesløst.
Arbeiderne venter bare på den første og beste arilednig

feie nazipakket et av fagorganisasjonen Len kommer kanskje snarere
vi drister oss til

'lømagnsfar niliens uLnd-rhold
TdsenVis  8 y . ners..sTofolk seiler t 8tenriks f8rt. De er snn

sovi situasjonen har- utvik.let .se7 avsk&ret fro d k!Inne yte sine
snerhold Nå har tysi:ern .s. b:jennos . sine norske redskaper kunngort at

3k81 miste den understottelse de hittil har oppebåret.
Fem norske rei.ering i 1,ondon har sommottrekk mot dette rettet

en oppfordring til labdea kjøbrehn om i nelpe .disse folk som tyser:le
vil berøve eksistesen, ved gi dem kreditt på.de v8rer de Lrenger. like-
ens er huseierne ooppfordret til yte Inc us hu med husleie m.v.  ' L er-
ingen nar garantert at be vil dS sire tli Ceke••av de
midler so:L skibsf8rte.

Vi går ut fra at d,ehhe oppforC.rinen vil bli fJlgt på bred. front
Vi m alle ette vne gjøre vrt for å hjelpe  diJLe v?h .e klasbefelibr som
,T.kerne nå prr7.ir å hevne seg på fordi sonner og sssken av

'tar sin tørn ombord i de skuter som brinYer rio u. e til demsor;:
slåss for å nedkjempe nazisirien ar skaffe oss freen om friheten
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Tegionen er oppløst.

1,en 9.desember'ble .gen norske Legion oppløst etter orc're fra der
±!øhere `.:gS general -aediess. Orderen er beg=net i den dårlige tilslatning
og kvaliteten av det maanskap som har meidt seg. Av en oversikt som følger
fremeår detst i følgeade dfatrikter har legionen ingen deltage1ee
ae1emark, brdtrønde1ag, Jaarsad, Aren_C_al, Sogn og Fjordane. Fra lrordhei:
og Stavaneer er det bare 1 irann. Best representert er Hedmark med 52 lea-
on:Trer. -;:.)ar,men med orderen om nedleggelse foregr fordeling.en av kohtorenia
til nye oppdrag. Første og tfedje kontor år over til å bli.'erbestea, der
ireiwilligen Norweger'. Annet kontor,går over til Rikshirden. l'aerde kontor

Br over til kvinnehirden. Legionsintendanten overføres •til Ler Versorgangs- .
fUinrer Nord. Alle distriktskontorer blir å betrakte som oppløste fra og med
2o.desember. Personalet gis anledning til å søke nye stillinger.

Det ble altså ingen lang levetid denne legionen fikk heller,
har gått samme veien som aile de andre tyske verveorganisasjonene. Vi har
enda ikke glemt Regiment Nordland og Regimentet Viking.

-V-

frøndelag under N.S. styret.,_ _
rgt foreligger nå fullstendig beretning fra kampen mot

2røndelag. -v denne frengar det med all ønskelig tydelighet at kampen .igar
va.ert meget vellykk-t. Selv om en reEner medlenTer av N.S. og de stripete
aammen, blir likevel ikke medlemstallet mere enn 2-3%  av befolkhingen.
'Irondheim er det doo redlemmer over 17 dr, i Strinda 25o og i resten av
Sør-Trøndelag 350 medlemmer. Det er således knapt 1.4eo medlemmer i av
jør-lrøndelags 185.000 innbyggere over 17 år. I Steinkjær-aer det.40-50 .
medlemmer av 2.800 inbyggere og i Levangera3o-4o av 1..866 innbyggere. Let
viser seg at tilgangen til partiet er opphørt. Siden 25.septenber haf
fått 15o nye medienmer, vesentlig ved trusler. Men avgangen er nøyaktige
like stpr._

N.S. skryter av at partief bekjeer 'plutakratiet
nok pengefolkene son sitter i ledelsen. Det er f.eks. millionæren fy1keS-
ma:m arytz, ordfører Dergmann (fallert bansjef) og direktør Høeg (stor-'
spekulant).

Nampen mot frimureriet betegnes ved at nesten samtlige ledere .
tidligere var frimurere. Her kai nevnes fylkesmann Prvtz, Tajor Pive, rM-
mann Selnes, Apenes, Sigøsser-Løller, efring, politimester Hoel og
odfører Bergan.

Len dårlige tilsluthing til partiet har ført til at systeLatisk
forfølgelse av anderlee'aes tenkende har pågått i stor stil.'Således er de
Ileste gode nordnenn ryddet ut av stilliager i offentlige-etater. Len ikke
alltid lykkes aksjohene like godt. Saledes protesterte Professor-kolegiet
mpt at T. 5. folk skal vwle fortrinnsberettiget til å bli opptatt som atu-
denter ved den tekniske

Len norske fronten mot L5, oniatter alle lag av folket. liTae
sterke er arbeiderne, skoleangdommen, de intelektuelle, avisfolkene, skae-
soillerne, legene, tannlegene, sakførere og idrettsfolkene.

Trøndere er og blir nordmenn!

-V-

God attet
eolitidepartementet nar gitt ordre 0m at skoespillere og artiater

ine må få innreieetillatelse i grensesone øst. 2r Judas Lie redd for at
Jarneene skal gj e sveaske av seg?

-V-

aaziastene lytter London.
lederen YO-r-Politiets sikkerhetsavdeling har sendt ut en ordre

fra der L::efahlshaber der Sicherheitspolizei hvori det innskjerpes at par-
soner som fremdeles er i besidelse av sine radioapparater bare nå lytte

tk og norsk sending i de av Tyskland besatte land.
Let er tydelig at nazistene ikke kan dy seg for å lytte

-V-



Skyng_av. faglig,e tillitsmenn.
Jiet ar tydelig at de tillitsenn innen fa“prRanisasjonen, sez

sitet igjen etter nazifiserinen ikke ar reFnet som pålitelige. Lenge hs:r
Le fleSte hatt inntrjkk. av at de.under reiser er under særlig bevoktning,
idet de ofte blir stilt overfor. Uttalelser de an.givelig skal ha fremkommet
i-ed-ander besøk i fagforeniner ute i distriktene.

' Nå.foreliger .bekreftelse på at det er -Gestapo som forestår.
skyggingen.- Når en faglig tillitsmann reiser ut, blir det av kommslsæ/en
varsel og G-estapofølger i mannens fotefar.

-V-.

, 1^ ed det samme vi snakker .om forsiktihet.'
I den senere tsi-d er d'et forefatt. en rekke arrestasoner, som ikke

kan føre tilbake på angiveri, men utelukkende.at gode venner har villet gi
sine kjenninger god attest og derfor har skrytt av deres innsats i kampen
not nazistene.

"Hold munn on det du vet, eller tror å vite! Beskytt de gode.nos"?.-
:e.:,n i frihetskampen.

7V~

J.set naziStiske angiveri.
For 14 dager sidan se:nte lederen for sikkerhetspolitiet ut en

til polititjenes-tsamennene om hvordan de skal forholde.seg ved
nszistisk angiveri. Let sr tydelig at fantasien nar tatt overhånd eg at
Jærmere orienteri er nødvendig. dan opplyser således at Politideparte-

sntet er blitt :ent med at tillitsmenn i Jiren eg i flere tflfelle
nnr grepet inn i politiets virkeområde ved å stille .bstemte krav til poli-
tiet om å foreta arrestasjonef av vise antte personor og endog satt
frist for politiet til å ordne arrestasjoner. Ofte gis det Uare-en. 1=t
muntlig beskjed .om at vedkommende anneldes eller mistenkes for Statslient-

NS- eller tyskfientlig innstilling eller virksomhet, uten at det
-nærmere-hvor. :det.sraffbare forhold. består. Dette er ikke langer tilstrek-

. .kelig. Nå innskjerpes det at ethvert: Tslikt tilfelle av politiet nærmere
skal" belyses hvori det sralfbare fooldet består. Anmeldelsen må i det
Ifi_nste vise hvilken sraffbar handling vedkoMende påståes å ha utført. Hvis
anmeldelsen kOmmer Luntlig; skal den av politiet straks nedtegnes og  :or-
langes underteRnet av klageren. Nekter klageren å undersktive eller gi sfn
eg'enhendige skriftlige fremstilling av,det sraj'fvare forhold, sk.s1 pelitiet
straks gjøre ham.oppmerksom på at kravet dm fengsling ikke kan imøtekommes.
Jet samme gjelder ufullstendige klager. På grunnlag-av klagen avgjor så
polititjenestemannen (politimester eller politifullmektig),selvstendig
hvorvidt anmeldte skål heldes i fengsel. Fengslingsspørsmålet tilligger

's:'sledes-utelukkende politiembetsmannen inntil det kan forelegges fornørs-
rett, 1.statsadvokat eller Folkedomstolen. Samtidig blir politiet innskers

• 2et å ofre angiverne fyldestgjørende •ppmerksomhet.
• Lette dokument er. meget interessant. Det er bla. påtagelig at

asgfveriet .har gått over til uansvarlig sport og at angiverne hereter skal
• føre bevis for sine påstande. Det er også verd å merke seg at det ei de

høyere politiembetsmenn som er ansvarlig for fengslingene. Let er altså
dem som blir stående ansvarlig for hva gode nordmenn blir utsatt for sild:er
lengselsoppholdet. Det er dem som i bin tur skal stå til rette for sine
-.1.sgjerninger. Da blir deres plass ved . siden av angiveren.

:ssten til or.e, n r rigeh er slstt.
Dra der t.i.d.våre lesere ende nadde rdio, vil våre lesere h ske

:agjeringen fOrbereder  inilkjørj aV.matvaror som skal føres til Norise
-rien er slutt. I følge 'Iondon.Gazette" ble det Len 12.november i

am innop av matvarer som skal senes til
soJ_ se når tyskerne  il sy31  for '.et karitor som har .med

Ejøre-er utnev:;:it l±re( Tel rr a var ved krisutbrute:;
LLektor for A/S.Dalen Portlad. Ceu.esAfs'sr'ikk og var under  krigeh i 1:or----
Sjef for j-ortraship.



Vi nordmenn irrnteser rred dtørste interesse det arbeid Porsynin_gs-
G.eparterentet har tatt oep. ret kw.imer i hey rad til å bli nødvendig.

Arbeleerne er morgendagens herrer.
I følge sarme krlde holdt Cen Tjekoslaviske president dr. enes,

en tale fra London forrie fredag, hvori han rettet seg til arbeiderne  1
olckuperte land og uttalte;"Dere som er dagens slaver, vil bli morgende:ens
-,errer. Lette er deres sjanse. NA er øyeblikket inne. Løs en skrue her  oe
en mutter der. Storp om du kan, organisasjonen av administrasjonen  oa
,yubusjonen. Men husk - gjør intet UOverlagt. Utsett ikke dine kamertel
Ior fare uten deres vitende".

3eslagla-t barnebnk.
Kulturdertemetet har begått en stordåd. Barneboka "Snorre `=e1'

ee,  beslagla r t. Hvorfor? Tja, kst. Lende har vel ikke likt at TysklanC er
legnet med en spekkheeer, som 1ike å spise srå medskapninger. Meu der er
vel særlig at små konstiteerte statdråder sarrenlignes med svevende måker
eed et falskt, gult glimt i øyet, lille Gulbrand har fått i vrangstrepen.

Vi forstår det likevel.

:.yheter 16.desember.
—A.Usserne forteetter frarrjkninen langs hele fronten. Henere tys-

ke divisjoner er nå  1,-,estet tilbakei,Den viktige-nøkkelstilling Xlin erobrat.
3 byer ajenerobret i Tula området Iikeledes 50 landsbyer. Lengre syd også
eee  sPir- Over store deler av frOn-ten har russerne na intiniativet i lueften.
Libya: Deallierte er nådd ett punt:45 km. vest for Gazala.
17.deseTber; Russerne gjenerobret  den  vikti.se by Lalinin. Restene av seksensen_
edelai,-Le divisjoner av tyskernes 9,ame korkølges. '2yskerne hadde etablert
vi.nterkvarter i Kalinin, klare til en forholdsvis rolig vinter. Iuktvern-

snevax—stillet opp. Gjenrabx,inken„,g1U-s4nfort_ateal_t_ZA.teiell
i russernes hender. Russerne har gat-t til angren på  ny  meIlom Ladoa  og -
Onega. Russisk press ved Leningrad nr elva Neva. I Donetzbasseneet stor
relssisk framgang. Byen Stalin ventee å falle snart. Den finske avis U-esre
aomi skriver om stigende nervøsitet i Finnland pgr. den sterke russiske

fraLgangen.. Tross kraftige sandstormer, kraftige engelske angrep med
en del framgang  de  srste 24. timer. I U.iddelhavet en italiensk u-båt senket.
Stillenavet: Britiske og japanske styrker i kraftig kamp i
Japen:Ske tropper landet på Borneo. 26 jananske fly skutt ned over -2ilipi-
ererne. Amerikanerne mel,er om et vellykket u-båtangrep, men det foreli-er
ennå enkeltnetr. -V-
ngivere
artin Xristian Eckhoff, Overkonstabel Per Kruke, Dønnum på Jar, Gunnr

Isedvik,statspolielet, Georg Andersen "Goegen" Birger Kavli, firrr,a Lavli
• Jo., Trygve Balerud, stud.med. Thorleif Kiserud, Oddvar Klempe, ka-:Je-
eLosserer R. Båneruld, Ingvald Falck og Uatias Karlsen som arbeider for

Gestav Gjertz ansatt i HerbergetGedru_n A. Johansen,Bypdzy alle 39.
v.21.

-V-

dt år er ig,en forbi.
dette nemr= av "Pri 'eaebevegelse'' avsletter redaksonen

erbeldet for iår. :este eemmer komr:ier eka etter årskiftet. Redaks onen
nener at den fortjener jeleferie, det tre ger oeså'trykkeripersonalet
-eenskje aller mest Kre hundreder av komrisjon=er. beste nummer blir litt
ev et jubileumsnuerer. Let var ner;lig akkurat i nyttårshelga ifjor det
f2e(ste nurrrer ble lacet.  "1-iet var beskjedent, bare på 2 sider, Siden er fa.g-
oranrsasjonens.kamp mot nazisren sejerpet og seriftet har vokst. Vi ve.t
r -eke hvilken rolle vi nar e ilt .i denne karpen. Vi venter oss ingen neders-
' • n;_sning for vår innsats. Vi bare boer at vi ha:( forsvart vår sTeanse  trl
ve medkjemperes tilfredsnet.

I det nye året kozner vi igjen og kjemuer videre. For i det året
- 1942 - skal vi nemlig igjen ha vunnet tilbake en

F2I PACBEVCELSE.


