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Gjennem sin gamle rie erganisas7jonhadde arbeidsfelket i. Norge formådd

tilkjempe seg en betydningsfull nesisjon i samfunnet, Mye stod ennå
igjen å vinne, mange ,skranker måtte 'brytes ned eg n5re.skanser erobres:-

en gjehnom Sin ergan.isasjon adde det lykkes lønnsmottagerne.å nå fram .
tilnen levestandard, og'til sosiale soder som få i verden hadde bedreø
Et  uv  de vigtieste framskrittene var gjort når dait gjalit. arbeidernes -
og funksjon=enes ferieø Dpt .tok marge  år før  ret-ten til ferie ble
kjempet gjennem og lik mange år  ±ø"±  ferier fikk  en  slik varighet at •
den betydde virkelig rekreasjo.n. Men i d siste år før krigen hadde
axbeidere.efunksjphE-erer cg tjenestemenn i alle yrker oppnådd 14 dagers
ferie og i enk&lte grupner endoz 3 ukerø Takeiet våre fagorganisasjonen
knnne 1ieiderne ogs4 utnytte sin ferie. l'eenom  års  slit var det  ene
vakre feriehjem etter ast annet reit os stod for en everko-melig utgift
ånen for organisasjonens /yledlemerø :Her kuneLe de i vakre og sunne
emgivelser fine hVile og avspenning samle nye kreftern,; Fagorgani-

ae:Jonen'haddeeg4 gjennm en særorsanisasjon tatt initiativet til
interessarte ce avvekslende feniereiser for sine medlmmer. I,det hele
tati; bød ferietiden på  så  mange gleder og mLzligheter at'alle så hen
til den med de største forventninger.

Anderledes er det i.dan. Gjennom sin hensynsiøse undertrykkelsespolitikk
har tyekerne cg NS ødelast enhver mulighet for utnyttelse av ferienø
For de f!,31,s1;e måtte stere-gruener lønnstagere ta en ukes ferie i til-
knyttning  til  påsken. Lette ble gjenneMført, under medvirkning av den
nazietiske fagorganisasjon representert-ved Erling Olsen eg Kåre Rein.
For de som ennå har sin fulle ferie ei. beheld:har tyskernesbeslagning av
jernbanexkytbåter g andre fremkopetMldler gjort det nraktisk talt
umulig kemee, ut neen steder. Det spiller vel for såvidt mindre rolle
som arbeidernes lønniugor knapt rokker til h:lde sulten unna fra dag
til( dag. Men bitert or tiet å se barne tirbringe den herlige eommeren

bygaene istedenfor å beltre sog es finne sunnhet styrke ved  sjøen
eller p. landet.
Men ae,oelasfelket vil asså ta denn.e eituasjon med ro og fatnirhg.
Arbeiderne vet at dagen for ennsret nærmer seg es samler sine krefer
om det elaset som da skal st,å, For bm mye annet må savnes i denne
tien så finner haTet til  undertrykkerne n=ing i  hvert slag rettes
mot ossø,

WYSIrs2 3T.A.VEA1332ID • • 1
k°àr stkcti nyorekrutter. Fra.alle kanter av landet blir det nå
daglig sendt folk til det tyske befestninesanlegi kyststrøkene p,
Sør- og Vee.t1andet eg inITcrdeNerge. Bare fra Oslo blir det sendt emlag
50 mann m dason, 3etor  handelons  eg hotell- cexestaurantnwringens
porsonale det most går ut ovtr i øveblietø Vi minner em  at alle eem
rammes bør innsendeeprotest at•når'de reiser så  e3:det  Under tvahg
til mirii.stor Liopsa1. i Sesialdepartementetø •

DkT Kur. 5-ED "GRIMSTAI/Pk-J=Ø
'Cr—kjøpt av Iandsorga1û ga3joner1-1 reriehjem'etter henstilling  fra
foriehjomseetvalgetø  Gximestad leigner imidlerticl grensesone vest, og
det or ikko adgangedit uten spesielt grensesonenss. Imidlertid er det
eendt søknad til tyskerne c dispensasjon fra denne f-.1-ordninge Både -
Fossum og Lippestad har anbefalt eøknad.m., men ded den begrunnelse at
ftriuhj=ut utulu-.1:kende skal forbeholdes ITS modlemTer. De hederlize
organieasjon•efolk  får bare fernøyelsen av å btaln sVikernus
feriucT-Qbeld

=C nuwor om 34 dager altså Laugust. Ette:rden tid
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vil avisen igjnn utkomme hvor ukc.
ETTILR NEDEI,LAGE2 ARBEIrSSAMDANDZT

og i læror-og kirkestridon haX NS vært fnrsiktig mod å blfse til ny strieL
Den stadio dokumontasjon av deros mik=skopisku tils1utnin i fnlkot har
gjort n. zistene betenkollge da do lkku er i stand.til å skjuIe nodor-
lageto fmr sino horror tyskernu ellor for vorffen srøvrig. De har sclv-
sagt ikke oopgitt sino pIanor av den,grunn, mon  v.;1  i stodut prøvo å lure

igjunnem.
Ni.RINGSLIV= ORGANISASJONER
st;tr nå for turø Men da:N5 ikko tør ta risikoen rrn.d de nyu større .
kmnflikter, ur dot utarlibidut planer  mm  å angripe mrganisasjnone unkelt-
vis og da anvende taktikken mud å velge de svakesto lodd først. - dor hvr'r
erL kdn vonto minst motatand. Smm dc sVakosto i donno forbindelse rognor
NS i øyubli_kut med
HAND L CG DANK,
Do nødvondige forberudelscr fer å kunne crstattc styrofornenn, styror,
utvalg etc. som ikke stiller'sog til rådighet fer .d n nyu tid og
urstatto dem mud NS-folk ex allerode undux arbeid. Og nazistenu leter
mod lys og lyktu innen handcls- og bankbransjun utt x folk som onten cr
NS ullor villige til å gjæru rakLertjoneste.

3;,.a  ER
°g-Lig341gs.torsvin_le T zom or initiativtaguron til dissu nye nzisfisorings-

planer. Han hax bl.a. foreslått at itiinisterprosidonten- gir en fullmakts-
lov som innordnur alle næringserganisasjonor under vedkommendu debarte-
mont. Til næringserganisasjonur rognos alle organisasjoner hvis medlem-
mor er bedxifter eller næringsdrivundeø Vidurc skal lovun gi adgang til
oppløsning ollur sammenslåing eller evontuoll npprettulso av nye nærings-
organisasjonur, dessutun adgang til avskudiguiso av

formenn, styrer, utvalg og fuxotningsfreru i nuvd!rendo  orgaini..-
wasjen r  ug  j..-2.suttelse av nyu 1 disses hverv. videre adgang til forand-
ring av froningslover og vedtoktor Qg undolig tvangsnålegg til b.drifter
og næringsdrivendu cm tilslutning til disso nye nazistisko erganisasjoncr.

ET VARSKO TIL Ni:RINGSLIVETS ORGAISASJONER
b4r dunno avsløringun av nazistenus planer vwro. Dessvorre er dut alloredo
lykies N(..3 oppnå noe etter sin nyo linjuø Styrut i Grossistforbundut
bax bøyd kne otter at formannen. grossere-x Mowinekul. blu avsatt.
Ilæringwlivots munn bør ha lcort  at  motstand nyttor og fører fram. Roderne
kan i så måto stå wom oksompel for sino kolleger i andru bransjer. Vi
følur oss imidlertid forvisset om at grossistforbundet forblir en enslig
svale Lg at c øvrige =ingSlivets organisasjoner vil innta sammo
.rakrygged- holdning som hulo tiden 4r pregot den norsku gronton.

nvorlønurnos Tragudio.-
p-ort- på at do få evorløpore i fagbovegelson villo få

litun gledu av sin uslojudasgjornin::. Så nsart d. haide utført sin

raknortjeneste vil nazistene kvitte sug mud dem og urstattu dom med
-politiske kampfullex-.Og at dunne utskiftningen nå er p; trapTpun,.. kan
vi levero fullgodt bovispJ. Vi gjongir nodnfor Ut brov fra ion komis.ke
lu•_r av forbundet for de Offuntligu Yrkor (kommunuforbundet) - Håk,.n
Moyr til Lip2estad, hvor det tydlig frumgår at

skal ofres
Skatøy 27/6-1942-:

3Herr sosialministur

Samtidig mod skxiv om arboidurvrnots kentin6unt til toaterarbeidet
tillater jeg meg å sondu no.:n m_r p_rsonligo ord. Jog har nylig fått
ot p.m. vudr. Organisesinun av tjenestumonn og arboider i offentlige
yrkcr.  Jcg hadde for un ukus tid sjn.len en -ersonlig
samtale med innunriksminise r Hagulin om saken fordi jog nadde et
sterkt inntrykk av. at han n rsunlig mente at et samarb:id, cen-:8ammna-
slutning  avd  do utonforståUnde forbund vanskelig kunne skje under min.
ludelse. Han var yttorst elskvurdig ng hevot at han rsonlig intut



_slin& sog_hans for_eud,rklikk
Tik'ke do one-s-t-3-fa-rlige—inon.nTskur vi har  b lant.css for tid:n r, t

inflos on  tyu  som kan gj;ire  liko  myo skade. Dot er svartseurno, do
iunnløst possimistisku. Dot or ikk, mange av dem, mon til gjengjeld or a
dc sjuko av moddululsestrang og pratsomhot. De or ikku etort bedre
onn do nazilakoiur som don onu dag spror overdrovne optimistiske
moldingor for at e dagÅ ott r skal bli gjort tii skam me g dermud
ta motot ,...gemetstandskratton frco f.lkot0

-v-
VIS DEM TIIBAKE
fertoll dum at do arboidor hånd i 1-Lnd mcd quislingono, at do skaker
landot vårt, Lndorgravet viljon og f(l?rsvarsåndon m cr folkots sterk-
oste våpon i.ori  våponløs' kamp. Dot jr  så gigantio krofter som står
mot hvernndro i vordenS2Ppgjørot at dot cr kortsynt å vento storu rosul-
tator fra dag til dag, Tyskland var rustet til tonnono da krigon brøt ut,
gjonnom år omhygelig forborodt til k,mpon om verdensheri-odmmet. Vi
og våro allierte haddo bygget fur.fredens arboid og mtto reise forsvars-7
midlenc ottcrat krigon var brutt ut.

-v- •
TYSKLANZS KREFTER
or snart uttømt Ennå har du voldigo militære kruftor, men d_ros
dures m_ralsko. kraft cg dot tysko folkots bogoistring or det slutt mdd.
Fran'utsikton til on ny vintorkrig .brytos don nod dag for dag ettorsom
rasjonene blir mindre og ot orhvert scm flyangropene feiralVcr settes
inn når nottone om kort tid blir lonero.

DE ALLIERTES KRIGSPOT.ENSIAI VOKSER'
mod fantastisk. fart. Enormo kreftor:i luften, til sjøs og til lands
står fordigo.til:å gripc inn i dt riktigc øyobli.kk. Da vot når  3e-
blikkot  cr  innu.: Kamvilten og soieriljen ur i allo du alliertu land
nøyaktig om i vårt folk i stadig vokSt._ Den bunno mi.snmyun er ..bare
utålmodighot. •Dun er-av det gode.  Men  troffor du do-suro, uvitunde, •
grinotd cossimi,stonc;. så sørg for atdo blir stans,t-i.  sin  nodbrytnings-
trafikk. Vårt land kan greio akkurat d t som er nødvondig for a sikro so
scieron. Dot mosto er. gjort unna

•
GESTAPOFOIKENE IøMMERTIL  ENGLAND

5--tYske Gestapuuffiscror.un motorskøitc
på Borgenskanton, boordrot nursk0 sjø.f.oik til sil dom ut av skjffir-
gerdon, satte dom i land og dro sjøl til-England til Hess og frihoten.
Fr noon dagor Sidon stakk 2 tyske _ffisorer over til Svorigo vod
Svinosund og da vakton oppdaget det som feregik, kastot han govær t og
fulgte otter dem, Dct bryter sammen.

BUIANDEI JEVFET MED JORDEN •
Eo -I'den_Srant 'ti-g-o—tbr-roaksjcn da 2elovåg vod Borgon ble juvnot mod
jorden av raT_biattyskore som- hevn for at.dot var s1lt våpon dcr, or nå
turon ku=lot til en ny r vostlandsbygd, ulandut0 Dto sakono honger
vistn, k sa=on, Dg tyskOrhos framgangsmåte cr don,sammo. Også i
Bulandet blo allc hus SVidd av, og bef lkningen.arrestort eller sendt
vokk. En ny skjonsol føyot til do andro.•

-v-
"NORSK" S'IATSPOLITI SKYTER.......
landsmonn forsøker å kummo sog vukk fra tyskorn s vall. cg do dreper
mcd sine skuddø For kort tid sidun blo  2n  nordmann som søkto å komme
sog inn i Svri'gc stonpot i Høland Skutt undor fluktforsøk'.
Begivonhoton cr notort på rotto hol(3,$).„

Fra TANNLEGEFRONTEN.
1.7Fd-ak  NHrgos tannlogolfiøy:dlole ut skriv fra innenriks-

ontot.mod moddololso om at profess(?r Birger Bergersen mcd
s1il fratre sin.Stiiling sum roktorØ Til ny rcktur blo samtidig ut-
novnt do  t4. kfødto_ tar.r.lege Alox. Buhs.



haddo mot min person, mon at dot hadde vært atskilligo innvendingdr
hans doartomont og atskillig forbitrolso ovor at (!.ot var dannot ot for-
bund for do offontliu yrkor uton at dot i donno forbindulso uar samr-boi
med InAonriksdopartoontot. Det var vua ot liknofide inntrykk Fossum og
jog haddo for on måneds tid sidon, da vi var innkalt til okspodisjonssjof
Aalholm og byre-Lsjef Gotz til en konforanso om sakonø Imidlertid ba
innenriksministoron meg konfercro med innonriksråd Dahl - ham kunne jeg
baro rukku pr. tolofcn .mon ogsj, han ga uttrykk for at man i innonriks- .
d partomentet-monte at ot samarbeid var avhengig av at en mann fra don
offontlige tjeneste kom i spisson for det.samlodo forbundø
Dot har jo for meg longc vært kjent at det var atskillig personlig
uviljo med i sakonø Jeg vil fastholdu at jog siden septembdr 1941 har lagt
ned et's intenst.og loyalt arbeid i fagorganisasjonon som noon annen -
mon . dotto spiller jo liten rollooi sliko tilfoller. - Jeg har drøftet
sakon litt mod Fossum, Roin og Erling Olson og tross både jeg og de floste
av mine modarboidoro i Norsk Forbund for offentligo yrkor med on viss
bitterhot vil so at skifto skal worc rosultatotav dette intonso arbeid, •
cr jeg kom-;et til det rosultat at on utskiftning i løpet av høston må være
det rimoligste.  Jog  har-ingon tro på at-innonriksrådon derved vil få sitt
håp oppfyllt, om å samlendo personlighet fra det offentligo, mon
kan et personskifte væru til hjo1p for on ordning,  or  det rimolig at dot
skjor.
Porsonlig kan jog saktons ta fatt på_ett eller annot arboid, vcd sidon av
tcaterorganisasjonsarbcidet. Jog har f,o. longe mt.på at dot må kommo
on contraladministrasjon av forbundens oionclOmmor, og da jog til sine
tidor har administrert den størsto eiondomnun i sitt slag i Oslo -Folke-
toateret - og også oller har on vios innsikt fra bygningskomitoarboid og a
administrasjon av Folkuts Hus kunnc jeg evontuolt ta fatt  p4  å organi-
soro dotte i høst. Dot er ikken noosærlig morsomt arboid, mon dot bør bli
bli gjort.  Dissu  ting haddc jeg gjorne talt mod Dem pmrsonlig om, mon
,jog-har dugsverre ikku hatt høve til å  søko  Dum i dun sisto tid,  og  jog
var littncdfor•så jug ri-Lttu gjerne bort- fra byen  noQn

_o yo_MP  71

MEYER ER SÅLEDES KLAR OVåR

at hans tid som komis.k ledor er uto. Me. sin karakter tro søkor han em
andre gressganger å beito nå, _g dorfor slikiTer han don hånd som slår ham.
Solv om dot ikko or noc særlig mersomt arboid-, cr han villig til å

hva dot skal væru for p.n.gor. Mon holt•sikkor på at NS og tyskerno
vil gi ham andro om onn mur bcskjodno onpdrag or han ikkuø rorfor ur dot

—som han skrivor et han følor sog riodfor, o don følelsen or vi bang0 for
kommor til å bohorsko. bådo Mojer og du andre ovcrløpero i fremtiden.

-v-
EN UHYRLIG DOM -
1-5"17-nynTi= vod on tysk rctt over on konduktør vod Oslo porvoior.
Bakgrunnon var at 3 tyskoro,som brautendo og frokt røkto i diikupo hvor
dottc ikko var tillatt, bO0 anmodot av konduktøron om å slukku sino
sigaretter. I stedot for å otterkommo don høflige hensti1ling slår den eno
cno tyskur konduktøren ned og fektor vilt mod bajonottun. Konduktøron
fikk snar±ådig-roddet sog ut og låst døron i , og vognføroron fikk stoppot
trikkon. Dcn tysko schnollkomando som blo tilkalt aroosterto tyskorno.
Unor do forhør  ng  rottsforhandlingur som  k±m  fulgto tok don tysko
ikke dot ringosto honsyn til konduktørens vinefasto forklaring. mon
dømte ham til 2o månodors tukthugø -

-v-

UNGDOM.JIEN  IKkE SØKE S:7%- 1NN I
cffentlige ctator dor det krovcs noon form for loya1itotsorklæring."
Om  (.en  sor aldri så uskyldig ut, vil folk som blir tatt inn  p4  donno
måten ikko få boholdo sino poster.når krigon ur slutt. og de vil bli
sett på som uvclkomno og striputo av do oldre tjenostcmonn. Gjør dot
kjont blant ungdoMmen.  Det vil  spare dem  for  kjodlighoter  nå  os  i

• fromtidon.
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Ean tiltrådtu samme dag og sammenkalte 1rnu til ot .mc2,Jol-te
han 5-L han akkurat som ae' g ng hal?, blo utnuvnt som komisarisk ledor av
talullegefpreningen hclt til do rron  i forvIA_Lmhadde vart holt nkjent med
mud detsm forest•d. Til sine vonnor hadde han imidlitid for moro onn
to trinod,r sid,n "bctr„Sdd" at  han:kom  til  å zv_erta  rekterstillingon.
Dut cr  kjcnt at han  b.a.4  arbeidet enuriskfor 4i T. den,
IIR=1?=JET Å Nr4-)LEGGII • •

S T T  _arbeld vod skl mon fikk "uuskjed cm at:de da ville bi  behanUet
som sabotØren og må derior antakelig fert,:;otte. Men til'assi::tont-.:
stillingene vod skolon,;er det ikko konnot son  cnips,.te. prØkning til'trs's
for-at det cli i r -tork*',;:snkurandse. om disso hvertår.

-v-

AJX BLIESr  .k.,jent  fra:ifØr
S-obb'elni'araisckli)der av kannle:goiningen gikk dct

sr.mled,e, livedstyre av , likeså holo i .::-.)rosontantskaput,' gunOralsokretæren
cg  hulu ic.,ntorersopalet. _13aro Oluf Waago  fra IlaugesUnd'bleittende
igjon j styret,  ::Scm .ny  lodol3c let følgene perSoner seg,o,ppnevno:
Johan.Fors'berg 2  Stavangur, Lcif SehjØrn fra kristiansand.:Han's C„-Karston,
Skien, Even SkattuM, .Myson, Haraid Larson, Eamar. Et rei;resennfitskap,.
ble oL.Så opp..-levnt, mon navneno o  oi4  ikke kjent.

ARRil:S=E NÅ
tannlugo Fnut Gard

(for 2,g=gWKarl 4Økon') Hamar„ ne Plønn Osl., Stang Wolf, Skien, -
Advokat Lea fra-StaVaer
har  tatL tt  eget liv  "Ingisot oior at  tyskerne-haido samlot wterke
bet-'2s -14r  hans patrictisk.. arbeidan ga sitt  liv, han  tok med seg
dØdunnts,m.kunno ha skadet  modkjemip&J- ja god nord'nann  or2...04  fr4.he,U4(4.

, •
har sondt en foTtbs'skl-ivelso. ttl den.flnyordinerte"'

Osle-bisn FrØyland, blo senc.:.t 1iko fr "ordinasjonun.' ,  Dor
skive bl.a.: .
31.) t kan uMuliL 7Mr,l.)-flem ukjont,at'.nrester  montig4otol i bispedømme't
helder vsikclig fas't ved si 'rt igkailte b ivind BorgraV,
eg at D,ros vilijrot  il å.så  in I t forholdmx@-. 's,am b sjop Bergrav
eg.ricts Øvrigc biskpppor il i L. bryto-som-ufonlg med`troskap
mot Gud Gudb menighot ikke oss kan  Oppf!ittos ande±Iodssonn  z5oM  svik

Fi o. d-t  nåværende stw:sbty-4tss-ido er.p.1„dette,f:,retatt det
Qndgo:og uopprottelid

C 0 O • o

Tk, c,'s.)knoprest FrØyland,ikko re':;telig bli rettelig
oydLnu,t,. •Derfor må De b.  .1-:Orsom mann, 1:vcr'Do ke-Mme-og vor Do -
sØke å.g32')-ro en biskpps sTorung anevarsfullo  ayn

serg.
-w?lkemmen crdinasj'endagØ sor Dem p.å...4nno  dag
llje fc-Irvc-L-med oss

Oslc.  den.j.2-4Ø

5V:24SK,U1•TGeOM „ •,• •
et folleste av

tre sto:u MØtet vedtok CF1_,arr, sympati-
e-rk-n;)  tiL dut  n rsko o1k  og n,ds_tw on komie t-11 å ta't-rbuldet med
å brine lerdmennenu Iljo3p w iter sopl for tiden og i fromtiden or
itu.liL:Ø •

som jv.-ty:3kernu cy orkïrt sem''lukot umrådc4 or der •pnstillob lahgt-
rekende skyts i g,-tt.ne og mdmcilom boboo:seshusen). Dcr drivds
-tadig Øvelsesskytninge. Det kayakteiistisk for tyskerne lott
gjewrLe sog bak sivilbof lkningun. Men do stommor ikke bra mod dores
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stadige skrik om -"Soldatunuhre• . Gad vitc-om iklec; do gurle ty.ok
offisurcno.mud noen æresbcsruper i behold vandor sug.

-v-

HVA VI SL.Å.SS FOR.
ren urettun vi lider og e‘.011 prusset vi har over kss hvdr dag og hver
timu har sveiset oss nærmere sammbn on motstandsfront som ingun
terror skal grcic å bryte nedø OG ut av striden mot alt vi ikke
vil og kan g_ med på, voks„r dut fram en buvisthet om d_t vi vTl, un
enighet om srunnprixsippenu som vi vil bygge det norske samfunn,t på,
uansett hvilket av dc norske partionc vi sokn,r til, ullur om vi ikkc
soknet til nue parti. Vi vil styre landut vårt selv. uavhcnsig av en
frummed makt, og i samsvar mcd norsk og rottskjonsle. Og
alle vil vi være mcd 2 forsvaro vLr frihet  og  trygge vår uavhungi hot
mot uverfall, innenfor romriun av organiser'6 samarbuid mullom alle
frihotselskendu folk.
Vi vil at landotskal mod 1,v •yg_us;3 Loven skal væru lik for allo,
ingun skal kunnu f.ngslus uten rettslig kj,nnels.: på grunnlag av klarc
lover,lor eller døm,:les av  ihmxput±t±xkn  andre domstolr cnn du som
hvilur på norsk lov og dur demmercn, cr uavhungige av en polittske
rutningun som til cnvher tid har ledelsen i statun. Vi vil "by,go
samfunet slik at all, som kan arbuidc får arbuid os trygt utkomme
og ingun uforskylt må  gå  ledig og lid, nød.
Vi vil at åll, kvinn,r og menn i frie og hem-;lulig valg skal være mod å
kåre dc som skal styre i stat og kom.mne og skal ha rett til i tal, o g

, skrift å si sin nenins om offentlige styrk. „g stll undLr ansvar for
at dc ikke farer mud usannhet og mod lhakvaskelso mut d, som har andro
muningur.
Vi vil ordne skole- og und,rvisningsstell slik at det blir barnar og
ungdorrionz cimer og-anlegg  os ikku foroldrenes økonomiske kår som aV-
gjør hva slaGs og hvor mye utdannelsc hvo: onket1 får. Og opdragelse
cg undurvisning skal ha til mål og utvikle  kxxr  sclvstendige mennesker
som har sine muninr.urs m t og kan ta ansvar og sem har ruspekt for
andr_s meninger.
Vi vil at alle skal ha rett til å slutte nug sam-len og arbeidc for å
frcrIric sinu mcninsur og interesser. økonomisku, politisko og  åndelige
inn.nfor d, rammdr som loven setter.
Det cr disse grunnprinsippunc n rsk grunnitv, norsk rottsi,raksis og
norsk forfatningsskikk har hvilt på. ug ark,:idut sug fram til gjennom
slektsledds  kamp for frihut og folkustyre. I Wroskap mot dum er dut
vi holdur ubfytelig sammun mot d.t tyste vollstyre og duts NS-lakoicr.
I troskap mot dum vil vi alle væi, med å gjenroise norsk frihut
uavhengighet og bygge samfunnut videre ut som un tryg[_, hcioi fer helc
folkut.
I kampen og i dette arbeidut vil våw frie fagbeveelse ha sin store
oppsave i samarbdid og i bryti4ng mcd alle byggundu norske kref-burø
I lys av disse grunnprinsippend skal  vi i  tiden framovcr drøfte, ncen av

seg n år NLrgo igjei er fritt og grunnlagct

FRI FAGBEVEGELSE.


