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Kamerat
Komedien 1, februar er spilt til ende, vi har fått minster-

president" og "nasjonal regjereing", vi har fått  en  ny høytidsdag--
"større enn 17mai og 7, junin,

Neppe noe sivilisert land har opplevd maken til nasjonal-gjen,
fødelse Da den kom lå hovedstadens gater tomme og øde 2  tusenvis var
folket reiSt ut av byen, og de som ver igjen holdt innen døre. Stor-
parten.av-dagen virket byen'utdødd, ikke bar gatene, men også restaLw
-ranter og kafeer var tomme, Utpå ettermiddagen 'bg.kvellen  ble detøet
visst"liv nede i sentrum, da troppet de cpp nazifolkene ,;om var mobi-
lisert fra hele landej og prøvde a "fyil opp sammen med de tys'e
soldatene. Dagen etter skreV: avisene, "jøssingene holdt zeg borte".
Vi 'vet og hele landet vet hva det betød: Fo-4ket holdt seg borte,
nordmennene holdt  seg borte p denne "gjenfødelseans dag  Aldri  har
åndet tydeligere vist sin forpkb og sitt dype hat til forederne  som
de gorde den 1. febru.ar da landet fikk sin "ministerpresident" i gave
av Joseph Terboven,

Terboven la ikke sju1 på at det ver han hadde i.att-initativet
til "kåringen",, den ?olegikk jo også med tale på tysk Og  deLl  tyske
Rsjonaisangen  og  Horst Wesse1-ble sunget fø-2  "J'a, vi elr T  ble 11.net
og-trukket ned i skitter., Sild4dn har tysbe telegrammer for sikkerhets-
skyld presisert at Terboven aldeles ikke skal trekke ;:eg tilbake,

men-at alt fortsetter som før,, - som om roen ventet noe annet Her-
etter som før er det tyskerne som er herrer i landet forskjellen er
bare at et-par  tre'nye nikkedul:ker med Quisling i spissen spreller
og danser i  tyskernes tråder,  Og a*1., terreren blir skjerpet :/tterligere.

kan i første omgang vente øket press på embedsmenn og alle offent,
lige e tjenestemenn og fagstyret" vil sc--; T/-e blomster. ArreSta,
sjoner av Prisdirektoratet sjef derktør Thagård viser retningen.Mere
enn noensi= er det Gestapo som nå dominerer arrestasjonenes tall vil
øke.

Kampen vil bli hardere, men den følger de samme ;kare linjer
som før. Ingen vil la seg dupere av de nye politiske korledier som
det "nasjonale P  ministerium~tter i

vitn;„11 rt lands. fi''" elier tiutr-Lng L,ksen.
p=eti norske iroften vil bli hardere0 fo2di tyskerne og NS

frykter denne fronten dobbelt nå nr mulighetene av en alliert in-
vasjon til og med drftes åpent i den tyskkontrol-erte
Kampens økede hardhet her hjemme er det sikre tegn på a seleren er
rykket nærmere. Og det gir oss øke't kraft midt i all terrr
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NYE FO=NDSSATZIENSLUTD-INGER,
Nazikommissaren i Norsk Bygningsarbeiderforbund) Arne Andresen

har fått i oppdrag å sammenslutte f lgende forbund under felles led-
else: Norsk Bygningsarbeiderforbund, Norsk Murorforbund, Norsk Sten-
industriarbei .erforbund og Norsk Elektriker og Kraftstasjonsforbund.
Formodentlig håper Arne Andresen at han ska: bli den kommsariske
leder av denne fellesorganisasjon, Han har jo allerede fått under-
lagt seg Arbeismannsforbundet, Stenhuggerforbundet og Elektrikerfor-
bundet. Meningen er at det skal holdes et møte cnsdag dez feb-
ruar, hvor det skal opprettes en samarbeiskomite som ;3kal behandle
felles interesser - faglie og økonomiske - og som skal vwre et råd-
givende forum for de kommisariske ledere I dette foruri sk-al bygnings-
arbeiderne ha 14 reprsentanter Arbeidsmannsforbundet 8 og de øvrige
forbund hver 4 reprcsentanter.
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I grunnen er Arne Andresen uten konkurranse. Bune3s og Einar Johar-
sen har tidligere fått seoarken for sine meriter, så nå er det vel
bare gamle åreforkalkede murerschulz som ksn gjøre ham rangen
Stridig, hvis da ikke ArneAndresen selv sitter så løst på kommisar-
stolen at han faller av.

'ziva medlemmene mener om em slik sammenslutning faller
ikke de kommisarisk ledere inn spørre om. Imidlertid vil det'komme-
en dag.da de farforgsnisarte arbeidere Også skal ha et ord med i laget.
Den dagen blir det ikke godt å ve3re kommidarisk leder.

DET ER IKKE STORT DE
Den nyoppnevnte leder i'Telegrafverket med Hadland

og Fiane i spissen har ikke stort å si. Selv en kurant ting som
å avertere i Norsk Lysningsblad er et for stort og ans=sfullt spørs-
mål som den nye tid kan overlate til slike tusseladder alene.

Vi finner i sirkulHre for desember som Telegrafsstyret
sender ut, føleende: "Lysninger som skal inn i Norsk Lysningsblad, skal
ikkje gå gjennOm Herolden,-men gjennom Pressedieektorstet i Kultur- og
Folkeopplysningsdepartementet.".

Fiane(Tørres Snørtevold) ynder til enhver tid å Ilandre
de gamle makthavere for udugelighet, men nå er det den nye tids makt-
havere som må pasSe på at ikke,Tørres Snørtevold gjør nye tabber.

VI KJENNER OGSÅ TIL .DET.
---Svensk - amerikaueren, Georg Aslakson, som or journalist,

kom fra Berlin i forriee ukc. Blandt  ånnet  forteller han ganse illu-
strerende at nir han i Berlin så kvinner med sølvrev, rødrev, ull-

'gensere og votter da visste han_at kjeresten var i Tf=e Hvis kyin-
neh-hadde ekSklUsiVt P-elsverk-og dristige hatter, var han i Paris.;
Røkte  hun meget og gode sigaretter, var han å Balkan. Hvis kvinner
derimot intet hadde og var nedtrykt og uten håp da visste han at
kj2,resten vF.r på østfronten

Ja, vi kjenner så godt  til det. Det  fins ikke en enes-
te foretning i Neege, hvor ikke tyskerne  har v=t og  kjøpt opp alt som
kan fåcs. Nå er butikienc ribbet, så vi forstår  godt at kjærestene
hjmme i Tyskland har reange gode  minner  fra Norge.

INTET OVERRASKER OSS.
Vi vet fra før av st dc pelskc arbeidere under Tysk-

lands åk må finne seg i en kummerlig slevetil=else. Det siste nå
er  en forordning om den arbeidsrettslige bchandling av polske  arbeidc-
re.

v

-v-
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Her heter det bl. a. følge av innle:nmelsen av
gamle t;s1,e  østprovinscr i det tyske rikc, og som følge av polske ar-
beideres innsats i  rikct, cr det blitt  nødvendig  å henvise de i det t:fs-
ke- rike  besizjeftigede polakker  til  cn werstilling i det tyske folks
srbeidsliv,  for derved e sikre  on  uforstyrret  gjennomføring av  fireers-
pllenen. Det ville ikke v:3re forenlig med de sundo folkefornemmelser
("mit dem gesunde  Volksempflnden") hvis dicse(arbeidcre) også skullo bli
uinnskrenket dels_ktig i de sosialc fremskritt i dct nye Tysklsnd.
Og så ko:Imer besc_1,nelFen om -t de polse arbeidere ikke kwimer inn
undcr de  forskjellige lover sol er  fsstsatt n r det gjelder firdeger.
De som skulle finne på å sette seg utenfor diesc forol-dninger blir
straffet  med fengsel ellcr  bøter.

Kom så å si at tAkeene ikke er et kulturfolk.

-v-



)ET ER T=EN.
Advokat Aage SchoL cr errestert, Advokaten som nå or 74

eee gaelmel, var en av dc fremsL, for ik'c si-den fremste i hjelpe-
arbeidet for de tyske barna etter.forrige verdenskrig ;DtV cr nok ikke
få tyske bnrn som advokat Schou 3a.r hjuDiet. NL  er  di'sse bnrna blitt
voksne og kanskje mange av dem har v-3rt og tr soldater i Norge. Schou
vp.r i den tiden så popul2r i Tyskland at han ble kalt !Serlins Ange
Sehou". NL sitter han bah fengslets murero

De har sin egen måte å takke på nazistene i Tyskland.

• DE F,..GORGN1SERTE LR=DMES
Det er mye rart som naZ-istene i Landsor'anisasjonen og

forbundene bruher arbeidernes penger til,
I et rundskriv nro 22 for i år fra L.O. rettcs det en hen-

stilling til samtlige fprbund'på'alle utgående brov i febru?.r måned å
pålkebe det merke som s3iges til inntekt for &en riorske

Vi hilse og si brevmottagerne  vil  bli begeistret for
å få seg tilsendt dette svinericto

Fr,SKO FOR NS LTEL=FVE=To

3 ._

Onsdag  28.  fe'eruar hadde NS-tillyst tilstort møte i tele-
grafmessa, hvor nazidirelztør With skulie'snakke om: "Fedrelandet kaller".
På forhånd var det drevet et intenst agitasjonsarbeide, men resultatet
var mer cnn mae'crt. Av de 2600 arbei(7,ere, og funksjon rer som sognet til
Telegrafverket i Oslo og omegn 5  møttc det fram noenogtredveo Av  disse
vir over havlparten fra Tologr-fsk3len. (Vil viI-her gjøre opomerksom
på at mens fordringene fo- å konme inn 15å. denne skolen ti'dligere 17.P.r
meget streng, er det nå tilstrekkelig å v2re medlem av NS,  ogV  da sjkøriner
en hvilke elever skolen nå stort sett gjcrne vil ha.). Det var fra denne
skolen vel halvparten av -eilhørerne var errin dc resterende var vaske-.
ekte nazistcr Irgeri skikkelige monsker vrr tilstede.'

ENDELIG.
Det hn endelig ]ykkes Håkon Keyer å få satt inn cm mann i

Sporveisbeteeingens forening etter,forgjeves å ha forsøkt i fire måne-
der. Det er en busssjåfør ved navn Oskar Johansen som or blitt tilsatt.
Blandt sporveisfolkV kalles han for Hitler, Han har alltid gått •å
v2re 'en po]Atisk vinglepave, nocn ganger kommunist, oc- av  Vog til religiøs
- etter som det passet,

Han shal samtidig også v2re sekretær i Kommuneforbundet,til tross for
at han fremdeles  111. å fortseL,to som sjåfør fer tyskerne, en jotb han i
den siste tia har hatt,

AV TIPPINGEN,
Idrettsi'l-onten, som i følge avisene for-lengst er sprukket

og fordig,' viser seg allikevel å være f3n tcrk for naziidretten. "Det
norske tippeselskapsom ble startet med br-sk og braM har ennå ikke f'ett
noen fart i tippingen. FDr å hjelpe på dette har de rykket inn en
kjempeannonse i Friit Folk under føle•ende tittel: VNs - folk 9  Hjelp oss
md L bekjenpe sabotasjen av tipin6e-no r  Vi or enig med Tip-)eselshepet.
Lp.NS-folk tippe sa moget de ba/e erker. Vi andre som 'er med i og som
støtter den nolsh idrettsfLonb, heider.oss borte fra idretLen og tip-
pingen.
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ARpEST:.SJONENE FORT'ETTER*
• Også=donne  trIte  er kjente nerdmenn arrestert. Vi nevner
sekrelaren i Forsyningsdepartemontet Por Lie. Direktør Thagård i
Prisdiroktoratet‘ Tidlir'ere sckret= i ;,rbeidernes Avholdslandslag
Bjørn Eriksen, sckretær Paul Engstad i Norsk Kjemisk Industriarbeid-
erforbund, C-r1 "iesti-Olsen formann i fellesstyret i Osloforening -
-ene Handel  og  Kontor og de kjente A.U.F. gutter Arno og"Einar
Iinnerud og John Berg. Sporvognskonduktør Scott-Jensen cr
arrestert

LITHOGR=NE I BERG2N PROTESTRRER.
Styret i Lithografforbundets avdeling i Borgen har

protestert mot å få seg tilscndt "Fritt Folk" og den såi-aldte
"Arbeiderkalender". Nazistene har stjålet Al"beiderkalenderen-og
gitt ut 34. årgang med Nasjonal Samlengs program og nyttårshiisen
til "medle mene" fra Odd Fossum, Erlin Olsen og Kre Rein. Ingen
norske arbeidere har bruk for en slik "kalender".

Protesten fra Bergen bekom da heller ikko nazistene
vel, og meningen var at samtlige styremedlemmer skulle entlediges
fra sine tillitshverv. Noc tillitsmenneno ikke hadde noe
zljaanå er_den_grafisk -e'kWrhm'idaren,p Severin Arneaen reist-til
Bergen for å ordne opi i floken.

TILLIT =SKURS P: SØRMARKA.
I de n=estc dagcr sk-1 Yorsk Komuneforbund M. kurs

p!9'  Sørnarka, Kurset i seg sjøl har liten intoresse. Opplysnings-
arbeidet i dag ligger i nøyaktig samme spor som don fglige  virk-
somhet forøvrig. Men det er n.v interesse å merke seg dem som
seg bruke til forelesere ved kursene. Det er: Fylkesmann Vries
Hassel, minister Lippestad, byråsjef Sven Getz, priskontrollsjef
Arnljot Engh, voidirektør Bålsrud, fru Johanne Reutz, Håkon Meyer
Olaf ødegård, Erling Olsen og Odd

dc crklertc nazister forundror ingen, men vi sottet
forepøpi spørsm:lstegn ved de andre. Om dc mcner scg å '\nrc gode
nordmenn, så er de i hvert fall komet i et sclsk.ap som man burde
betakke scg for.

RKLATR.  

-v-

-v-

-v-

DET ER IKKE SÅ LETT.
• Vanskeligheton med å op-)na kontakt m d fagfwenings-
styrer og medlemmcr cr åpenbart lkc vanselig nå sou den hele tid-
en har v-=t etter nasiovertagelsen av fagorganisasjonen. Den for-
hen=cnde kommunist Odvar Eriksen, som cr ansatt i L.O.s Presse
og Informasjonsavdeling har ettcr ncdcnståendc skriv å dømme, visse
vanskeligheter med distribusjonen av Moddclelscsbladet. Han skriv-
cr: "Da det h-r vist seg at avdelinenc i de forskelligo-forbund
ikke har sendt inn til Meddolelscsbl-det de forand=ger i avdeling-
cns styre fra 1/10 1941."

-v-

For at forundrin,c,en over bokhandlefncs opptreden i
donne tid iirke sk-J gå ovcr i bitterhe,, og hat, tar vi inn en for-
o2dning som cr scndt til allc landets  r)olitiMestcre fra lcdo=
for s21-kcrhotspolitict:
Hc r politiy,ester.
Kultur og FolkcoolsyningdepartemenLet har truffet føl-2cndc bc-

soi i sirk=re av 23. ds, cr fled'elt 1-n(kts bokhand-



.cre:
Billedet av NS føreren Vidkun
Det norsk  fln„sg.
Følgende bokor:
Boken om Vidkun Quisling.
Quisling har sagt det I -II.
Vidkun Qui1ing: For Norges fri,hot og selvstendighet.

Russland og  vi.  •
Quislingsaken.

arran»,ores u. en vordig og sMakfull
Iart skal anmode her politil:esteren om a jesc at dottc pLbud blir etter-

kommet. Eventuelle undlatelscr lotales op raport herom inna.endes hertil
sn-yrost.
Lensmennenc bes i forndon utstrekning'instrucrt o;ferenstemmende hermed.

I=.• FO=D.

Oslo, den 28. ja.nua.r 1942.
Høystaff.

UNG- .:4RBEIDME5 PLIKT.
Sosialdcoartomenetet har fra fagorganisasjonen

scg forclat spørsmLlot Omungo arbeid.eres plikt til å woparbeide ar-
ecidstid som gkr taot under flyalarM. I den.anledfiing nar Norsk :.rbeids-
yi-urerfoening etter konTerawc mcd Ministor Lippestad i ot sirkuL3re
til samtlige medlemmer av 12. novomber d.å. bl.a. uttalt:
"Vi cr fra forskjollig hold forliagt spØrs:n.-lot om gutter og piker under
13 'r  sin.1  delta i o-:.)-par;:cidelsen. ,Etter forskjellige konferanser vi
har hatt i sakens anledning  skn.1  vi uttale at gutter og piker under 18
'r ikkc bør L delta i opparbeidelse med mindre tvingendc produk-
sjonsmessie grunncr krov_r det.. ,Istodet for opparboidelse mL da disse
gutter og piker fL utbetalt 60 % av vanlig timelønn. verenastemmmende
med foroirdninens 3."

kan vi ikke len er vente nocn bskyttelsc av unge arbeidere
arbeisplassen utover det som krigslorodukS5onen mLtto tillatc.
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Det fort_ lcs fra aciunder e ettot hold at det er nedlagt
farbud mot dc kommi armoter som holdtes hver tirsdag. Hva
sakon til forbudet kan v=3 vet vi ikke , Lien det ligger n3r anta at
dcn lille myndihet kommisarenc hadde ne cr fratatt dem.
Vi har alltid v--3rt klar over at de krypen, som solgte scg til naziene
ville bli sprelluilenn uten btdnieg i dot storc spill. Kommis=enc
vil nok etterhvert f' merke at dc kløpte dyrt dion jang dc jkøpto

ved solge sin sjel.

-v-

VISIT_ _ _
Det later til at det nL skal settes i -,ang visitasjon

locn gatc. Denne uka har dot hendt to-tre fotg,icm;orc
stoppet av szmiilt politi for bli visitert, antagelig for L. pric

folk i L gL med. illemle s:riftc.r.

- v—

D1D V FLEKTTYFUS._ _
1,:ed-Ictoren av :.rbeideren, Tienry W. 1-ristiansen, som lenc

ha vr,:t inhcsperet i tysk fen-sel, c3.-s dod. Dods-rsaken opgis v:J:c
flek:tffus. Vi soi hus: r nazistenes fø_s:- uaktutfol'else i Tyskland

at den to.-en rj forba antinazister so- dødc i
konsentrasjonsleirene av

—v—



OUISLIXQS LIVT,KT.2.
• Det cr i den site tj,ia gjort fortviltc forsøk

p' skaffc plitolig livvakt for den nybakte "ministrpres]4ent09'
Skrivelscr har g tt land ckg strand rundt, for om mulig ordne'denne
vpnsJ:clic op
Kravet forat livvakten saa kunne godkjennes er at vcdkommend'e
skal v-3re hirdann og er det ik'e lYkkes

sk--rfc nocn livvakt. T)ct.latcr til vrc vanskelic skaffe
hirdmenn so,1 er nli normale".

PW,WBIDRaG I FtI F;.GB-2V'
Vi hadde  or  ei tid sia en notis om at, det

fon_gikk nocn innsailinl av -oen,cnidler til Fri.:-Fagbevegolsc. Da
dettc cr blitt misforst‘tt av cnIs..elte av de oz tidligerc har ytet
os bidrag skal vi gjøre m san p at det 11-,r  forekommet misbruk
Som gjordc ce. -Akrevet - ta inn nevnte notis.  Vi cr fremdeleS
takknemlig for støtte n'r det fag r p betryggende rwte.
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•

De k=isariskc ledere i -lagorganisasjo cn har satt
hv,..randfc stc-rne p Sørnarka denne uka. Det holdes  kurs for dem.
,-"clvsagt for ' scttc dem odt inn i nazitaktikken.

_pc erjo sj`ji om de i sine kre,vacrsjele lene hr.r bLret  kien,_
nybogynnerc.
Over152c_cn K re Rein, holdt en -Yelomsttale som sier oss mor enn
t-dclig hh de hjcrter. Hom sa bl,a.:
"Vi  cr ike b-re gfoiingfolk , ik::C'engang først f:emst f-L -
fore,-lin,;sfolk. I frse reke. er vi i vc:rt arbeid politiske solm-
datcr i cn bevegelse Vidkun Quisling cr fø= for."
Vel, s' vet vi dct:
Dc fagorga qiserte h-r forøvrig a:_dr vrt i tvil om det. N er det
jr.idlertid sar ,t m,d rene ord,  0: vi skal vite a innrette  oss  der-
etter. Vi cr ogsks.oldter, uen lkhe i Quislings lille forreder.

Vi cr soldater i Norg,s frihetskadip. ki,ed de v,pen vi har
kjuncr vi en innbitt, men seicrrik kaup for land og folk.

W.,re licnecr, tyserc og NS folk skal mcr enn noen .
gang f merke at ingcn lag i det noese folk lar seg kuct mcn er
bcrctt til møte dcm i kampen_. Den polit:iske utvikling er
i en ny f.,sc som gjør kamen ik hjer-,i-lo2ronten harderc og som krov-r
lanr;t større forsiLtighct i all vr ferd.
Som soldat,-,r i frihotshen lar vi ose ikko forbause cller srer_ime
av ect sor- har s:jcdd og son ko.r1,cr til skje i tia framover.:Vi
vet at den kar vi her hjemme og v-re landsmenn utc kjc=er vil
ende med scier og frihet for land og folk og dermed en

FRI F:.GB.1,".';1"exELSE.


