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år  Tiet ver ingen festivites over ouislingstyrets jubileumsdag 25
septe7nber, Stemningen i ne2ileiren er ikke så høy. De gøbbelskeopapegøyer
skravlet ivei  pa  sine tribuner hist og her0  ren de har nok med a holde mo-
tet oppe hos sine egne. Folket vgrer dem ikke. 4 lange og tunge ar, de svar-
teste i vår historie0  tross allt er det kanske ogsa de stfilteste.

I dag rykker de forente nasjoner frgm mot nazityraniet pa alle fronter.
Det er en mnkt av folk, mateciell, ånd og vilje san verden aldri har sett
maken tilo  Befrielsens'time er nær  det tviler ingen pa , en venter bare pa
øyeblikketo

Tilstanden var ikke så oppløftende høsten 1940. Tyskland seiret på alle
fronter0 venskapspakten med -oskvP viste ingen tegntil brist. Ensretting
og tibassing til den nye tid var Parolen o.beralt, det nøytrale Sverige sam
det -Oeseirede Frankrike, Bare England holdt ut, med det vesle !'orge sam

sin meKtigste allierteo  Også her hadde dessverre tilpassningspolitikken si-
ne telsmenno  Tfen da Quislings skygge viste seg da marionettregjeringen
ble dannet den 25 september var det slutt med unnfallenheten. Den norske
folkeånd reiste segå  og.norsk vilje, tro og tross slo ut sam lysende varder
på våre fje110  Til insplresjon og vekkelse for en skrekkslått og motløs ver-
den, Vår tusenårige historie lyste opp for oss ‘'ed dikteren kunne  v1  føle
han "Farald" stige fram or haugen.

-bget er skjedd i disse åro vi har stiftet bekjentskep med naziterroren
i alle dens former. (11i.s1Ingstyret har utfollet seg i ly av tyske bajonetter.
Overalt hvor de har kunnet xomme noe norsk tillivs har quislingflokken gjort
sin judasgjerning. OF meget er det de har brutt i stykker. De har vært
tyskerne behjelpeligmed å plyndre oss ut, ogbryte ned rettsikkerheten.
gestapo deltar de i jakten pa 1Pndsmenn som gjør sin plikt mot folk og
Fengsler og konsentrasjonsleirer vidner an deres virksamhet, Det er ikke for
intet at 'ouislinger blitt et internasjonalt sjelsord, opptatt sogar i de
tyske nazisters vokabular, 'Ten Pudskjelov - de står iaag like langt fra sinc
mal som for 4 år sideno  De har hverken vunnet eller overvunnet det norske
folk OF de er idag som retter pa et synkende skib,

Elik måtte det gå Tfl lykke  og heder for oss har vi friheten: 'ikke
bare i klærnesNåret, men ogsa  1  kjøttet båret,,

n)rge skal leve, men av ouislingene blir det bare et skjelsord igjen.
• ,

C-lenreisnin en.  Frigjgringen av 1Pndet.vårt er vel det tema san oppter de
flest-e-:T.Ted gde og forVentning imøteser vi dagen, Blir det ikke snart ?
spør mnnge utlmodig 3  en la oss ikke .glemme at det er meget som skal gjøres
fgreL Vi tenker ik e bare pa de ofre som kan kreves av oss før tyskerne
er kastet ut. Forberedelsen til den opnrydning og gjenreisning som må til
i det øyeblikk åket er kastet av krever en stor innsatts. Overalt må vi ha
de orgener klar san skal tre 5. funksjon. Fver mann må finne sin rette plaes,
En hovedoppgave for arbeiderne er å gjenreise en fri fagbevegelse san er
istand til  a  løse de veldige problemer sam melder seg i etterkrigstiden,

En ken gå ut fra at de lover  og beslutninger sam gjalt i Landsorgani-
sasjonen før 9 april 1940, atter vil tre i kraft etter frigjøringen. Len
det blir nødvendig med en hel rekke nye bestemmelser som tar sikte på å
rydde opp i det orgnisatoriske op. politiske villniss san forffiderne har
skapt. Tedlemmer av semling og andre nazistiske sammenslutninFer
vil selvsagt bli nektet til organ5sesjoneneo  De som har vært villige
redskaper for tyskerne op: ou1s1 igene vil ikke kunne veles til tillitshverV.
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tIrIls tiKelloys vil deree sak bli prøvet av høyere organisasjonsinstan-

ser,  TIe feporgenisorte kormer til å fa tilbeke de rettigheter de hadde i
orgenisesjonen epril med tillegF av de rettighe om er cp-earbeidet
under okkupesjonen, Dette iere også pjelde de suri her deltatt i  kontingent-
streiken

Pen frie  Landsorganisasjon og represententer for erbeidsgiverne har også
ført forhandlinger mm lønns- oF arbeidsvilkårene etter krigen, og i sam-
arbeid med regjeringen søkt a le?ge tilrette det best mulige grunnlag for
en forsverlig ordninF, I esentlig Frad vil ordningenfølge de prinstpper
som gjalt før krigen. En viktig forutsetning under alt forberedende Rrbeid
her vært et.Lensorgenisesjonens medlemmer snarest mulig oF på bakgrunn av -
orFpnipesonsmesgeklere linje og gjennem beslutninger fettet  på  danokra-
tisk måte  skel  avgjøre fegbevegeiSenS nye retningsbnjer, foreta valg på
tillitsmenn 03V, Den tyske krtgsmakt her satt alle t arbeid til ruin og
ødeleggeb o for.vart land, Det frie Norge skei sette hver eneste kvinne og
mann t arbeid for å gjenoppbygge det tyskerne og ouislingene her ødelagt,
og for å skapo en ny og st:ørre velferd for vårt-felk, Det, er her fagorgen-
casjonen m„ R;2i i T2Issen, De uhyppelige årene vi her gjennom1evet har skept
et fortrolig t1115.sforhold mellom alle gode nordmenn fra skiite såmfunds-
klesser, .Signeler utenfra har gitt løfter un et internasjonalt arbe2i-3. for å
befri mennekeheten fra frykt og nød. Delt. norske arbeiderklaues oppgave
blir å søke å keie an bred og mektig sam.Ling for å dennomføre dette ver-
densproprem i våre samfun:1, V1 trenger alle krefters medvirkning her.
Okkupasjonen har lært oss å hate all diktatur, all korru sjon, løgn og svine
del. Og vi Ir lært å elske frineten 9  rettssaffifuniet 9  he erlighet og krakter-
fasthe,. Med vre enn fyllt av dette, står vi på tevkelen til gjenreisnirgs-
arbet„ V i. I rekke hendene til alle dam som vil være med å bygge det norsIT
samfUnd på demekratiets  og den sosiale rettierds ipinstpperw Og vl tror denne
fyI e ofulge-tg ' kunne-gA- frnn -til Grge s
nye ar Bei dsd2g,

Eter d  veldtge  offensiver de allierto førte sommer kan det nesten pe
ut som om det for ttden er stillstand pa krigsskuepassen. Så er imidlertid
ikke tilfellet Russerne har j. det siste rensket hele Estland for tyskere
og har 1 løpet av de sisto dager tatt 15 000 fanger, , 30 000 tyskere
falt. Rigas fall er nær folestående. Også i syd har-ruserne hatt stor frem-
gang idet de nu kjemper på ungarsk umrade og Iikeså på slovakisk grund,
I Italia har også de allterte apnet en stor offensr v. og det ser ut til at
Bolognas fall er nær forestående, Ogsa Albania her de  allierte gjort
lancl;gang og har blantanet erobret flere  øyer  utenfor kysten
Det  meldtes gr at Calais nu er befridd, den tyske garntson overga seg
igar morgoe, Tyskerne har bare nu et støttepunkt på den franeke kanalkyst
Igjen nemlig Dunkerque. De allierte Amler nu store hærstyrker langs hele
vestfrontm. Bombingen c7er tyskernesekr:Igsindustri øker ru fra dag til dag,
Fra østfronten meldes at russerne  ar.trengt inn.på :eugoslavisk umråde med
store styrke:r for også fra den kant kkunne angrtpo Ungarn.
Fra  Italta meldes  at italienske patrioter  gjør  oppstand mot tyskerne i Ve
nozia I Hellas her nu patrioten erobret store områder og den greske re-
gjering gpvholder seg nu landet, I iken som gikk har 15 allierte U-båtel-
vært i vtrksomhet fra NordiShavet til kanalen og senkt 30 tyske ski-D o
4 eskortefattøyer, Hertil kommer en del skip som er smket pa norskews,on
av alliertefl Forleden dag ga EiSenhower ordre tll de allierte solde-
ter um at nr de n. kom på tySk.Funn måtto ingen fraterniseringmed tyee
kerne finne.sted. ,9ksnevad prestserte i den anIedning at denne Grdre gjel-

.der alle. heiler :kke 1 Norgo bør dette ftnne stad hvor fristende det enn
kan vre Tred tyskernes sY,garetter Gg brenne7in, irgen tysker må få en giad
stund i hjelp,
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islandeke -1-ærere everFekte forleden den norske minister i Reykjavik
ei vekker adresse til de norske lærere, Islendingenehylder våre lærere for
den etore innsats de hnr gjort i kampen mot nazityranniet.

D,nsk ptest mot tysk voldeferd,
De pclitiske parrfler I-Dannark har sendt dr. Best det tyske rikes be-

ful.ilnekt:gede i. Denmark - an skerp protest mot den tyske voIisferd mot det
dans1 poti. Hele den danske -±belitimakt ble fue et oar ukers tid siden
e pjet av tyskerne og tusener aer politifolk deportert til Tyskland. Det
e_edde ved en overrumplingpå summe måte smn da de tok de norske studenter.
Den gjenværende dellav polltiet er gått under jorden sam det heter. Tyskerne
skepee et nytt politikorps med det beryktede Schnlburgkorps sam grunnstamme.
etter at de i sannnr etter generalstreiken i København - høytidelig lovet
at Sehalburgkorpset skelle trekks tilbake. Det tjener dansk politi til uvis-
neligheder at det er vedblitt å være dansk, De har stått på. folkerettens
_linn og bare håndhevet dansk lov og rett, Enhver medvirken til å bringe

eeneLe oorgere under tysk rettsfeTfølgelse er blitt konsekvent avvist.
Tyekerne lear da funnet det nødvendlg a ty til terror og vold mot politiet
for sikre seg fritt slag mot den danske befolkning,

riee'lndeavak til_lærerskelen,
En cfn1Ji ki-,,;nrigjøring meddelte forleden at Ekelund Imdssvakeskole

skg:. flytte til-Stord lærerskole. D3t er god plass der nå. I høst skulle det
ferete kuld cpptae på lærerskolen etter den nye naziplan. Det meldte seg11
men de 6 reiste seg og fffielot skolen etter rektor Gjerstads immatrikulerings-
bale, Dagen etter fa.svant 5, Straks etter kam kunngjøringm om at Åndssvake-
skolen shulle rykke inn Istedet

plec'Adkke.n
Priedirektør La7s Bjerhelm som for en 10 års tid siden var kontorsjef

ved Feekeridirektoratet Bergen og SDM er en av den nye tids lykkeriddere
ble foLleden funnet rennesteinen en sentrumsgate i Oslo. Herr Bjorheim
nar 15 fl, brenvin cm måneden til representasjon.

De norske gu--61Jer i. Sverige holder seg i form, I det norske fotball-
mesterskap deltae- ikke mindre enn 87 lag.

flykter seea.dig større utsrekning ti: Sverige, meldes fra Oslo. Utskriv-
ningen tel 'hirdens bedrartsvern"er en av grunnene. Det er med meget blande-
te føleiser euislingene har mottatt meldingen am at alle mannlige partimed-
eemmer skal avtjene en sessjon. Blant dem som har søkt tyskernes bistand for
å eirindra seg er Håkon Meyer, mon ham brenner det blått lys over likevel

T.ere_lvepseq er blitt sjef ved det norske flyktninekontoret Stockholm.
Jen :wenske Norgeehielpens innsamlinger har nå passert 31 mj.11ioner kroner,

nye barnef=.1men "Ni  gutter ogeenejente" er tvers igjennan et nazipro-
etkt og er selvsagt blokert, Hovedrollen spilles av Else Budde somkan

hunsten med gutta fra før, Et-ter en noe broget skilamisse giftet hun seg
med nazisten Sophus Noreger senior, Den nye lykke varte i 2 måneder. Den
neo tilårekomne brudgam fant det i lengden strevsomt å konkurrere med fronte
kjempero og nazipmmper am sin kones gunst. Hun slekter forøvrigpå det be-
-remte eple san ikke faller langt fra stmnnen, Hennes mori fru Kahra Budde
seni her påtatt seg å sørge for at ,sykeoleierskene far del i nyordn.ngens
veleighelser, har for lengst installer ses i oleierskenes rekreasjonsheim

,sker der hun holder bekkamler med tyske offiserer. "Hun rekreerer" seg
eicre på, hele standeens. vegne.
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pt foruten 'esjonelteatret og r)et norske teater
Osio, Trøndelp teate,.,- i Trondhei -i seratlipe sett under nezistyre, er

Kanediateatret i Bergen sum god rillg har gitt seg naziamen i vola. boykottet.
Det er bergensernes orpgave å gjennomføre en blokade like effektiv som den
pablikum i Oslo Trondheim har,gjennomført. Turneer fra disse teatre og
turneer med naziledere eller nazIskuespillere er selvsagt ogsa blokert.
Tyske stykker på ikke blokerte teetre er bovkottet, De tyske underholdningp-
sykker san toatrone har apilt , er påtvunge, dem av tyskerne eller NS-teaterL,
direktoratet. Alle tske .ilmer er blykottet, Alle nye norske filmer er
boykottet, da all flInwirksomhet nå er.på NS-hender. Kjente norske skuespil-

leres medvirkqing disse filmer ma ikke villede publikum til å tro at
disse filmer kon bes,5keb., Ingen må søke opptagelse som elev ved teater eller
filmskole,

SlavesUpet g-ikk som kjent på an mine og sank utenfor svenske-
kysten. Der alv_om 45 norske fanger og bere 4 ble reddet, disFe kom inn til
Marstrand Sverigo, Slektnimene til de ankomne og reddede fenger vil få
beskjed. HelQ det norske folk ter del a sorgen. Vi hedrer de felne kamareters
m4nne ved å-f:orsterke kampen mot de forbrytere som holdt dem i fangenskap.

ArbeLdsmobiliseringen.

En rekke bedrifter og etater har fått en meddelelse fra Reichskommisar
om at vedkammende bedrift SQM ensees livsviktig skal fylle ut et skjema med
navh og dPta ftr alle sam tilhører årsklassen 1924 for et Reichskominisar ken
sørge for Pt, disse ikke hlir utskrevet, Det sulr seg et eller annet bak
denne _velvilje fra Terboven, Ingen må gå på limpinnen. Parolen ornat ingen
sprsi,s4 nesjonel arbeidsinnsats besvares, intet skjema
fyLles ut, gjelder her OFL Det må ikke forekawe svikt i rekkene.

Finkjenmangen av bodriftene etter mer arbeidskraft til tyskerne san nazi-
myndighetene har planlegt i så. stor målestokk er allerede begynt. Oslo er
saledes en 3-mannskomi'De aksion for a jennomgå Vinmonopolet og Oslo kom-mune m,v„ I den an:Lediwng her ben Aroeidernes Faglige Landsorganisasjon
sendt ut fø3gende smn har aoresse til alle F,an etterhvert vil bli berørt:

'Vær nu på veht, Vår støY-Ite seier er vannet netterp på arbeidsinnsatsens
amråde. Denne seier må Icke forkvekles med at det nu vises unnfallenhet.
Tidligere her andre gruppet vært utsett fcr anrep og har bestått prøven.
Husk var ungdoms'innsats, Nu er turen hommet til deg?
Hjenmefronten krever at alle gjør sin innsets i frijøringsarbeidet.
Vi er alle soldaté i kmnen og'vår innsets betyr like meget som solda-
tens med våpen 1 hånd, "Sjefer og: underordnede, arbeidere og funksjonærer
rrlå,R;tå sammen, og smO_et ga inn for de paroler hjemmefronten i forståelse
mea kome og regjering sender ut, Derfor:
Ingen svikt. Parolen er: Ingen nosk kvinne eller manntil nasjonel
arbeidsrinsa-t-,, Alje ° t"

en Jrie Ar eidernes Faglige Lendsorganisasjon,

En,lx.get viktig del ev erbeidernes innfi_et.a i ventetiden før vårt lands
befrlelse e å sørge for at intet tyk arbeid forserez fram. Intet hastverk.
ingen overtld, intet søndaggrbeid, La det gå I8ngsomt for seg. En behøver
ikke falle like i hendene pa de tyske kontrollører ved å sette seg ned eller
stå i grupper oo. prate, Vær ti1synelatene alltid opptatt med ditt erbeid.
- Men la det gå3Prgsamt, Gjør elle dette, kommer seleren hurtigere og
får tilbake en

PRT FAGBEVEGELSE,


