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'

3. januar 1942.

Kamerat!
Året 1941  var  for fagbevegelsen en stormfylt og vanskelg

periode. Men organisasjonen sto rak og sterk i stormen. Da det kom
il stykket ga den ikke kjøp og tia fram til standruttsdngene og

N.S.s overtagelse av organisasjonsppparatet vil bli stående som ett
av de ærerikeste blad i fegorganisasjonens stolte: historiebek.

Fagorganisasjonen sto mot presset fra tyskorne og N.S. Den ikke
baro sto mot, men sto fram med sine krav. Datoene 3. april, 17. mai
og 30.  juni 1941 vil for alltid være risset inn med ildskrift i
vår bevegelses historie, Fagorganisasjonon sa klart fra hvor de'n.
sto. Den stilte sine betingelser overfor okkupasjonsmekten. Den
krevde retten til å eksistere som en fri fagorganisasjon, med åpen
adgang til arbeide for de hundretusener fagorganiserte arbeidores fag—

lige og økonimiske interesser. Den sa frn at hvis disse krav ikke
ble imøtekommet, kunde ledelsen ikke forsvare å fortsette i sine
stillinger:lenger. Henvondelsen av 3t.). juni til-Reichkommisar Terboven

• var for nlle oss fngorganiserte et progrnmskrift.— et kampskrift
som ikke minst forplikter oss nå — i den nyc eituasjon som er opp—
stått etterat,.S. på.tysk ordre og med tyskutnes snmtykke har satt
seg til rette i orgenisasjonsapparatet.

Tyskernes svar på henvendelsen av 30. juni kunde ikke bli noe
annet enn det b10,for dem som kjenner til de metoder og midler de
dma nnvondur.  Men  svnret ble krnssere enn vi kunde forestilt oss
i våro vildestc fantneior. Ennå 7T.I.FTrdEyFgon frn undtagulsestilstan
dens dngo. dystert i våre sind. Vi gl=er'nldri mordehe på Viggo Han—
steen og Rolf Wikstrøm og massearrestasjonene av våre beste tillits—
menn. Heller ikke glummer vi noensinde de gribbeno som unek seg ut
fra sine forskjellige h ler og dukket opp i fngorgansasjonon .for å
krfse• til seg byttet., for å sett,e, sea til i tillitshvervene etter
dum som den tyske bøddeljustin hedd-e slått kloen

For fagorganissjonen ur en til rde. Den Arb'idrnes
faglige landsorgenisasjon som nnzine skalter oF valter mod nå
ora dagen, er ikke lenger vår organissjon, selv om de oss
til å fortsette som medlemmer og som tillitsmenn.

Vi knyttur nevene i lommon, vi biter sinnet i oss, vi venter
til det passer å. gjøre opp. Vi vet at  den  dagen kanskje er nær—
mere ann vi tør tro, da vi sknl feie råttonskepen ut,  og  Igjen bli
herrer i ogut hus. Det er vårt hdp at i 1942 skal don  nye arbeids—
degen. rinde det  nye  aret må. Ei oss freden og friheten  ti1bak,  (:)!!
med den en fri og sund.fagbevegelse.

Vo åresskiftet Skel vi også gi det løftet til hve=dre  nt
vi over nit og overfor  alle  skel hoide ideen fngorganisnsjoners
grundleggende ide — levunde, og nt-vi all vår ferd sknl opptre unn  r•
dige og storke kjemprne mot nazityrraniet, mot fordummelsen Og
fornedrolsen,  og  fot et fritt land og folk med frie organisasjoner
av frie, høyreiste kvinner og menn!



LTS=ØYD MED IfIJEFROIZTEN

I siste nummer av "Das Reich" slår dr. Gøbbels et slag fcn
stille hjemmcfronten i ro. For å. få klagene til å forstumme gir
han en omtale av den tyske soldat ved østfronten:

"Når han idag står pL en 2000 km lang front fra Kvitehavet
til Svartehavet i snø og is, frost og kulde, ofte uten mat,
mange ganger uten am=nisjon, avsondret fra aviser, radio, film,
teater og all kultur gjennem et halvt år, uken igjennem ventende
på post, ikke tak over hodet, ikke seng til å sove i, bare trøs-
tesløse vidder rundt seg og foran seg fienden -

Opp mot dette stiller Gøbbels hjemmefrontens klager over tra-
fikkinnskrenkninger. Selv om disse fører med seg at de kom er senere
hjem, så er det dog en seng som venter for natten, og har en tungt
arbeid kan en enndog få fri om søndagene. Han advarer mot å over-
drive savnene i hjemmene og særIig tilhakeviser han at staten,
partiet eller regjeringer kan .lastes r disse. De som klager over
mangelen på tobakk minner han om de mødre som med tungt hjerte
sender sine sønner i krigen. Han er klar over get også disse klager.

disse bør igjen huske på den kvinnen som mistet sin mann i
forrige verdenskrig, og som nå har 4 sønner på østfronten. Fo
henne er det ingen fornøyelse 'etter et tre timers opphold i til-
fluktsrummet for å holde livet i seg selv og sin femte sønn. Han
minner også om den kvinnen som ved et bombetreff på huset fikk
drept sine to eneste barn og soret par dager etterpå fikk nelding
om at hennes mann er falt på østfronten. De sor klager over at de
ikke får reise noe sted i julen, og de unge kvinner som bare går åg
steller i sine hjem ønsker han å vise de sykesøstre som må passe
hårdt sårede fra 7 morgen til 8 kveld og deretter må dra hjem å
arbeide i sitt eget hjem til kl, 1 om natten. De som klager over
_at Kringkastingen.innstiliQr ender fare for luftangrep eller kla-
ger over at avisene bare er på 4 siden av mangel på papir, eller
klager over overfylte sporvogner eller at julaften iår er uten
juletrær, har han følgende oppmuntring:

"I Berlin finnes det et sykehus med over 100 krigsblinde, unge
menn mellem. 18 og 24 år.. - De har begynt sin yrkesopplæring for
å finne ett nyt livserhverv. n har mistet sin venstre arm og
og kappet av halften av samtlige fingre på høyre hånd, ved siden
av at han har mistet synet. Mec7_ stune på denne hånd lårer han
seg å skrive på maskin. - Dere tar feil hvis dere tror at teng-
sindet råder på dette lasarett. Ingen steder i Tyskland hersker
det en slik tro på seiren, slik tro på Føreren, ingen
steder avventes frontberetningene så spent, ingen steder blir
det klaget mindre, og holdningen bodre bevart enn her.

Det er i sannhet bemerkelsesverdig hvor kraftig dr. Gøbbels
må ta i for å overdø.e klagene på hjemmefronten. Det tyder på at
de ikke er særlig lavmelte i øyeblikket.

GODE N3RDMENN KASTES UT AV SINE STILLINGER.

Nazistene i Oslo har avsatt kirkeverge Ludvig Hansen uten noen
bogrunnelse og på dagen.

I Bærum er de høyst fortjente tjenestemenn, rådmann Halmrast
og overingeniør Roel sparket ut av sine jobber.

Oslo har fått ny forsorgsinspektør, i den stillinger som
nazistene kastet ut Andreas Bøe av. Den nye forsorgsinspektør er
en 31 år gammel dekorasjonsmaler. Nils Nilsen. En fullstendig ukjent
størrelse son sikkert har like lite vett på det han skal til å
stelle med som do andre N.S. plasserer nå i"fagstyrots tid". Det var
6 søkere til stillingen, nemlig foruten Nilsen fullmektig Oevald
Marthinsen, forsorgsforstanderne Jul. Kvale, Sæther, Eklund og
assistent Backe.



NYE FENGSLINGER.

Stortingsmann  larS  Moen, Dcimbås, ble arrestert  av Gestape 'for-
rige mandag, Han er ført til konsentrasjonsleiren på Grini. ArSaka
til arrestasjonen skal være en tale Yeen heldt i en begravelse.

For et par uker siden ble politifullmektigene Erling Bryhn,
Tage Pettersson og L'Abbe Lund arrestert. Arrestasjonen sto f for-
bindelse med den store matvarerassiaen vi hadda her i Oslo den 1.
og 2. desember ifjor. Det var ca. 1000 familier i Gslo og-Aker dom,
hadde besøk av politiet og Hirden unden rassiaen. Politiet hadde
besluttet at vel 900 av de hjemsøkte skulde få beskjed at de beslag-
lagte matvarer igjen var frigitt, mens det for  C.  40 stykker skulde
drøftes noe nærmere hva som skulde foretas. Imidlertid grep Gestapo
inn eg bestemte at ingen skulde få frigitt de be1ag1agte varer.
Da rundskrivet om denne nye bestemmelsen sku1de settes opp, forlangte
de 3 nevnte- politifullmektiger at det tydelig skulde gå fram av
rundskrivet at det var,tyskerne som hadde tuuffet bestemMelsen.
Fung. kriLinalchaf Schartum. nektet å formulare skrivet i overens-
stemmelse med fullmektigenes ønske. Senere ble beslutr4ngen dmgjOrt
og det er nu gått ut beskjed til de fleste familiene om at varene er
frigitt. De tre poiitifullmektier fikk imidlertid svi for  sin
bestemte opptreden. Samme kveld som konferansen med Schartum ble de
arrestert.

Alle tre er senere løslatt med avsatt fra sine stillinger. .
De 7 som er arrestert i patentstyret er sekretærene Hjalmar

Øen, Helgeland og Kjendsli, ingeniør Nordstrand og assistentene
Sværen, Henry.Løken og SaUgsheim. De ble som før nevnt anngitt av
en kollega, 1. ortensen.

Fra Gue Finnskog meldes om nye arrestasjoner. Blandt annet er
Mentø Hansen arrestert Det er den,beryktede Nytorpet som opptrer
som angiver i bygda,

Direktør Alf B, Bryn or løslatt, Endel av dem som ble.satt
fast under undtagelsestilstanden er sluppet ut fra Grini, b1,-a.
.flere av de arresterte jernarbeidere. Li1le julaften slapp også
sjefen for D,N.A.s forlag Kolbjørn Fjeld ut av konsentrasjonsleiren.

LANDSBANKEN.

Arbeider_ies Landsbank hadde representantskapsmøte den 18. desen-
ber. De flekked3 var i stort flertall, og besatte de plasser som
ble ledige i re)resentantskapet. Hovedkasscrerne Kåre Bakken og
Johs Ringen (),Y  de kommissariske lederne Einar Knudsen og Mikael
Bergh ble valgt inn som nye medlemmer og de k missariske ledere
Erling Øverby,Rolf Jahrmann, Leif Holje, og A. Bjerke ble varamenn,
Hele hunten fra X.S.

- v -

Da banksjef Bjørnseth ble kjent me det rundskriv son nazisten
Gude sende til forbundene om formuesdisponering (omtalt i vårt
forrige nr.) og ble opMerksom på hvor frekt Gude hadde utnyttet sin
konferanse me. ham, søkte Bjørnseth straks opp herr Gude. Gude måtte
pent be om undskylning for at han hadde trukket Bjørnseths navn inn
i sitt sirkulære.

v -

NORSKE ARBEIDERE TVANGSSENDT TIL PETSAMO.

Det har vært fryktet for at tyskerne kunde finne på å tvangssende
norske arbeidere til Finland, der det er følelig mangel på arbeids-
kraft p.g.a. don sterke mobilisering. Nå meldes det fra K:Tkenes
at en kontingent norske arbeidere er sendt derfra til Petsamo-
distriktet. Alle protester mot tvangssondingen har vært nytteløse.



Det meldes ellers om mat--ng materialmangal ved de tyske-anl
ne. ,Situasjonen forverree-stadig. Fra Osa i Hardanger har vi fått
underretning om at_ogSå dar har arbeidet måttet innstillos flere
dager i uka på-grunn av mangelen på mat. De sarme meldinger er løpt
inn fra Herdla ved Bergen. Der skort,er det særlig på. bensn og olje._

v -

•De dårti1 innsatte redskaper dr;Lver nå,å:Sj$1or Med  hOe Som
ka11 es'"metallifobilisering", det vi1 si arbeidet'på  å  skaffe.tysker-
ne alt'det metall som kan skrapes'sanmen fra tjenestebygningene til
Ståten'og kommunene. Det er nå tatt ot nytt, opnsiktsvekkonde skritt
i denne saka. I brov av 14. nnv. har Norges D,Tetallcontral anmOdet
departementene nm å foraii3a dige utskiftning av rokkverk og gelen-
dere av messing og:andre leg-ringer ar kober i  de  bygningene bg in-
stitusjonene som hører inn undor deeartementone. 1::,eta1lcentralen ber
'deSsuten oirat alle matallgjonstander.som skiltor, hengsler, håndtak,
knagger, hongere og forovrig 2110 matollgjenstander som 1ar seg
fjerne-uten alt,for vidløftigi inngrep .(!) hurtigs-»., blir utskiftet med
tilsvarende deler av tillatte materialer op irsendt til.de saMleste-
dene som ordføreren har opprettot.

Når man høi,r sånt skjønner man hvo-cdan det s,år til mad de
'euovervinde1ige"...

v -

FORBULDSSAINSLUTAIC-2.

har nå sendt ut et rundskriv om at myndighetene har god-
kjent omorganiseringch og dannolsen av følgende 13 forbund, sor skal
omfattende' forbundono-innafor L,O, som utafor:
Fotbundet fot Nærings og nytelse.

" Dygningsi'ndstri.
//.

11

Bekled.dingslndustri.

-

Grafiske fag.
1.,Cjemisk'industri.
Jern- og

-

Trindustrien.
,

HHote11- og..Rostaurant.
Handels- og kontorvirksonhet.

bg landarbeid.--

-

Søfart og transport.
” virksomhet. -

FORNÆRIÅELSE

ser det ikke ut  til  at nyordne,r-r: FT-eier å id 1:-)kt med. Så forhatt
er det usle krynet e  teL  stadig, 1l  -2=t  vis gir
uttrykk for hva de menor om dem.  1.ien  bot Lnnnirg rot forrederiet
Apg  fortederne gir seg t s;,/nLpe v i ]v o folk av god, norsk
støtning alltid vicerytoersto giad av iersi tighet når de er-nødt
til å være i berørjng 1112("_ -DE:Lk2t. Særlig ilde å
være for dem som har sm1Ft ccc av fulnksjonæreno i de offontil-ge

-etater. De er'vel også n turtofine av seg enn hirdobelen som har
trening i å grafIsere 1 gatene.
- I Telegrafvorkeb ser det ut til å være særlig vondt for .quisling-
paddene å ferdes. Gang på gang har det vært innskjerpet at det
sku1de opptres høfl5g mot tyskore og N.S. Yå er det iFjen komnet
et oppslag ow det der. Dot er sendt ut av "tulegrafdirektør" Hadeland
og hans nærmeste To:cres nørt.void rianc og har følgende ordlyd

•



- 5 -
"Disiplin og høvisk framferdi.

I tida før nyordninga i telegrafstyret i august månad chå. hende det
fleire gonger at tenestegjerande i telegrafverket laut slutta eller
taka  annermisjon, av de del ikkje lenger orka å gjerda tenest p.g.a.
sjmxe

av ymse  s1PR  frå kolleRner SQM var imnt Nasjonal Samling
og det arberd son at stabæranue paruret gje, til å vinda att
fridommen og sjølstendet for fedrelandet vårt.

Av  di det framleis finst einskilde i telegrafverket.som driv
på med denne landsskadelege trafikken, vil telegrafstyret gjerde
merksam på nt dei tenestmenn som heretter er uhøflege eller avenn-
lege ellar synes usøneleg eller uhøvisk åtfGrd mot kundar eller
kollegae., som er nedlemmer av det statsbærande partiet eller har
samhug med nycrdninga i Noreg vil verta straffa eUter tenestmanns-
lova.

Ved fyste gongs misferd vil ein nytta bot eller anna ordens-
straff. I grovare tilfelle og ved oppatt-tak må tenestmannen væra
budd på å få avskil med heimel i tenestmannslova."

UKENS SMIL.

-

v -

POLLTIFOLK I KUNS=ASJOSLEIR.

I september ble politikonstablene Einar Yjæland og Erling Sund-
vær arrectert av tek aoliti for å ha skadet 2 v-plakater i Kr.sand
ved å  gøre  teksten "Tysklend seirer på alle fronter" uleselig. Ette:c
ordre _ra Joseph Ter'eo-,/en er de to nå anbragt i tysk konsentrasjons-
leir og avekjediet fra politiet.

- v -

• I SarpsborR cr det en skonal,feraom e:ungerer son kultU:rbærer for
Nasjonel Sanling. Dotte medfører at han aldni får tid . til å passe
forretningen. En dag han vendte tilbake og skulde låse seg innri
skobutikken fandt hgn en seddel  På  døra ud følgende tekst:

• "Skwaker, bli ved din lest! Hæl eg si!"

- v -

EN •FARLIG

I Troms fylke har det operert en løitnant Utengen fra .Eidsvold
•som har vist seg å være farlig angivor. Han har søkt innpass hos
folk ved å utgi seg for å være god nordmann og utsending fra regje-
ringen i London. Få eenne måten har han lokket folk til å Snakke
med det resultan et bI. a. 10 personor fra Tr  msø  nå sitter arrestert.
Blandt de han har angitt, er også en norsk officer son utførte en
utmerket Lnnsets under feisvaret mot den tyske okkupasjon. Når hans
kupp har lykkes, skyldes det at han lot seg anbrine i konsentrasjons-
leiren p& lanes utaor Trausø. Dette fikk folk til å tro på hans
.historier etter at han slapp ut,

- v -

I KONSENTRASJONSLEEN P. ANES

sitter det i øieblik-get 100 ifanger. Tyskerne holder også:noen
fanger i 'frorns kreAsfel. Vi har før nevnt alle de syakheter det
er ved konsentrasjonaleiren bl, a. nangelen på varmeanlagg. Sund-
hetstilstanden er dårlig. Flere fanger har utslett, reumatiske sner-
ter er svært almindelige. Men humøret helder. En av de som er styg-
gest behandlet er overretrssakfører Per Spilling fra Harstad.
Han var inntil for kort tid siden anbragt i at mørkt kjelderrun.
Major Hundstad har sittet d Uker i mørk en2colle. Ellers nå fangene
bli på sin ram utn vd m2,1tidene. Rom på 2 x 3 m. brukes
til oppholdrun for 4-5 mnn.



FRA ME=S

at  situasjonen tlir stadig mer fortvilet.  Tiafikken på kysten er
praktisk talt steppet og tilførslene dorfor minimale. i store
rikter hersker ren nødstilstand isr fra Konningsvåg og østover.
Poteter, melk har iks vært i handelen på flere måneder.

Med hensyn til  fiskesituasjonen i Nord- Norge  så muldes det at
det nesten ikke konmer fisk til lands. Fiskerne får lite olje,mat
og tobakk, Dertil komner risikoon for liv eg redskan, Tuskerne rek-
virerer også skøit3r i ster utstrekning. Stemningen blandt fiskerne
er avgjort norsk..Let blir nå g ort store tiltak for å gere fiskerne
interessert i Lofotfisket. De blir lovet flesk, kjøtt, tobakk og
kaffetilsetning hvis de vil dta ut. Men ingen tror på løftene før
de ser varene. Det tke, fischeinkauf har slått seg å siidekjep
fordi det ikke kan få tak i torsk.

v -

KRIGSRETTEN

dømte som før nevnt, 11 nordmean til a den i bewnnelsen av denne
måned. Mandag den 29. deseisber ble donmen fullbyrdet.

I disse da er har kri:gsretten nordpå tatt opp til behandling
saken mot 5 nerdmenn. Retten er satt på Sæter=en. Blandt de 5
sitter Georg Lorentzen, en av fiskarfyikingens frenete inbresenan-
tanter. ille disse er engitt av leitnont Utenen.

NORGS RØDE KODS

synes nå å stå ferdig til å LI i nezi ii I Trerrekk"• har nemlig
dr,  Arne~rIfie fått plass for e:s., sreJkke ,ledfeagrepe4-"iree
Kore fordi det ikke er ved fronten. 2 Arti.klen blir Røde Kors be-
rømmet  for sitt arteld i fre'atni,  ITer  nå "ekal ede Kors være ved
frontan og ingen andre steder,"Sykenssene s^,eal ondennes til rekon-
valesenthjem fer frentsoldater og brukes til å 'provosere
aborter på sosietutedemer", som dr, Høysård får seg til å skrive.
Konklusjonen er "fil fronten med Nerges gode Kors , ellers har
vi ikke lenger brek for det!"

En kan ikke overse denae ertiklen lenger, fordi den i disse
dager sendes ut gjeenem  det  offislello (NTL). Det synes som on
Røde Kors er i ferd ned å lise sanme skjebne som Easjosaihjelpen
eller Norsk har jo nottopp dennet ein.egen hjelpe-
organisasjon og da er det vel ikke plass til andre.

DJSN NORSKE 1,GTON.

sendte ut en kundgjøring til soldetene like før sin oppløstning.
I denne forielsrer mejor hjeldstrnp en rekie3 av de besværlig-
heter Legionen sliter med. Han kommer ogsL inn så underholdet til
soldatenes familier og skriver: "Det var en lettere oppgave å ordne
fsmilieunderholdet for hele den norske hær etter denobiliseringen
tross de den gang eksisterende \,anskeligheter, enn dst har vært 5
få familieunderholdet og postgangen t:Llfredstillende ordnet for
Viken bataljon, fordi legionesteben sto utenfor underholdningsord-
ningen.og bare var ett av de.mange ledd i postordningen." Karakte-
ristisk for leg:eonens opegeve må vel Kleldstrups slutningssats
sies  å være: Med (,;:.nielins for :\Torsre .

mot en frl selvstes1. 2, es  tilværelse for
land.



FOLKEDOMSTOLEN TJENER DE HØYE

Dagen før lille julaften behandlet den såkalte folkedomstol
saka mot Lei.f K. Nielsen, et kjent medlem av og Arbeidernes
Ungdemsfylking (Hr, vr  Pr  ri ea. 7-ortok den siste formann i
Fage r. 26)  Nilsefl  overfort i •et gode illegale
blac. "Folkeviljen". Nilsen tok fullt og helt konsekvensen av hva
han hadde gjort H a.n erklærte at han var og et-eeeia • og mot-
stander av nazisnen og at det 7 mån-eder lange fengselsoppho "kke
hLadde gjort noen fcrandring i hans politiske opptatning. Dommen
etter tysk mønster. Han fikk 2 års fengsel. En av "donnerne" stemte
for hele 3* år!  Ja, det er sikkert at småkrypet står i for å tekkes
sine herrer.

- v

DET NYE WØDET.

I tidsskriftet for Norges Legeforbund nr. 24 for 15. desember 1
1941 fin er vi følgende neddelelse fra KriL;tiania Brødfabrikks
laboratorium, _ved lederen dr. tekn. Arne Skulerud:

Da det ganle lager av tør og diastesefattig rug var oppbrukt
fikk vi i stedet on temmelig fuktig og sterkt råberget rug av
melleneuropeisk opprindelse ned et heit i nhald-av grodde korn..
Som felge herav vil stivelsen i det forklistringen begynner under
stekingen av brødet, for en stor del overføres til dekstriner og
inaltose. Herned får vi, stedetfor en elastisk og porøs brødkrunme
en tung, tiett klebri.g masse sen det naturligvis er unulig å få
tygget ordentlig. Len klietrer seg sammen oE kleber ved tennene
og  svelget som ki=per

Ja, vi har nerket det!

TYSKERNE ER O E(-.

"Elektrikeren" fortelier at  J:r1).r frentid skal nan påbegynne
arbeidet med å anlegge en ,ndervanabo1 fra Norge.under Skage-
rak til Jylland og derfie videro til Tyskland, hvorved det norske
kraftoverskuddet skal overføres til fle1lem:-Nuropa. En febrilsk ut-
byggelse av de norske kraftk:de pågår  F:or tiden under tysk
ledelse, og veldige uutnyttode krtrose,rver kommer ned det
første til å nytiggjøres nverved ot betydolig overskudd av kraft

konmer til å oppstå. Dette overskad d.  sk-Al  oksporteres til Danmark
og  Tyskland og en sanordning av den tysku, danske cg norske kraft-
forsyningen kommer til å gjennemfores.

- v -

En rekke av landets skofabrikker har fått ordre om  å  innlevere
til tyskerne alle bekksømstøvler fra nr, 42 og oppover.

-

v _

NAZISMEN ER  ARBEIDERNES VERSTE FIENDE.

Tyskerne forsøker i Amerika, som de også forsøkte i de okku-
perte land, ved hjelp av sine leiesvenner å så sblid blandt arbei-
derne for derved å bortledo i)pPmerksomheten fra den virkelige fiende
nazismen.

Hvor ofte har vi ikke hørt at ca amerikanske arbeidere er
misfornøyd og at streiker hører til dagens orden.

I virkeligheten or  også  de amerikanske arbeidere fulit klar
over hvor de.har sin vers:te lionde. I en radioale den 15. desem-
ber sistleden til de-amerikanske arbeidere, ga den amerikanske
Landsorganisasjons formann, Green, uttrykk fpr at Landsorganisasjo-
nen går  helt Og fullt i n for Roosevelts politikk. Han sluttet
si . tale mod å adri opp kempr mot arbeidsgiverne for
å bedre løn ns og arbeidevilkårene, men  vi  utsetter don inntil
vår verste fiende er slått, nenlig diktaturstatene,



HALFDA2,i Ck-JRISi.NS1 holdt  forluden opEleb!lig, i  icisg/Llnil.
de diktene han skulde lese opp var Bjørnsons "Mitt følge". Pro-
gra.Ln-u Va2 godkjeht ra-'ets3n, mannen
uten ansikt, som skrev små, pervorso romancr før i tiden, under-
kjeto det. Etter diverse bråk ble det ende]ig godkjont cgså av
ham. Dog måtLe Christensen sløyfe det verset hvor de kjente
forokommer; "Med seir fra  Moskva  til Cartagena,

han dør dog onsom på St. Helena."
Det syntes litt for aktuellt muligens.

- v

PRISPOLIT12T har litt av hvert å sysle med for tiden. Dcg er det
ikke sannsynl::_g at det fåt tid ti3 å ta seg av hr, proff. Herma
Harris Galmann Aall, som nylig nyhendet sin meget elegane bil
til a.heidstjuncsten. Bilen var av taksthevnden verdsa:-A 6C(T',)
kroner, mcn arbeidstjonestens overledelse fandt ikke å kinne tn
hensyn til do slags. Hermann skulde ha sine 9000 - for d(.6 va3

hnn vært, om ikke bilen var det.

ARBEIDSTJENESTEN. Det finnes forøvrig- også bra nordmenn i arbeids-
tjenosten. En av dem het Jyhne og var loder for en av skolene og
nektet å-ta. hensyntil tyskernes direktive ?. on at slik og
skulde•es'ersisen:drives. 'llan mente at han som-norsk offiocr• hre_de
en viss forutsetning fdr å forStå norsk ungdom -

-Tyskorna ga derfor boskjed on at han ikke lerger passet son
leder av skolen Derfor sl ttet han de». Såble han ntnevnt til
sjef  2or  skolen på Helgelandsnoen, hvo ,:abeale'J skulde trenes opp
i vinter, men også denne fon;t er.:gjot av tyakprre.
Og dret ble den. — hetar,  OL  . tjen.este.

- v -

Quislin's amle motstander og_medarbeider (stryk det semtil en-
hver tid ikke pas -e-FT.- herr Walter Pyrst, var en stund ansatt. i
Arbeidstjenostedepartementet som konsulant i reklame propagaL-
da, men ble forholdsvis fort skjaltet ut. Så kom dan norsko Leløn
på benene og Fyrst meldte.seg med en gang. Han. mente Selv.hen.asset
vuldig godt sam kompanisjef for propagandakompaniet, for d. hade
han forholdavls stor sjangse fil å ko-me hjem igjen. Han ble ut-
nevnt t:11 kaptein, hvilket var et ganske raskt avansement da.han har
48 dagrs rekruttskolo son.menig sOldat. Som den førsto av
onen kom han i nærheten av fronten, men nå or han  sendt  hjem
av tyskurne son uduelig selv til å reise i bil bak fronten. Reise-
brevene fra det Asovske hav er skrevet på Nordstrand. Lan har nå
fått en.underordnet stilling i Kulturen etter at tid
har om å få lov til å bli medlen. On en tid vil
han trygle cr A få bli strøket. Men det er helt unødvndig-.

- v -

DEN LilSIE LEGION er det slutt på. Det meldto seg alt i alt
Rvorav-tredjedelenvar ikke stridende. 2essuten vei det

en del søppel sonble kassert med en gang .
ideri den begynte treningen. i Tyskland har- det vært nCks

stillo om den, bortsett fra plakatenc om at den eirer
De plekatene bør ingen prvve å rive r.ed lenger, aeitii er de fcr
morsomme. En av hrsakene til dens- oppløsning, son ble gjort
kjent i-en liten notis i aviscne  ntll underretning", er at dct var
flere som nektet å avice ed til Mitler, Det ikke
gen opprinnelig. En :J.rinn'årsak  cr a,Ht er .5-e1 ruasjon
her hjerme. BJ=dt annet ønsk.A Sther å lånc
kroner lo .1.-Kli duJn av den, LAu a rute
med, syntes han. Herr Kjeldstrup vilig ut, men da, tyskerne
begvnte å reviderc rrikapenae ba han pent am å få penene



-

g
v • ;,

ble han og seter, enige om å ordne det som bidre6 til de hirdm,JAII
som ønsket å bli legionærer. Pongene skulde være brukt til uniforms-
anska2felser o_ lii. Kjeldstrup skal ikke ha det greit nå. Pette
bare til "underretning". Det er forøvrig arrestert Legionærer her
i byen som ble bragt inn på politistasjonen og pålagt'å gå hjem og
te uniformen av. De har ikke lenger lov å gå med den her.hjemme.
Altså røk også den sjangsen til å vinne et pikehjerte på•fallrepet.

- v -

NORCES ØKONWISKE UTBYTNING er et kapittel for sog under okkupasjo-
non. Den g r lenger og lenger. Når det gjelder utnytelsen ev norske
råstoffer er tyskerne mere griske nå enn n ensinde, det kommer
vel kanskje av at de skjønner de må skynne seg å få brukt dem opp.
Hve  de ferreste vet er inidlertid at tyskerne-ødelegger selv de
handelsforbindelser som er knyttet Under dees eppsikt. Således  er
det umulig, å oppfylle de kontraktor Nerge har  21ed  forskjellige
land. - Tyskland og Italia, Ungarn, Laeme-!:-k, Nolland, Prankrike
Belgia og  Spania• - om cellulose OE tremasse, Arseken er at de norske
fabrikkene ikke lenger får kjøpe halvparten ev det de regner. for
å oppfylle kontraktene. Tyskerno- skal ha alt tømmeret til.å lage
lorakker og flyplasser m.m. For 1941 har de brukt mange, millioner
mog behovet er større for 1942. Det reges nå med at oellulose-
febrikkene bare får en eller lt milliop m- for 1942. Tyskerne tar
mestepartan av resten, og det som blir tilbake md gå til ved,
..vi ikke lenger får noe koks og kull fra Tyskland tross avtale.

- v -

HELAN GAR.

Forleden dag var overlege Christensen ved Aker komn, sykehus
og herr sjefsskoleinspektør major i den norske Legion  Jørgen  Bakke
ute å alkoholiserte seg. Etter å ha drukket vel og lenge, seg trett-
heten inn over de to bolde riddere av d(Jbgylne kort. 2n bil ble
rtikvirert og den gallante major tilbød seg å- kjøre forrederkollegaen
hjem. Christensen ble kjørt til Disen gård og Bakke ba så sjåfføren
å kjøre til Sinsenveien 6. Imidlertid var ikke sjåffc'ren så godt
kjent at han visste hvor Sinsenveien 6 lå, eg meddelte dette til
hr, majoren. Da begynte krigerblodet å bruse.hos majoren. Kan trakk
fraM- en revolver og forlangte at sjåfføren skulde finne fram til
Sinsenveien 6. Sjåfføren kjørte så til Grefsen politistaslon, hoppet

•og meldte av at han hadde en beruset tysker i vognen, og denne
hadde truet ham med re\nlver. Herr majoren ble så kommandert til
avstigning og Schnellkommendo ble rekvirert. (Bakke ynder.å opptre
som tysker, den forhenværende gymnastikklærer på Rysen .har nemlig
lætt seg dette tdngemål, egbruker det i tido og ut*de,)' Overlege
Christensen ble visstnokk en wule overr asket da' hen midt på natten
fikk en telefonoppringnixig og en tvsk st=e•forinngte å få vite
hvem han hadde.vært sanmen med on. eftenen. Lagen derpå hadde !skvig
og Judas Lie en  særlig  vanskelig eppgave  A stO;Leee  videre forføl-
gelse mot herr Bakke. Bakke stakkar ble e noLse redusert etter
denne innsats. Han var på vei til sin Oslo-elskerinne, frk, Ster-
steen, Sinsenveien 6, og til tross for bruk ae7 revolver oE tysk
språk var han s uheldig å treffe ut for en mann somikke 1..t seg
duppere. Bakke er for øvrig gift og har flere bern, nun scu de ge:nle
vikinger tar han adspredelse der hvor den finnes.

- v -

I TEATRET PÅ KOMMANDO.

Blokaden av Xasjonaltheatret cr stadig like viruingsfeU.
For å rådu bot på dette, blir medleirmenL av i.S. sudig tilpl5kuT
å gå i teatret for å fyllo opp. Arbeidstjenesten er jo som kjent
godt brukt til samme formål.  Dut  nyeste er at depay.,ementsfunksjo-
nærer også skel tilpliktes å  gå.  Foreløbig har  det ,Tært frivillig



En liten episode kan kanskje i13.ustrere Situasjonen.
En dame i kulturde=teneetet tileindredepar‘

mentet og meddelte at n var det denes tur tIl å gå i.:Natienal-
Theatret og ba om en onpgave over hvor  =ge  billetter man ønsket.
Da oppgaven senere ble gitt fulgte følgende forklaring "Det cr ban
fire som ønsker billett. Alle begynner nå å bli trett av å koumande-
res på partimøter, hirdmønstringer og nå teatefforestillinger. De
fleste foretrekker å kunne disponere noe av sin fritid selv."

V

Kst. Hagelin får en brems.

:Vi harfør omtalt kst. Hagelins store .  apetitt  pånandre de
partementerS.VIrkeområder• Dette førte åom  kjent  til at Ståtsrå-J.
sekratariatet ble tatt vekk fra  hans  departement. Men ,det har
hjulpet.,Hån fortsetter.å brele seg Nylig fant 'han  således ut at
rasjoneringssjefen i  Osle,  Olav Solheim, var for god norMann og
burde byttes ut. Lignende ting har forekoMmet andre steder utover
landet.

Slikt har.skapteutrygge forhold. Tyskerne selv er oppmerksom
på at nazister i ledelsenfor de instanser som skal løse Iandets
forsyninger, bare yil ere til Sabotasje fra folkets side. Det er
derfor omhyggelig-undgått. Bare da direktør Dryhn i Industrdirek-
toratet ble arrestert vår det nødendig å sette inn en nazist, Alne-
berg, fordi ingen heder ig nordmann vilde ta stillingen.

I disse dager  går  det ut et ci.rkulære til se.mtlige forsynings-
nemnder i landet hVori kst. Ravner sammen mod departementets annen
S.j.rektør Sphei.,_gir melding em at avskjedigelser foretatt av indle-
departementet erTUgyldi_gel se  avkjcaigeler,skal gOdkje4lies av
Forsyningsdepartementet. Etter.dette. er ayskjedigeløe l. . av
rasjoneringssjefen i Ocic underkjent. .

Ikke så lite av en nosestvwie

-

SJØMENNS FAMILIER fikk-mye hjei4 til jUI, Opnford.r-Ingen fra regje-
ringen brerfITT-pa on mønstrv..rdg matee  i1ci i  i_kke stoppe
opp mad julen. Disse familiene skal  ,leve ettr je l også. Derfor
må hjelpen fortsette til fersørgerne venderbjem .ic,-j-in e_ •

. HERUNN WILDENWY har sendt-uteen motspm gjdndiktni„ngeav  Escps
a er  på  brnst T:',ortensens'forlag. N'azis':.ene,hat- ikke tUrt å

gripe inn overfor den, men .haei  aviSence bedt oM åt visse ting
blir sløifet..En av de  ting  Som ikke er ønskelg:er 'fabelen om

:paddene.sou vilde ha en  kenge,  Innledringen tl denne er nemlig;
"I gode, garle dager, da selv padder kunde
i eget, land og r ike og. med frlhet:for hver -paddP, -

kan jo.lett-føre'tanken In4 -på hjemlige fronter, og er ikk
riktig  bra.  Det  er  velTikke riktig brå at Wildenyey har tatt med
diktet "Samhold" med følrende slutning:.

"Husk nu hVori styrken stikker.-
hUsk, en  ler'en  kan,alle knekkes lett,
men-er det Såmhold,  er }4.vcr enke t sikker,

•



SAMhOLL  _tk  TIL,

I nødens stund skal en lære sine sanne venner å kjenne, sier
et gammelt ord. Det er en saenhet vi har fått føle sterkere og
sterkere siden 9. april 1940. Det som hendte den dagen, og det
som sonere er hendt, har sveiset det norske folket sammen til en
trofast venneskare.

Vi hadde nok mange hårde politiske kamper før, men de er glemt
Ingen spør lenger om en er av den eller den opfatning eller

politiske avskygning. Nå er spørsmålet om en er od nordmann.. Det
er ganske betegnende for situasjonen at alle som har prøvd slå
politisk hiynt, alltid or slått hårdhendt Alle er enige om
å sammenfatte dette i 3 punkter:

I. Mellem alle partier skal det opprettholdes status quo fra
. 9. april 1940.
2, Alle krefter samles om å banc veie'J for landets lovlige

regjering. Regjeringen Irer 3tortingets ensstemmige tillits—
votum og består av representanter fra  alle  landets partier.

3. Kongen skal innta sin lovlige plass i Norge, slik som har
fikk den etter folkeavstemningen 12. og 13. november 1905
hvor det med 259 563 mot 69 264 stemmer ble bestemt at han
skulde være la .dets kong•eter grunnloven.

Samme tingenes tilstand må ogsåvære rådende innen arbeider—
bevegelsen. Alle som prøver å ta seg til rette i denne vanskelige
tida, må avvises, og må i sin tur få sin fortjente straff. Samme
behandling må den få som på noen måte stiller seg til disposisjon
for nazistene. Straffen vil ikke bare ramme den som direkte.blir
medlem av Nasjonal Samling, men, også de som indirekte yder .tjene—
ster._

ange vil i denne tid komze i en vanskelig stilling. De Vil
bli truet med arbeidsløshet og annen straff, hvis de ikke bøyer av.
Den som bøyer av for truslene og stiller seg til disposisjon .for
nazistene, vil ubønnhørlig måtte ta konsekvensene.

La det også være klart at i denne tid vil ingen bli oppford—
ret til å melde seg inn i Kasjonal samling, hverken for å utføre
spionasje eller for å prøve å gjøre sin innflytelse gjellende.
Alt snakk om dette er bare ord for å dekke et forrederi.

Samhold må til er vårt slagord. Under det mottoet  vil vi kjem—
pe til vi har nådd vårt mål.

Og den dagen cr ikka langt borte da vi har fullført kampen.
Da skal de trofaste kreftene ved fornyede krefter ta fatt på opp—
byggingen av fagorganisasjonen.

Idag føres ikke kampen vår med store ord og handlinger. Men
målet er det samme som det var før 9. april 1940 og som det blir
etter at freden er gjenopprettet og tyskere og nazister er drevet
ut av landet. Det gjelder stadig en

FRI FAGBEVEGELSE.


