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Kamorat:

Tyskerne og deres a genter her hjamme bruker alle midler f'sr å få
det norske f;)1ket over på sin side. Le truer og trygler, lokker

ber, men intet hjelper, F:)1ket star ubrytelig sammen.mut-denne
bande av cvertallsr.ienn cg forredere.
Etter at nazistene har voldtatt faurganisasjonen, er det nå sr-
lig de fagorganiserte arbeideres tur til komme ti1"h c,der og
vardighet.  -L'et er ikke måte pa virak og stas. Sa:ledas skal
Landsorganisasjonan bli en av hjørnesterene i det "rstinget
som i e fkr n;e- å si, men sr m Terboven 134"vr nye store høytid -
dag" forærte Vidkun
Det skal bli mange fine kjeltringer i dette "ristinot', men vi
har sagt det før. Ingen vil la seg dupere, enten e kalder
det "riksting n  eller "faFstvre". reelc makt vi] jerLsubt. -
vaLre nos tyskerne, og vi har satt.2ss som at  on  slial verk fra
-Norges jord. Kampen vil bli hard. Det er vente alt
mulig uter skunsel.
- tternvert vil "ministerbresidentenog hans sk,lorpe
kampen, for det gjelder framforalt for ette na ±'otfeste
o felket,
Hittil har ikka dette lykkes. I alt hva d oar icretoti ceg har
de baxe opplevet fiasko, så engang  ma  vel ags  i i SLO lcere
Det er ting somtyder på, at de nå vil forsøke se på nye veier.
El.a. uttalte gauleiterstellvertreter Wegener på kemmisarkurset at
Tyskland ikke vil slutte noen fred med jossingene. Forutsetningen
for en fred mellom Tyskland cg Norge er at det nerske folk er blitt
vunnet for Vidkun ,Quislings  sak,  Og renegaten Kåre Rein sa jo at:

er ikke bare fagforeningsfolk, ikke en gang først og fremst
fagforeningsfolk. I føte rekke er vi i vårt arbeid politiske sl-
dater i dan bevegelse uisling er fører for.

Det er disse nyfrelste nazisoldater som nå skal ut blant de fag-
organiserte arbeidere. Her vil de utnytte hele f.O. apparat.
De vil komme til  a  sette tommeskruen  roå de faglige tillitsmenn som
ikke forstår 'den nye tid", samtidig.Sem de oVerfor don menige
arbeider vil klandre og kritisere. Og skrytaktig som ot esel vil
de forespeile de fagorganiserte arbeidere hviket sIwaffenland
de kan gå inn i, bare de slutter opp om føreren Vidkun
Vi synes vi ser det. Overloperne Erling Olsen, Iere Rein, Hilkon
Meyer, AKel Schultz, Arne Andrese.n,Severin Arnesen, Ringen og
alle de andre kommisariske undermålere uT p naziagitsjo p3
arbeidsplassene. Det ville vare et syr, men 7i 1-1Y lIke se

det, Dertil er de for feige. Derimot kommer nye forordninger
som.tar sikte på  a  bastc og binne arbeiderne og stadj.g gjennom
nye knep knytte du fagsrganiserte arbeidere til N.O. inntil den
dag cr inne da Terboven ved en ny gestus kar sta opp og si at nå
er den norske arbeider vunnat for Vidkun sak,
Som alltid før forregner savel tvskerne som quislingt:ne seg. Den
norske a2beider kommer til å holde stand. Aldri :;kal noen kunne
si at den norske arbeiderkase sviktat sine idealor og gikk i
forredernes spor, Det er nattopo det som gir oss alle øket mot
og kraft til  a  fortsette kampen mot all Iumskhet og terror,

- v -

HUSK MINNEDAGEN DEff 17.r2BRUAR.

Tirsdag den 17. februar skal vi alle minnes de av Våre landsmenn
som er myrdet av de tyske nazister. Len dagen skal vi alle holde



ess jedne et:tse :Uekka  (jsn  måten dens,;re= vi vår
kviest tll har ofret sitt liv for viYe 3uk.

. _
TY.S .L02R01,1_ OVR

Etter orJre fra Reichskommicariatet har SosiaJdeparteestet på-
lagt Landsorganisasjonens satlige forbund og Samorgsnisasloner
at de for framtla meddeler opslysninser !eruls. for
avisene em saer vedrzrende lønns- og uten på for-
hand  a  ha lagt innholdet fram for departemehtet.
I; skrivelsen fra Reichskommisariatet heter
:Jeg har flere ganger mdttet fasts1L1  at det ved pressemsldinger
elir .dett oppgaver som er falske eller i det minste risforstått.
Jug ville være takknemlig om De kw ene finne midler og vsier til
at slike unøyaktiga beretninger som kan  føce  til talirie misfor-
staelser, iske forekommer."
Tyserne fastsldr her at det tI pressan er gitt -fås og mis-
visende opplysninger. 114 vet o alle at prssesn  es . unser ganske
streng kentroll, av don grunn skulle et j*sse vr e. wdvenig
med enda en swisur. - Kjernsn er  imidlertid at fsearganisasjonen
skal fratas enhver  mulighet for J:brtelle sa.-snheter cm arbeids-
og lønnsvilkårene, som stadig  blir  dårligere. sessen skal bare
inneholde opplysninger som 'easser i  tyskernes kraT,  annet er
bannlyst.

OGS.A. FAetILIENE.
Vi gjengir  her et rundskriv fra nazikommisaren Odd Fossum til
samtlige forbund:  "For  ordens skyld bringer jeg hermed i erin-
dring at det er forbudt å yte noen som helst understøttelse,eller
medvirke til noen sådanunderstøttelse av politleke  fanger  eller
disses familier." - Det er altså  i17.ke nok at mennena kastes
uskyldig i fengsel. Deres hustruer og barn skal sultes ut. Vårt
svar 1) dette er selvfølgelig at vi skal prøve  a  hjelpe i enda
større utstrekning enn før. Vi må sørge for at ingan av dem som
Tårftes av naziterroren, ksmmer til å lide nød.. Men -,[i inn-
skjerpe at det må vises forsiktighet i arbeidet.

v -

AB0UENTR
Tvangsaboneringen på "Fritt Folk" fortsetter. "Pressoåvdeling e "
i L.O. har sendt følgende  rundskriv  til forbundene: anledning
en skrivelse som med det første vil utg a  fra 2resse- ogInforma-
sjonsavdelingen til alle tillitsmenn om abonnement pa srftt
Folk", ber vi om å få oss tilstillet en oppgave over 1;illitsmen-
nenes antall i Deres forbund". -  De  tillitsmenn som nå en tid
har fått seg tilsendt naziorganct  gratis,  vil  si'rkert ha funnet ut
at de ikke har fdtt noen kulturell næring ira den kant. Derfor
skulle det være unødvendig å pressisere at dette nye anslaget må
tilbakevises.

RETNINGEN E TYDE1IG.
Statstjenestemennenes tilslutning til rJ.S. er fremdeles like

minimal tross all svada  frL-k  propagandaministerens og hans lakeis
side.
Den eneste gruppe av det nOrske folk som ved valg har kommet til
orde er jernbanefolkens.
Etter førerprinsippets innføring ved statsbanene skal General-
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dixektøren ha et landsråd og et pensjonss-tyi.e. Til disse insti-
tusjoner skulle der velges representanter av og blant personalet.
Den kommisariske formann i jernbaneforbundet sendte ut i all still-
het lister på bare N,S medlemmer, To dager før valget skulle hol-
des en rede 1) hva som var i gjære, og det ble fra interes,-
sert hold innen personalet satt opp en annen liste mel bare
'Jøssinger". Tross den knappe •id, og uten adgang til offentlig
a  komme til orde ved noen agitasjon, lyktes dest å få spredt stem-
esedler landet ruedt. - Det ble ved valget avgitt ca. 9.000  

stemmer, herav fikk N.S.listen ikke fuldt  200  stemmer.
Dette valg, det første siden 9. april 1940, gir ct tydelig finger-
pek om hvor de offentlige tjenestemenn står i kampen om Norges
frihet. N.S.'s løgne.gitasjon er atter en gang grundig avslørt.

v -

rTNNLAND.
Stillingen i Finnland blit etterhvert mer nrekær. ' iatsituasjonen
er alvårlig, for ikke  a  si kritisk. L. tyske soldater har dat
dog forholdsvis bra på den finske fronten. koteetningsforhold
mellomede tyske og finsle soldater gjør  ikke  stcseningen bedre.
Dertil kommer at finnene ikke har noen respekt for tyskernes
innsats på nordfronten. Det blir i de store skoer stiat krav om
personlig orienteringsevne og initiativ og da blir tyskerne hjelpe-
løse, Misstemningen med og protestene mot krigen begynner  •gsa
å bli høylydt blant de-k finske folket. Krigcn var jo bassert på
den tyske timetabell og plan: at Russland skul]e nedkjempes i løpet
av 6 eller høyst 8 ukar. Derfor ble det i Finnland mobilisert i
en slik utstrekning at arbeidslivet og innhøstingen kom til å lide.
kannerheims ulykksalige og skjebnesvangre dagsorden, som han
sendte ut på egen hånd, må  •gsa  søke sin grunn i denne feilkalku-
lering.
Tyskerne har nyttet matsituasjonen til å tiltvinge seg politiske
innrømmelser. De stilte krav om tilslutning til tremaktsforbunde
-1)et nektet finnene. Sa ble det til et elendig kompromiss, at
Finnland skulle gå med  pa  antikominternpakten. Det var vilkåret
for det brødkorn som Finnland da fikk av Tyskland.

Nå begynner imidlertid opposisjonen å ta en fastere og mer mål-
bevisst form. Typisk for stillingen og stemningen er landsorga-
nisasjonens årehenvondelse til regjeringen. Det pekes i. denne på
at det er stor mangel på livsfornødenheter, særlig i bvene.
Det fins mat ut over landet. En bedre og mer rasjonell fordeling
er såleis apsolutt nødvendig, heter det.
Mad hensyn til krigen blir det framholdt at dens fortsettelse må
sees i lys av folkets evne til å holde ut. Dette gjelder da særlig
krigens omfang.
Enda klarare og skarpere er finsk Sosial-Demokraten. Den under-
streker at de oppstilte mi1itære mål er nådd og at de finske trop-
per av den grunn i det siste har inniatt seg på offensiv2 opera-
sjoner. Den røde armeen har derimot søkt å opprettholde strids-
aktiviteten, men bladet tror at russerne neppe har lyst til noen
større vinterkrig på den finske fronten. Det burde derfor fore-
ligge muligheter for å stanse krigsoperasjonene.

SVERIGE.
Sverige inntar en meget reservert holdning til den militærpolitikk
som Finnland følger. Det er ingen grunn til å tvile på Sveriges
nøytralitet 1-forholdet til Finnland av idag. Den svenske hjelpen



til det østlig grannefolk er  av ren huanitær kecrakter. En
masse •'inske barn er allerde kommet til Sverige. Denne hjip-e,-
virksomhet vil fortsette. i)(t vil også bli tatt
Sverige ',30.;1 etter  verdsnskrigen. De flesto svensker
bek1ager at detike skal vaTe høve til ta barn i like
stor grad som finske.
Fra tysk hold kommer det jevnlig krav til S=ige. Men såvidt
en kan forsta er de nd blitt avvist. , Sprk.ket i dsn tyske pres-
sen er av den grunn ikke sarlig vonnligsinnot. I cist har Gelp-
bols .vart uto. De stadige utfal] i don norske nuislingprossen
vekker ogsa  Gn  viss oppmerksomhet. Ikke fordi man tillegg,er en
,cniching eller on Ldnde noen betydning, men i'ordi d t kan stå
sterkere krefer bak angreene og utskjellinons.
Den svenke pressen har stert sett reagert  pa  en ytterst kraftig
mate mot overgrepene i Norge. Som et karaktsristisk oksempel
kan gjenis f41;ende avsnitt i en nyttårsleder i ''Facrorenings-
rørelsen'1, L.0 s offisiel1e organ: "Det f .7.r r  1 djupt
upprørando hi-qndelsesførlopp, sol) utspelas i Nn
nnr utgjort ett trÆktigt inslag i frgon:L r. De rnrstL av-
rffl.ttningarna drabbade fackføringsmffirn. Och s.alnJs  1.0.-
kongressen gav ett vibrerande, vrd.igt och  nr4rg14 nit  uttryk

den samlade svenska -.£ackfringsrørelsens knslor - Gn
menins:syttring som gick genom hele svenska folknt. koler
detta innslag att leva som en mørk sky øver ett nv dnt nyn vrlds-
krigets hdrda år, parat med minnesgod bGund=d f,er vnft norska
broderfolks tapperhet och den trohet andre ockuperadn J.nours folk
vicat mot sina'ideal."

- v -
NORGESTE I STOCKHOLM.
Ifølgo Svensk Sosiaidemokraten for afebruar er det holdt et stort
møte i Stockbolm, som var viet Norge og Norges frihetskamp. Det
var over 1400 til stede, og avisen skriver at sjelden har en så
stor og representativ del av det svenske folket vært samlet innen
4 vegger." Der var Kronprinsparet, prins Carl og prinsesse
Ingeborg og alle deler av det svenske folk  x var representert, og
ga uttrykk for sin samkjensle med den kamp som det norske folket
fører.

v -
1VA1' GSARBEID
skal na innføres i jord- og skogbruk. Det skyldes pi. at det ik-ke
er mulig å skaffe arbeidskraft 1)=. regulær vis,  Men dette gjelder
ikke bare skogbruket. Allerede i jnni 1941 anmodet Scsia:.departe-
mentet Landsorganisasjonen om å gjøre kjent for sins urdsravdelin-
ger at all formidlingsvirksomhet straks måtte opnh0. I ett nvtt
skriv nå uttaler  departementet at det ennå foregbr virksomb
og nabyr at det nå skal stoppes. Arbeidsgivorne scm vsnor cog  1,-11
foreningone  etter  arbeidshjelp skal vises til de offsntlige arbeids-
kontorer, og alle ledige arbeidore plikter å meldc seg til arbeidS-
formidlingen og regelmessig gjenta me1dinger under ]edighJtsperioden.
i.krsaken ligger klart i dagen: All 1'edig  arbeidskraft rhobilisores
av tyskerne til de militære anlogg.

- v

K0iij1SÅRI[SL0 0FSN.
Dst går tradt medYabeidet mellom de nazistiske ledere i Lands-
organisasjonen. Overløperne cr misfornøyd med Fossum og den  kurs
Landsorganisasjonen mer og mer  drivor inn i. iå har disse over-
1øperne hatt et hemmelig møte, hvor de meget sterkt kriticerte
Fossum. Få møtet var rling Olsen, Birger Aamodt, Severin, Arnosen
og Arne Andresen, Håkon Mever skulle også ha vært der, men møtte
ikke, Derimot var Kåre Rein holdt utenfor, ham stoler de ikke
mere  pa.  Disse fire ble enig om å syngeut på det første ordinære
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..kommies=.,etet som vwt holdt den 14. lannar. Imidlertid
noo kwqiish=øte, og dot er ve1 tvilsomt om deb

blir flere. i'Opposisjonen" fhr nok ikke snakke ut. De må som
de øvrige kommisheer overlate til tyskerne o. Nasjonsl Samling
å besteirme.

.. -OUOL.IS'LS22RTEN.
Lsndserganisasjonen har fhtt 2økonomi-ekspert". Nils Aalholm
hetcr han og er blitt tildelt tittelen "disponent". Han har til
1. 35 va:rtansatt i frrsikringsselskapet Storeb=d.  Hvor han
senere har vært disonent har vi dessverre I  e  kunnet bringe på.
dot rene, men som "snsvarsekspert" skal han ha jeppliseert i
on bilsvindelaffære i Drammen for et par hr siden, Jo, ha rTe har
nok kvalifikasjonene i orden. Vi skal nok r i3  LT„51-Te
otter a:edlemmenes penger når han har "disperert'T
ipidlene en tid.

DEll l'O.SVUNNE BIBLIOTEAR.
N.S. hsr stadig vansker med å gjennomf fs;:neot. Coin  kjent
ble bibliotokar A. Andreassen -;:e d Rjukan otrttl.Li hiclic3k
avsatt 1. septembdr ifjor. Ikke n maldte seg med de ti1strek-
kelige kvalifikasjoner. Et par stykker ble ansatt etter tur,
mon trakk seg klokelig tilbake. Stillingen ble stående ubesatt
tross NS fortviite forszk p4 å få fatt i en eller  annon som kunne
dekke nver skandalen. Senhøstes ble imidlertid ingen ringere enn
sjefen for Kulturdepartementets bibliotek ansatt, en hysterisk
dame ved navn Liv Barfoed frs Hz-nefåss. Hun har imidlertid ikke
svart på utnevnelsen. Hun var på den tid permitert fra Kultur-
epartementet, og ingen har kunnet spore henne opp. Kultur-

departementet svarer at hun er ansatt på. Rjukan, og på Rjukan
har ingen  sett  henne. Så  nå  averteres  stillingen enda en gang.

- v
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HJULENE STOPPER.
En de]  fabrikker og industrier hsr fått beskjed fra tyskerno å
stoppe produksjonen og stenge bedriftene. Grunnen skul  være at
det er  mangel på  brensel.  En  kan  g=2i ut fra at tyskerre vil si-orge
for å holde den krigsviktige produksjon igang  oz innskrenke ellar
stoppe den produksjon som ikke direkte tjercr t3nsker= krigs-
føring. De som dervud blir arbeidsløse, kan såledas lettcre diri-
geres over til mere krigsviktige formål.

OFPLYSNLNGSVIRKSOMHET.
Kurset på Szrmarka for de kommisariske ladere er tvi_ah for stil-
lingen idag. Det er nazi-minist rene som  ni. driver "faglig epp-
lysningsvirksomhet". En 'opplysning" SOffl består i propagsnda for
"Aasjonal Samlings program og heil og sæl for Fzreren, " hans exel-
lense"  ministerpresidenten.
Det er den slags "faglig" virksomhet organisasjonens penger
brukes til.
Og samtidig fortsetter fengslingen av slike tillitsmenn
og funksjonærer som ikke har  villet bøye kne for de nszistiske
kuppmakere i fagorganisasjonen.



F~1)
Tyske økonomiske eksperter melder i nressan at harned fire
onr utanlandske nrbeicinre na cr besjeftiget i T:nkland. "Europa
arbeider for oss".

alla Vis feirer Jnt nazistiska fremmodhc=dømme sine orgier.
I de o'ilniperte land utplyndres befolkningen, aile hj:,1pki1der
et  iand har, tns i bruk .i'or,In1 for 1.11  røverkrig.
anså  arbeidskrnften røves, for i gjøre slavearbeid for
herrene.

jn.M SMIL,
jerriar  kl. 13 ble  prisdiraktør ThaganrJ nv-unt.t eg fnngs1,,t,

eg alicrede kl. 14 innfant hans attermEmn i oeiort. IYnt,
viste oe være en  herrc  mcd det velklinanda nann Gccrg de
von Krogh 1fK1c. Denne person som er 53 ;"Ir
i mange av stormanns;,:alskae. Han udr
navn av "d=m2rfullmektigen av Norge". h-r som snesiali-
tet avløse mest fre%ragnde r embinn. 1H41 .11.1' k
han  3i11  sjef fyikPsmann Gabrielsen i Troms nrrnstert og inntok
hans stil1ing. Gabrialsen sittar framdels p nr. 19. Dette
ir ikke bidratt til å dempe Easles storhetsvnnvid. u  1'Y1  for
en tid siden ble innkalt til Osin for  a. raJenj fr sjn  sti11ing
til hirdens  frekke  tyveri av et større tobal.nr Enrsad,
ogkjent av den nazistiske politimestar og Has3c, tc.Ingnerte han
til samtlige  politismestre mellom Tioms c Irondneim: "hold
allo veier og broer åpne. Jeg er underveis. Hasle". Det er
med spenning man imøteHerhans  virksomhat i  Priskontrollen. Man
må vad slike utnevnelser minnes det gamle ord: "WA slokker vi
lyset og gir unga barberkniven".

V

"H2IL OG WEL".
Ordførerne i Oslo og Aker har sendt ut beskjed om at det skal
skrives Heil og Sæl n  under all korrepondanse fra kommunene til
institusjoner og private, Den skal  iJke trukes i korraspondanse
me1lom offentlige myndighstar, men all korreppondanse til .
kum,

VOLDSFSED MOT
Den 1. februar begikk et av sinc "brutalnesta overgrep mot
den narske kirken, idet høymessen i Domkirken i Trenbeim ble
gjort til et nronagandamøte for N.'d. mod forredren Blessing
Dahle som prest. Domprost Fjolibu berammet den egentlige  høy rr

sen til kl. 14 - naziarrangementet var kl. 11 - men da grep
pelitiet inn etter ordre fra Kirkedepartementat. Dørene ble
stengt bak dem som allerede var kommet inn, og politiet trakk
køllena mot folkemassan som samlet sag utenfor. Fjelibu forret-
tet imidlertid gudstjenesten for dem som var luppet inn bak de
stengte dørene, og utenfor svarte folkemassen  pa  de uhørte nazi-
provokasjonene med å synge 'Vår Gud han er  sa  fast en borg, Blix'
fedrelandssalme og Ja, vi: elsker, mens politiot stod vakt OT-

:'6.ring dem. - ridaros bffiskop har sendt den skarpeste protest
til Kirkedepartementet og karakteriserer det som uhørt at peli-
tiet hindrer en gudstjeneste. Biskopnen gjør ogs oppmerksom pk
at hendingene har skapt stor bitterhet blant befolkningen i
Trondheim.



T.V.ANGSO.hGAIZjEhING.
Ingen har vært i tvilom at den tilspissede politiske  situasorf
har r emme ville føre mud  seg  skjerpede forhold på alle emråder.
Det forbauer derfcr at vi denne uka her f.tt lovene on
"Nasjonal Ungdomstjeneste" cm "Norges Lærersamband" eg om "Den
rorske Forleggerforening". Linjen er klar. Det er meningen nA å
ga i gang med en strøm av lover som tar si}'t o svinebinde hele
fojkat.
Alt har  slått feil fzr tyskerne og N.S. både dat som er prøvd ad
frivillighetens vei og det som er forsøkt mcd t\Tang. - Det som
er skjedd hittil er bare en begvnnelse. Det er bere et tidsspørs,
eal når lov-en om "Norsk  Arbeidssamband" og andre  viJtrekkende
lover og forordninger vil se dagens lys.
1?A kurset for de kommisariske formenn på S.ermarkå i forrige uke ble
Dippestad av kursets deltakere pålågt å legge til rette linjer
for tvångsorganisering av de som ikke erp'og som ikke under de
naværende forhcld  vil.ga  inn som medlemmer. - Pa et møte for
fagforeningstillitsmenn for en tid siden,hvor den samme Lippested
opptrådte, gjorde han uttrykkelig oppmerksom  pa  at bare de tillits-
mnn som var medlem av A.S før 2e. septerrber ji1 e.7enne inneha
ledende stillinger i fagorgahlsasjonen. TM-ris Lippestad her
tatt munnen for full ved det høvet, så. ser det e.ørkt ut for over-
løperne.
Iippestads uttalelser om tillitsmennene i fegerganieesjenen er
symptomatisk. I det "Arbeidssamband" som er bebudet og so,r nå er
i emning, skal det trare være tillitsmenn som r.s. er sj.kre på.
Overløperne  keømmer ikke i frågan.
For den fagorganiserte  arbeider  gjør dette ingen fi;rskjell i
bane innstilling overfor nazistene, gamle eller nybakte. 99 % av
de fagorganiserte har be-Araktet L.O. som en død organisasjon siden
naziovertakelsen den 9. septumber i fjor. Arbeiderne, lærerne
og forleggerne står fast sammen med hale det norske felk i kampen
mot naziveldet.
Pen del av det norske folk som står tilsluttet sine faglige sam-
menslutninger, står fremmede  fzg  avvisende for et hvert tiltak som
kan tjena forrederpartiet og tyskerne.
Samlet står det norske folk i en front rede til å kjempe rnit et
hvert tiltak, en hver lov og forordning som tyåkerne gjennk.m
quislingane setter ut i livet.

Den bevisste selvstyreånd er aldri dødd ut i Norge hverken i
middelalderen eller senere. Norges rie kunne Danmarks makt-
havere utslette av de selvstendige staters tall, men det norske
folk kunne de ikke utsiotte, og heller ikke den norske felkeAnd.
Denre folkeAnd er til steda og vil alltid under alle forbold
Være det. Det norske folks vilje og kraft til å kje:ppe for fri-
heten gjør css sikre på at vi ikke om sa alt for lenge igjen
har en

FRI FAG:BEVEGELSE


