
Oslo, den 19. arril 1941

Kamerat,

nh rekbe av de organisdelonene som har medlemmer i offentlig
tjeneste, har sendt en felhes henvendelse til adichskommissar.
dehne henvendelsen blir det skarpt påtalt at de nye makthavere

lehdot omsteter det hevdvaindeno prineirp at rolitisk virkeomnot
k,es ekch blandes inn i en tjenestemanns embetsrlikter. Det nevdes

tjenesttrirgenes rott til hersonlig  f rihet. Det utteles vidore:
TDit vil  sa  stekkt vi kan  fgf erholde den stors fars sok via ibblgn
mee enbver ti3sideesetbise  dv  de strengeste krav til objukt1vItot
sabligh e t cg frf konku r anse ved ans rht e lser ogdforfremdelser i
effaneli€, tjeneste, Dercon dhsee brav settes tilside, har Ean
hnibn sfkkerhot for ct den best kvallfiserte sbkor kfir ved_gt,
:be tiebd erngang for at 'ndtgo ctilifnger blir besatt aJti brukbere
rolk, dette kanske snart vil få brtastfo f ele 1131-;e r og lebblet
sr Y (gebehoviet

bhhdendaleen remek.er scmtfdig 2t bcstecbmeged,1 oe. nt
f  ernsneUk  sthling sbah. pas,ere Nasional  SR.,ilings  nersoilnenteke
dr  1 strid med Reichskommissars for s ikheng ca at  • 111±Vir kte vtne
try:,g 1 sfn e t t f i n c , at dnt ikke fomeliggeh no e ) heikt tjel umre
Silenuttet  Nbsi.hal  Shhhine., og ed, det ikke skal 5VoS prees f ncn
rete_h:„ ft? *J ge bestemseiser em  rrevffc  og ea  skal gjaldn •
.forfram.atehrer, mene r  mah at den politisk p?:Caving kothdr  aht, to:'-
mac i forcsundnn i 5tedet for dnn Datlige bn,themetI5e.

Havendebe f n heaf tn stnrk oppfordring tfl 2:ten ekvvb  ten,
•- sv hensgm ter. durethaide7sen cv orden og tilf2ndsstillanete fer-
d end inuch dvn offidntafge ddministrasjon --2t beetmmelsen. em
den gohfSisk h-bving av offentlige cbanestebann sgage bler
nr

kileonde fbrbuhd ha- underskrvet Nersk dElegrer og 1.1efo-for-
bend. diem sivelers Larldslaherinheforrund,  Noreka  Lekhonftee
nelegrafmnnnenes Lahhforbund, Norges famherlag, Det n emeke po  e- •
nannetar, Kgmundle. Dudnsjenhers Landeforbund, Norek hoCedes-
naightforiwid, Norsk Jernbbehforbund, fen norske Dbek-revforenfc,
N ov eks Arkitekt e rs LandeforbimEU Statatjdnestemerneft=hfet,

rabhoeinnoforbund, Norek Postforbund, Noreb •,hykhplefereY•-•
bhhfuhd, Den norske Temnlaebeforening, Der norsb,, Idkr2cefeeberfa
Dbn Nerake Imgeforaning, fMb)EhLEeennenes LendsforbunD, ner:

NO-2:k licrowinforbund  0  truer nee fabitgb
nandsorgenisasjon.

fagbliDdrelp har Got vant gjengitt dr. 1itcn notis ulidnr tiattchdn
nTbke  ksyr."  Den b er umen  mntagaiso hassent cerhdhen t Rej:ke-
kodmissfrnatot, Til cin stere forund2fnr bte imarfelettfU formeshmn
n  LorsE Trabhrortarbeiderfurbub, Eans ifladeker , forloden innbrht
til dct noreke ovehvakfrgsgoliti for å avgl forklaribg on noudesh.

Det  dh  aafnelig ganske evegrc:lic ndr det norek. pelfti skcl tf
til  og ns3 koeektur  ra  ReichskoEbisearintsts sfreld. POT er en
EoLet edndl forKaring pd donne tjonostiveren kta,r. okse. Fbg: fkbsa
lenrae stdon ble nemelig 13 cv overv2kenceholitteL utskeftet Ded
"v:..e.heDitte" narister. Det cr vol disse ser . er ust og dchner ser

PNh tause hmsjen den 9, aeril 15-ra . . t v.11yrkee D. veh Dfcett
a 51"-;Den sbeolutte ocedutning soni fulgta rarolme on en helv
t i2.25 stane, Chter, trfkker ne bevertnfngssteder ete Somme,
erbeideraInsstrae byhlte arbeid=et. - Detto ble gjennemfdrt trase i



det tyske forbudet mot demenstrsjoner. Ntl:r tyskerne hadde kalt
Landsorganisasjonens formann tilbakc til Oslo fnr at han på Ter-
bovens bud skulle sbrga for at ikke arbeidsstans fant sted,
så hadde de vel ragnet med at den hellige grav var vel bevaret.
Man dat norska folk mente noe annet. I folket vil alltid den

9. april sta som skamstbtten over nederdrektig overfall og svik.
I norsk historie vil den dagen alltid minne om det niddingsverket
mot norsk selvstendighet og frihet som ble gjennomfbrt av tyske
soldater og Nasjonal Samling i fellesskap. Når jernarbeiderne i
Oslo Trass i advarsler fra)myndigheter og andre gjennomfbrte
arbeidsstansen f.eks. pa Akers mek. Varksted,  skirhandlet  de ikke
anderledas ann det millioner av andre nordmenn gjorde den dagen.
At ikke noen organisasjon kunne stå fram for å manifistere aksjo-
nen, det vil alle tenkende mennesker,forsta. Hadde det skjedd,
ville heller rkke aksjonen ha blitt sa umiddelbar og frisk som
den nå ble.

Ingen skal Lerc nordmenn hvordan passiv motstand skal gjennom-
fdres i kampen mot nazismen. flat norske folk hair-teldigvis en
altfor sterk cg höyraist kultur til å bbye kne for denslags frem-.
mede guder.

Anslaget mot den norske

fr-

sosiallovgivning setACS nå inn på bred
front. Det ar salades tydelig at aksjonen for a sette 8 timers-
dagen ut av kraft i krigsviktiga industrier •kal gjennomfbres
trass i all motstand. Her vil den enkelte arbeidor og organisa-
sjonen som halhat være på sin post for d vflme om arbeidernes
interesser.

Aksjonen for å senke ari!!eidernes levesndar4fortsetter ogsa.
Saled&W har mag1ingsmyndighetake-na-ratl- ofdrC-  myn .
digheter at enhver lönnsfornbyalse skal være golkjant av de tyske
myndizheter i Sosialdnarterfientet fbr de settes i verk. Det er
betegnende at for å op.pnå lbnnsreduksjoner er en slik godkjenning
ikke nödv2ndig.

Vi venter at arbaidstilsynet og mcglingsmynighatene slutter
seg til Landsorganisasjonens standpunkt rtr det gjalder a söke
a fa tflbakevist disse anslagene. Levestandarden er na  sd  lav
blant arbeiderne at overtidsarbeidet ikka skal lezaliseres for
a dekke over den ned som de ellendige lönninger fbrer med  seg.
det er tusener av ledige hender som venter  pd  arbeid, og som
fbler det som tyvari at det arbeides overtid pa deras bekostning.
Her ma vi fastholdet stigning i lbnn i forhold til stigningen i
leveomkostningene.

Det er tycLtlig at matmanglen nd nelder seg sterkere for hver
dag. Det er forlita potater. Det er omsetnings-rasjon på fisk i
forretningene, köer etter rotfrukter, kjött og andre nbdvendige
næringsmielar. De som har en vanskelig arbeidstld, blir hevist
til a klara sg med det ellendige, tunze brbdet som nå selges.
Helsa blir bdelagt pa denne maten. Man bitt:rheten stiger.

V4tr ezen dag - 1. mal - for dören. Heller ikke i ar blir
det noen festdag. Det or jo en dag som kan feiras i 1=kar
oz band. Kamerater kan nokk söke hverandre i vennelag, men en
virkelig fuiring av dagen blir dat först spbrsmal om den dagen
vi har vunnet tilbake en

PRI FAGBEVEGELSE.


