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2. årgang

Den "nasjonale gjenreising"fortsetter i Samme stor dan begynte.
KOmedien på—iLlwrsbus,-hvor.Terboven innsatte.erkeforrederen til
"ministerpresident" Og•senere.dannelsen av den "nasjonnle regjaring"
er til endu. Men fortsettelsen er også som en kunnu vente,
wuisling, og i hans følge "ministrene" Hngeliriog Fuglesang, stnb-
sjuf Throndsen er kn]t til. der Fdhrer i Berlin for å:bli infor=t
om de retningslinjer den "nasjonale regjering" skal arbeide etter.
Dautsche Algemeine Zeitung siiver da også ganske knrakteristisk
at.det "var konsekVent av wuisling å  ve1ge  Berlin swn mål for sin
frste utenlandsreise ettar.at han Var-blitt ministerpresident".

-
For det norske folk komirer heller, ikke  denn overnekende.
Siden-wulsling og hnns gjeng solgte sitt 1=d-for snart 2 år siden
er en i Norge helt og fullt klar over at det •r fra Berlin ordrene
kommew tilealle de skjndige og ydmykende overgren vrt folk er blitt
utsatt for.
Bn cann rn çtd vc3nt.:3 at den "npsjonn.L_: se3v ikke
så åtenlyst Villedokumentere at den.oppnådde"selvstedinghet' barc
bester i å motta og utfre tyskernes oppdrag. Men skmfølelsen på
dat hold er jo forlengst opphørt å eksistere. Og ingen vet bedre
enn vare hjemlige nazister nt i samme  øyeblikk tyskerne  må  forlate
landet er også deres skjebne beseglet. Det er også dette de
manar når det tales om det tysk-norske "skionefellesskap.'
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DE ORGANISEjiTE ARBBILBRE.
ser mel bange_auelser'resultat av Berliner-YKSøket i møte. I den
siste tida har det fra tid til annen i den tyske og tyskkontrollerte
pressu vært mye snakk om manglende arbeidskraft i Tq.3'kland. Og
det er godtgjort at den "frivillige" verving nv r keeldere i. de okku-
perte land ikka  på  noan  TrIte  kunne erstatte de veIdie utskrivnin-
ger av mannskaper, som den tyske ha:rmakt har krevut. En må derfor

ut fra at tyskerne vil prøve mobilisere arbeidsreften i de
okkuperte land. Og arbeiderklassen yet nt.wuisling
uten innvendinger parerar ordre fra sine tySke herrer.

I denne forbinnelse er det  med  særlig  interesse en ser på de be-
budede og allarude foretatta innskrenkninger. i papirindustrien.
Den offesielle årsak til stansen oppgis å Være brendselsvarskelige-
heter. Men grunnen er sikkert en annan.. Og ansvaret vil i til-
felle falle tungt på dem som nå er med å forberede slnvehandel
fer dan tyske industri.

For arbeiderklassen er.stillingen klar. Den Pekje.mper nazismen
med alle de miJler som'står til radighet, enten det er i Norgu
eller i Tyskland. Og arbeiderklassen vet vidare at den paessive
motstand som tyskerne rn,øter, hvor de  enn  drar frnm, snart vil av-
løses av aktiv innsats av alle Buropas undertrvkte tolk.

• •••••  

DET ER ITDELIG
at NS har gjort litt av un tabbe da arbeidstid2n for statens cg
kondlneneS funksjonærer ble forienget. Nazistene ar i hvert
lite begaistret-for  ordningen  når den rammer dem salv. S;j.lades



bercttes ddttor av" tidlig'ore kst ståtsrd.•.Meidell ble
nnsntt  pn  ve;låjofens kontor i .0s1J.).mdn dn, hpn i bppmrksom p . -
con nyo.arbeldstida, kjølnei . honnos-begdistring-fr-lobben
lig og hun s,Jrgetfor sVkePormisjOn.. Vdd utløpet av denne sondu
hun skriftlig Oppsd,gelse'. Alt i•ålt haddd hun.dn skjøftut sir
s-ni.ir i 4 dager. Det er klnrt nt sin..mektigenazipnpDa.
i ryggon kan rrl ini n stiIling med 1.)(31ingoligure kontor
tid, .

-1.A.,52022SIGE-.1,SEH 1 A.KERKOMMUNE.
Akor kommund dr 14 funksjoncerer op-psgt til øyeblikkel1 frnbe-

don. Det er ikioe gitt noer . begrunnolso foreopoigelsenc.

Som vi hnr påtnit tidligeru vnr 'statsnktd -n.H  1, februr•inn:-.1d-
ninen til nyetrnkkåserier. cg over grep Ni cr'begy=el.sen •jort
og mer vil følgd • itcr hen n[ndOrdfrur. Stdnrsen .vil føle
nt overgropene ytterligero vil stibUlore motstrinden hos do kommu-
n&lle tjdnestemenn. .

V

DE RUSSISKE OG E.NGELSKE.
fagforeninger hnr sondt ut ot budskap til nrboidernd-i.do busntte.,..
•land. Det hefr ut Iapn sknI.,fort.SotteS til dcn  ,..r.. vidnnet.ogH •
ingen sknl bryte vår SeierSvilje. Arbeiderne i• de okkUpertb- innd-
må vær.e  lik;  I i høypre.grnd.' .Arbeidstempbot mA.•nedsettc
duksjonen sinkos så my-.ksbm.MUJig.„ • •

v

NYE AVSkJED1GEIS
Norsk Styrmnnnsforening.scm 1kko. st&rtilsjuttot Landsorganien-

sjonan, ur i disse  dnger  formnnnen og funksonærcrud-nvsklodiget
pP. dågon.
Solveig Lystnd nnsatt i Hn1ai og KontorfunkS.j.ohrurnes•Torbund.
cr også avskjodigut -då dngen frn •sin stiIling uton noen bugrun-
nelse.

20LITISTER2N- I 1RONDHEIM
hører i likhdt med de Øvrige spisser i 1'5 ikkÆ til d-e oeskjedne.
Enn hnr nå for:Langt å.. få dt iii sluidl iii sinJønn, (som frn t'ør er
pa  kr. 18.000-) pA kr. 3.000. BegruPu.eisen or nt hnn ikkp hnr
rad til  a.  holdd nå'=onde lønn. - Bestemmelson
om at lønnsvilkårene ikke SLnlfpråndres gjelder silkert ikke dos i

V

EN SVIKER.
ODD JOHA=SSEN, som tidligere  er  hongt ut hor på grunn av sin om-
gang med kommisnreno, ur nd blitt tilsntt som forYinnn i
og Kontors Fellocstyre, etter at først den tidligore forTliann



"ffesti-Olsen, og senere ne stfox'mannen Håkon Dahl,, er arrestert.
forlyder, at han skal bli fastlønnet formann, Han er nå
att hos Dobloug. Det gj. ider å skaffs s nye stillinger.

XYE hUSLHR.
CommuonS arbeidere og funksjonæror_ blir stadig ut ti for
Dress  3m  å gå inn i  iIS,  SiSt har. rådmannen • i Ålasud- vært 'på
krigssten, Han har sendt et rundskriv til alle kom:r,unenS

-•• q„ere og l'unks~ er 3 hvor, han •sir at nå mt,
l'1,1,nten fåx de gå: ih,n i N.S, e Ilor så blir d ,e a~, 1,,34:at

Vi kan forsikra rådmannn oM åt de sikkort allaree ha.r:
s'ceMt,2 eg, selv om'det lk]w EtY'''');)& 7,21-1 h fl T dat sk:11

V

Ii4gs SMIL. . ••
.Id- ri ryktscl Vries Hassel skal etter  ' si LL fore 'rag på Komk,nj-forbdets: kurs på Sørmarka ha forestUrt Meyer,,pm han troddt

. _var 4 ,'en-Mulighet for at deltakerne i kurset kom til å gå ,inn-
for ':an n:re tid." Muligens som en mager trost tiI herr Hassel
.1\1137. r '':'a, sVart at etter det han kunne skjønne, så var det  nok:'ikke det, men han'kunne iallfail  si.  at klan_ikke'trodde at noen
av-delta:kerne etter kurset cUrekte V-Ille: sabotere.

-DE szAil Å LjV - *
Erling OIsen harsendt beskjed til alIo.forbund om at de

kontrollkomiteer,(revisjonSUtvalg) Skal f lov få
$eg fore iagt re kap e ne  for  194 og geru sine  bemerkning r.
Men rundskrvet sier ingen ting Om følgene  for- dan som siar sin
mening oM NSLsVindelen med rbaid'srnes penger.

, . .
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'KAI1ER DET AMNSTI.
sr glede  over  at uisling ble  tministerpresident" fortalte

TerboVen  at han ville slippe ut igjen  noen  av de 'forbrvterne"
som ble  kastet i fengse1 under  unntakestilstan den. Men ennå
har vi ik1ce hørt om noen sbm er koMMet  ut. Ennå  er det f.ek s
25 anbeidere fra Aksrs mek. Verksted som sitter  på Grini og har
sittet der sidan i september. Likedan er det med mange arbeidore
fra de andre arbeidsplassene i

17. PEBRUAR. i
Minnedagen over vå.w, døde ble en mektig , tus demonstrasjon.
Den siste halvtimen  -lør  kl. 6 så man ove,ralt  arbeidere,  funk-
sjonærer og butikkfolk som hastet  hjemover for å komme i hus innen
kl. 6. TrikkenQt V overfylta, hen allorode et  kvarter  etterpå
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1.-LMODIGEBT OG TID.
Sj.ngapore falt. - SchinihoT'st o‘g.;enk,--)1to

gl'UP.110}(.1; .over
Nordsjøen 41,=,øptfri:uisk.e og nord-,
frisisku ikke, Kuxiu3n. Di  s',52  to nyheter tTIU,
Witutfligvis  1Q.C>c: ne,isiken4e,, mery v  nok tmer:-
.strukuun tin, o  dot  r at fundu.
Nizierie spukulurer dun. ex,.;nur?.1. Kutuzow,  .s014 .Overkrant
1Z3,po-i ,s-on i fcittot i Russland .1 1812, sier  L  'bok:-
oc;  st2rkre onn  du : T.rdmodi--;-
hut og tid , .c r•min forbucUr,, , '21T1 -jC•

tilknytnin;-!: -1" ne --
til tais s.i i enge det nni  str4r ren vepne t
LFA  oss hak p diJisoordene vi kan,
fra nutiden, uttalt av 'enfr-.=insk offiser dot
brudd i juni  1.5 40: "Det, gi ike hpløsu, "in b tr..;
helpl,zrso 11-1.(.;nim skur."
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NORG b BISLOPL'ER 1-.)20:4'STERR MOTTVAI,iCTSO-
NIS-21-HINGEN AV SKOIEBARNA.-
Saalt ige norske .biskop_oer br,.i smband MQd,
skolebarna v,d å tvangsorgnisere dem S sent

Skanoke og Stan en protestskriy hvor d,
heter: Som kirkens ti1synsnienn .kjenner vi:deb. som  vår oIikt.å .frem-
hold klart og ut vGtydig i anledning av, , at De har t i ep.pdrag 'a
medvike  ved  utformingen av en lov som tonkds tvangswobi-
lisere alle barn fra 9- 10 årsalderen  eg-pPover til en

som-utallige fordldre må kjanna som forbold
deressamyittl. u.h- bstorpli' t Et ' :„?st
berøre folkåt i detS.aller inne-rste «Og'dyPeste .1iv:

-

STILL
.Da tyskerne haddo hærtatt landet vårt, så:det at de
ville stå på en god lot med  det  norske folket,: NOrdnnane
sida  skjønte .at  enmåtte gi :31  ; overfor en
daadmini strasjonsrådet ble avs-att og  de . palitiskj p t r eie ,jforbUdt
var det •lart for. al1e _attyskorne ville, forsøk-e å ifçs det
narske fo1ket med vold ag  Makt- ,derMed s'jg  1and,t5 _
nabringsliv, sin krigføring... . 2Jer,:møtte tyskerne, et: sxMit folk_ , _
protest- mot, nazismen.

Idrettsungdemmen laget sin idretts:dont, c)-; in:gen:har ,kunne:tlokko
eller true den ut på idrettsbanGne igjen. Høvestorett la nel sine
verv  og  nektet  å være med på å krenke Norges fri foatning.
Organisasjon ettar oratsasj on 'rei ste seg i prot Gst 1rerne ,Uni-
IrGrs it et skoloungdommen, teatrene og skuespillerne, bønderne og
kristenfolket.
I de blodigå septemberdagene ble Arbeidernes Faglie Landsorganisn-
sjon slått ned, På forhå.nd var LandsorganisasjonGn c):=; forbundone
bastet og bunnet ved kontroll og forordninger. 10. september kom
mordene på Hansteen og Wtkstrøm, som represonterte arbeidernes sti1Io
og innbitte motstand mot uretten og overropene. Arbeidernos fromste
tillitsmGnn ble kastet i konsentrasjonsleir en,er dømt til mnge-
ärig slavearbeid i Tyskland. Resten av tillitsmennene ble under
trussal om standrGtt tvunget til å sitte på sino kontorer. Arbeider-
ne ble forbudt a melde seg ut av den voldtatte organisasjonen,

For å dempo den rolige men brennende trang til motstand i den norske
arbeiderklasse forsøkto tyskerne siden å 1a orgnisasjosarboidet
og don fortsatte nazifisering av landsorganisasjonen gà stille og
ubomerket for seg, Mon de norske arbeiderelot seg ikke lure.FossUm
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de kommIsarIske lodere har 1 donne •Ida åpent  viEt;  hvor  1)277.nda
og korrupte de er, Ja mc.goh v.J_st.sng så_uolge_at zo
eller nazIpampane sjøl har måttet sparko dem ut 1gjeao
Tyskerne og nazistene har nå mistot othvert håp om å kunne dverta
en levende fagbevegelse ved lurer1 og vad å holda en del samle eg
hederl1ge tillItsmenn igjen som gldslero Og når de har måttet innso
at de ikke greier det, tyr da,Igjen til det maktapparatet de har,,
Gestapoo Derfor'har vi fått en ny bølge av arrestasjoner I de
siste par ukeneo

Men hvIlke maktmisgrap som ennå..v11 kunne komme fra disse brutale
makthavere, så vil arbelderne ikke komme til å endra den st1111ng
de har tatt til overgrepene,

Hvert nytt overgrep kaster et avslørende ska2;t lys den tåke
av vrøvl som sprøytes ut'fra nazistanes 'ot,plysningE,virks&Ilet" eg
i deres pressepropagandap med sikte på å"vinne arbeic4orneu,) Ingen
våken arbeider er i tvIlt om hvorlades stillingan

Til11tmenn som annå sitter i sine verv og funksjenmror i sine
stIllInger i fagorganIsasjonen har et klart og lett valg, Eton å
gå levende inn for den brutale

9 naz1stIske-lelso ep ried  iver- , -
gjøre tyskernes tjenester mot den nozsko arbeiderklasso, 211or å
føle samhørighet mod den organisasjon som de har bygat  0p
sammen med de organisasjonskamarator sc:m nå sItter i Go,stapos
celler og derved også sin sanhørtriet med,hele don norske arbaIer-
klasse„ Det valget er ikko vanskj, Os ingen tviler da heller på
at de har truffet sitt valgo Overer en sd brutal overmakt sem
nazistene i øyablikket  erp  har dbt 1Lgon honsikt å slå i bordet,
Man så lenge 4e følar-at de er Aødt ti1 å slt_ta derp har de et våren
som ingen  kan  ta fra demO Det or don selge, tause, pass1ve mot-
stand, Ingen må la sdg fange av de saker de arbeider med på
kontoret, Aldri må dot glemmes at  dc,n fac anIsas:Tenan sem dc,)n
norske arbeiderklasse har skat interossor.,
eksisterer ikke lenger, Men det et a-n-parat som
tyskerne og nazistone søker å hre, :Genaste, •
Det samme gjelder for hvor enkelt av v11 1kke ha noo med
den nye organisasjonon å gjø•e, å do såkalto "styromøter'' drtes
Ikke våre saker, Medlensmøtene skal brukes til å affsug'le den
tiske gift inn I arbeIdernes sjele Dor har vi Ikke nee å-gjfiro,
Tyskerne og Ns skal få vasso i tåka, Don store og levende lag.-
organisasjonen I Nerge er slått over ende, Hvis tyskerne og ikke
er helt blinde„ vil de on dag opoo et clon ikkefearo var ke[?.tere
lover og tariffer. FagorganJaasn av levonJe

taresserte arbeidere som hadde -32mnion I kamp slne
Interesser. Og den sammenslutn-Inn aldr1 nå, Dea
får de ikke tak i, for den synker i jorda scm Idrettsunsdommon
en gang forsvaut for nazistone„
Men vår kamp fortsettor, En passiv motstand mot naziveldot og
undertrykelsen av arboidsfolket, solv om de kaller sagag-
organIsasjon" alr1 så mye. VI sam vot hva en fri fag:cevagolse er,
holder fast ved den. Vårt samhold i den passive motstand s!fal
igjon føre oss fram til on

FRI FAGBE.VEGELSE


