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"VI PORLATER ORGANISASJONEN NÅ PDR  Å  BAULES IGJEN NÅR DAGEN KOMMER
I EN PRI PAGBEVEGELBE."

Lørdag 12. september og framover sender alle fagorgenieerte dette
brevet  til sine  fnrbund:

"Til forbund,
I løpet av det siste året har mateltuasjonen fnr—

verret eeg  katastrofalt fnr  alle fagnrganiserte, camtidig
eom pricsti?ningen har påført oss nye, tunge byrder. Til
trore for dette har  det  ikke vert muliå spore brerken
evne eller vilje hne ledelsen av forbundet eller lr.nds—
organisasjonen til å bøte på vanskelighetene.

Da jeg  er bekjent  med at farorganicaejnnens  nå—
vevende ledelse nå akter  å  rende representanter til
Naajonal  Bamlings Riketing o derved vil utnytte mitt
medlemPkap til å fremme en politikk BOM det  strider 1.1r
min  overbevieninp: å bidra til, meddeler  jeg  herved at
mitt medlemskap i  forbund  er  opphørt fra dagF
dato.

Tiavn)

UMERAT!
disse dager et år siden den norske fagorganisasjon ble

r_nekket og fullstendig overtatt av de tyeke og norske nasister.
Untakelceetilstanden i eeptember i fjnr betegner et avgjørende
i ol-.kupaajonens historie. Led ett elag opphørte tyakerne å nytte
lokketoner og såkalt "hø$sin" overfnr det noreke folk. Pra dette tide•
punktet var det alene den nakne, brutale terror som kon tilanvendelee
Vi kjenner alle til begivenhetene som førte til denne alvnrlige
eituaejnnen, og "melkestreiken" som ble brukt eom påskudd til å ut—
løse den og slippe terror  løs.  To av våre beste kanerater, Viwn
Hansteen ng  Rnlf  Wioketrøm, ble brutalt skutt ned, ng flere
til livevarig tukthur.
Me71 de tyske naeibødlene kjenner det noreke lynnet dårlig. Nort_
lax seg hverken lokke eller true når det gjeller kappen fnr nac
selvhevlelse. Por nordmennene er frihet ng menneekeliv
verdier, som  intet menneske har rett til a forgripe seg på,
blir gjort, vekker det krefter i nes som er eterkere  enn  al7
rasistene måtte se at midt under terroren rettet et stolt
te fikk føle at et folk •gså knn føre en effektiv kamp med
midler mot  eine  vebnede undertrykkere..
I den elete tiden hkr enkelte uansvarlige kretrer elått til
en mer aktiv taktikk  at en  med andre •rd skal bryte med den  pr.e-re
inje som hittil har vrt fulgt.  Vi må på det innetendigete  advLy€

mot at  en lytter til andre paroler enn de BOM gie her i ri Fag—
bevegelse eller andre  anevarlige  innetaneer. Akejoner iverksatt
enkeltpere<bner  eller pnevre kreteer vil  bnre føre til ulykker og
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hemme den frIgjøringertriden vi står midt oppe I.
Det er ting  som tyder på  at vi kommer til å gjennomleve kritinke
dager 1 den  nmrmeete framtid.
På alle arbeIdsplaener her en den ciste tiden drøftet og orgnnicert
do motforholdereglene som må tme I tilfelle av  tvangeorganieering i
cLt nye arbeidneambandet. Kontingentetreik og masseutmeldelse var
evaret de fagorgmniserte akulle møte  nacistenee tvangeinnrulering med.
p2n eituaajonen som.er o tått_i_og med,at f or  Isanjonens.på,
vmrende Iedelre akter  eende reorerentmnter ti NI!4lonal Bmmlingn  

-  2 se tember  er  inidlertid ca alvorli at
motfor o dere ene al erede na ma settes I verk.  fAg:
organicerte arbeidere  s:Aider na sin utmeldelee til de rerpektive

or n 1. den orjn vi ar g eng itt  å fQsrste ri en.
ska et ykkes WHapirtene a en e4calteIrkg7rIlighetene

vei" å  misbruke vz- rt medlemrk,,.p eå grovt.
VI må imidlertid også regne md.at dngens nmkthavere er klar over
dette  selv,  og at de derfor'vil prøve å trwife sine planer i;jennom
med  vold. Utnyttelsen nv KongedemoUrtrnsjOnen  3,auguet til m:l.sre-
a.z-,,entasjoner, ogi7nv det canncynligv1F, lagede "attentat' i nts-
potietc kontorer til 5  ny dødsdomnier, tyder på litt av En

hc klart  for seg mt  nanntane vii søke framprovosere  nye 'L)egiven-
heter" som kan gi packudd til de mert dramatinke  overgrep. Det gjelder
derfor å holde hodet klart og ikke la seg forvirre, men følge våkeu
£13::d I begivenhetenes ntVikling,
ql m4 igjen advare mot enhver  uoverlagt  handligg. Alle  brenner vi
e.tter å'gjøre  en aktiv inneats. hen  fagorganisasjonens  mr,ngårige

gså erfurlwene nå under okkuparjouen har lmrt oss Nt ubetenk-
og frhastede aksjoner‘bare fører til stagnacjon oe:

for foltsetter  vl vår eeie,. paerive mot-,tand i enig  og eolidarie
•_arbeid iued dan øvrige nOteke  fronten. All unnfallenhet og  etter-
venhet givenhet skaI bannlyses BOM før4  O vl nytter hver dag c)

rr time til å ruste or dyktiggjøre oss for den  sluttkampen som
vil konne og'som  vi vet skal bringe oss:  Et fritt Norel  En

fri farorp.,agisasjon.
-v--

OVE LØPERNE
coU" leyer og Kåre Rein er  snart daglig # å re på vei til og fra

Gertapo på Viotoria Terasse. Det er vel planleggelsen nv nye arresta-
ejoner blandt tidligere partifeller de profeejonelle angivere er så
opptatt med.  Vi forctår imidlertid ikke at tyskerne giUer a  lytte
til"rådene" deree lenger. Riktig nok har de  oppnådd å fylle  fengsler
og konsentracjonsleire med  arbeiderbevegeleeng tillitemenu og medlem-
mer, men de hmr mldri og vil aldri kunne demme opp for enn si  knekke -
den illegale  arbeiderbevegelse, som har tatt kampen opp med overfmlle-
mennene og forrmderne. Meyer og hanc aledforbrytere  skjønner  nemlig
ikke at fra den kjempende arbeiderklesse Vil det alltid tre fra ledendP
perconligheter som under ehhver eituaejon foretår å organisere kNmpen
C.11-en selerrik nvrlutning.
7' vil 1. numrene framover gjengi nben ev de mest avskyteligeangiveI-
rivelseneeom er falt'l vårebender, og son dokumenterer den fol-

ry:Ttereke virksomheten diese  forrederne drev.
-v-

LEETOR HA URD LANGE
er p y urree er av Geetapo. Han hPr siden forrige gang, da han
satt arrestert flere nap~,  hatt neldeplikt hos det tyske pollti.



ER DØD.
Tidligre formann  i Kjemiak  Induetriarbeiderforbund, elidere vice-
formmnu i Landsorganicanjonen, Nio Nrs, er død i toeWlm. Det
lykten ron kjent Ne å flykte ut av landet etter at naCiotene
,robret  fagorganiearjonen, Han døde  på  cin noet i  kampen for et
fritt Norge,

-v-

"11 ER" L.PPWrAD
og  rab^ntene hanc trnvelt berkjeftiget on dagen med miter rundt
omkring på bedrifter og verkrteder, og  med magert resultnt. "Min-
ieterenr" vrøvl on nyordning og "noeial rettferdighet" viser seg
anderledes i prakein, Matvmrenee"rettferdige" fordeling ekm1 vi  gi
et pmr strålende ekoempler på:
Xorer Kooperative Landeforeninc engrocclner er beelmglat
:Porseglet av de tyske  myndigbetene. En rekke etore,  private enrocs-
are er oe  kommet  under tynk "beokyttelse".
0s1 o  Akert kriselager av kjøtthermetikk og  ancLe matvarer er Uke-

•

beelaglat av tySkerne og kjørt til frilare på Oslo havn. I
rvjrkaprene rekvireres alt hvn dince hmr av poteter og gryn,

•

potetene tar de ikke bmre der og i bøndernes kjellre, de  beelk-

•

er også 1.;otetakrene rundt  omkring.  Det er  å  lere at

•

og kjøttrmojoneue ckal øke i et tredje RIket til vineren4
T.vorledee "minister" Lippestad under dinee forhold kmn prestere
slikt eprøyt for faR.orranIserte mrbeidere rundt on i bedriftene,
helt  utoretåt4ig, on; stilt møye. De fas.ror,-;anicerte mrbeidere er

kimr over naeletenes hulo propagmnda, oT nt det en.eote com

•

løse cpørsmålet om  aosial  rettferdighet, o on de derfor  kjeNp f-

•

er en

PRI PAG13EVEGEL8 E.


