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Kamerat:
Det er ennå ikke inntratt noen endring i den faglige situa-

sjon. Offisielt har den tyske aosislavdelingen nedlagt sin evgåling
for fagforeningssoker, og Landsorgonisasjonefl ber nektet å ha noe  a
gjgre med det nye Direktoratet for femforeningssportsedi å gjere, før
det er kommet tilfredsstillende lgening pa ae saker som er nevnt i
Sekretariatets brev av  30.  juhd til Reichskommissax.

Riktignok er det holdt et par konforanser mod Lehdporganisa-
sjonen i det nve.Direktoratet, uten at det er inntrådt noen ny situa,
sjon. Landsergenisasjonen festholeer snce. krav.

Dst har vårt meget interessant å felge medlanmenes våkne
innstilling i denne tiden. De holgor seg ngye underrettet om alt som
skjer og ineretter seg etter utviklingsn.

Den norske arbeider akter ikke å la seg lure av nazistiske
knep og fantestreker. Nå forlonger de gjennomføring av sine krav -
eller utsletting sv organisasjonen.

Nazistene hox utspillet - - -

. V .
Bryggearbeiderne i Oslo.  

zR UTTT, I DicgD7 VAR Det forlanges-na at Jpree Jfr=i-

sasjon skal sørge for å taut 250 solide bryggearbeidere som bkal
ga inn i bryggeorbeid for den tyske krigsmakt. Organisasjonen her satt
opp som betingelse at tyskerne først ,skal opabeve forbudet mot at

Bryggeorbeideriorenings formann Johs. kan tjenestgjeate ved utast-
ting av srbeidere. Ilddere er det forlangt fast •ønn for arbeldet,

sant at NS-folkene fjernes fra bryggene. Det er holt konferanser i
Arbeidsgiverforeningen, Direktoratet for fegforeningsspør=el  om
Reienskommissariatet. Men noe resultat ar ikke oppnadd, idet brygge-
axbeiderne ikke vil vike  pa  sitt krav. De hen benvist til at da får

NS bryggeforening overta dette arbeidet, idet deralattar skrytt av sine
mange medlemmer. Tyskerne vil aog ikke ha noe med denne organisesjen
å gjøre, fordi den bore består av lgst sammenrasket berme. De mener
heller ikke å kunne skaffe de ønskede arbeidere.

Tyskerne har bedt om at dette må sokes ordnet slik st med-
Xemmene frivillig kan melde seg til arbeidet. Bryggearbeidbrne star
imidlertid  last  ved sitt standpunkt og har meddelt ledelsen i Brftge-

arbeidernes forening at de heller vil bringe sitt medlem:›skap til eop-
h2fr enn ta arbeid for den tyske krigsmakt før deres krav er opplylt,

Na:dstene truer nåmea å bruke forordningen om rett til ut-
skrivning av osbeidskraft for å fa tak i bryggearbeiderne.

V-KAMPANJEN  
går sin gang aver hele landet. Smilet hos oss nordmenn

blir stadig større. Nazistene har jo rotet noe aldeles forferdelig.
I forrige uke ble en del arbeidere på gardermoen arrestert

fordi de hilste med v-tegnet Det ble gitt beskjed om at ennver ar-
beider som på noen måte optrådte demonstrerende med v-symbolet uten
videre ville bli skutt ned.

Nå sliter nazistene seg ihjel for å overtabruken av v-teg-
nnt. I aviser,  pa  gater, gjerder, biler, trær, vinduer overalt
maler og klistrer tyskerne sine v-tegn. Men like trofast vandrer de



gode nordmenn 1 deres fotspor og gjør om nazistenes axbeid, og folket
ler. Det vet at Vi Vil Vinne Veld1g.

. V .
FLISA

hax  det vært stor anti-naz1stisk demonstrasjon axr gutta
Asbeidetjenesten. De samlet seg til et stort tog og marsjerte gjennom
Inis -byens syngende frihetssanger. Etterta samlet de seg til møte og
en cv karene holdt en menerde anla cm Trtbetskamp. Naziatenes
kuce nnturlimv13 11Crse eo 23itg i. te, n rtifi:YD bud  pa
hen ia dctte ir_nfielt seg. Var na.distehe ge, acg

T-)e samlct tdji fidn mul:g ra;:Ti c. ae 3cm. 21.lib med eg
gjrron41te e. faukt aekr;iver1. t)te tll flere ak:ecta3lener.
Folkedometclen aknd cltsn  cgte„  her  a  uublr med.

I det hele meldeu. nc  em forakelUge d-3munstrasjoner i de
fleste arbeideldiree. Mrn oto er det 011c•digc matstellet brukt som
utgangspurkt.  Msh  ofto er det spcmtadu reracnin mot den nazistiske
pronsnna.

Det er således betegnerde for stillingen innen arbeideleire-
ne, at det ikke har vært mu1i n samle mere enn nmlag 150 gutter til
"Den nareke Legion” til troLd 2ora L let har til dels vært brukt direkte
påtrykk for å få anttene til nmelda sew.

. v
DEN YORSKE UTGION

hnr forresten fåt en meizet tvilsom tilvekst
Norako sjOgutter, som har sittet-dfiternert i Tvskland er
skrevat til tjersste på den fineke front. Slcdctninger
lig ±Ott bilsner fra dem  pn  dorec roice gjennoffl landet.

Elant de som har gitt aitt ravn til stette for denne nazi-
legionen, er of-så Hdkcn Meyer. han gr i stn bror Karl's fotspor. jet
er riktirnokk monge år si(jr "Appc1s1n-lieje-d" hu1dt foreatiiiinwer 5
sin t:a3on2de Ioict  nd. Ment rin - lille Hakor  f;!Iger da ott.Jr.

Forleden sto to konduktører pd trikken i Oslo
at talen. De understrekot meget sterkt den dom som nazi
vente sog. Imidlertidvar det en annen konftnr snm  1-17r
og de bfan var medlen av ns, oppfettet han natdrivie uan
rettst mat sor. Jdn evarrLit to rbd.re mrd de iicldsums
Dc ga na,tarlir7is dut glL'.tte le.k; L3jon. 2:1.1 s-dutt
seg. Men srindte til gjengjeld c;J:2ze:k1c1se til .3-?drtairins
sire to kolleger. bcken ble unnercpct, meg. lod&isan rant
til  a  foleta naen fcitojning mot de to nerdmebn.

. V .

disse dager.
sirlpelten ut-
Nurge har nam-

. V .
WISFR LAPSENS SISTE TALE

nsr v=c almindelig samtaleemne over hele laniet. Hvor
to her snakkat sa..unen, har de allert hans rcdiotale og gitt cine ko-
mentarsr.

og snekKet
stone kunne
te E5anT:aulen,
t-tLinnflurn
to truoldr.
njz..stan gi
1d1LJ2c p?2'.
lnpen geunn

VaTSITUARIONIEK
---51ir stadig vanskeligere. Poteter er det nesten ikxe å få

tak 1. De fleste ønsker seg gjerne noe av de 2-300 000 tonn poteter
som i host ble sendt til Tyakland. Fisk er ikke å få tak i. 5i!akrell,
som er en r=loncl sommerkost er ikke  a  opbdrive. Brødet blir staidig
tørrere og elen(lieere, t2occ beikernes iherdige anstrengslssr for å
gjøre det sniselig . Dat siste er at fløtun ar borta. Det blir canne-
lig sidtt mad f(Jttstoff Ltke flenk, ie ust, nesten ikLe

fløte,  mcgct ltteCic, iL;_ka
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Det er et under at arbeidere i tungt arbeide kan holde ut
under slike forhold. Men lenge kanikke arbeidsprstasjonene holdes
oppe på det nåværende nivå, nar maten tas ut av munnen på de som skal
slite og streve.

Enda varsles det nye innskrenkninger i rasjonene.
De fleste smiler forresten av de nye kjøttkortene. Nå har

vi ikke sett kjøtt på månedsvis, og så skal vi plutselig få kjøttkort.
Santidig heter aet at vi skal fd to kjøttlgse dager i uka. Akkarat scm
om det var noe nytU

De floste ville sikkert satt mere pris  pa  om det hadde blitt
innført kjøtt-rasjonering lydende på et bestemt kvantimi. Sahedde da
al,e fått høve til å se hvor mye kjøtt de ikke fikk, å akad vi nitså
bare få  3e  kjatt på trykk. Det metter ingen mage.

• V
ETTYSEARKIDSREC-LriNT

er na utarbeidet for de tyske arbeidsolassor med norske ar-
beidere. Det er et bemerkelsesvereig dokumeat, som Omrer Jet unlerlige
nnvn: "Annerkningsblad for arbeidstagere ved Det kan kanskje
være av interesse å se på et oar av de tingene som detto dokument inne-
holden. Det heter saledes:

Den tyske forsvezsmak beskytter det norske rike. Arbeid SOM blir
yobt for den tyske forsvarsmakt, kommer kun det norske rike tilgode.
Enhver arbeidstager ved det herværende tjenestested hjelper da altså
med til Norges beskyttelse.-

Et annet sted blir dette understreget med følgende oppbyggelige opplys-
niteg;

Tyverier, ulovlig tilegnelse, sabotasje og spionasje til skade for
det tyske rike eller den tyske forsvaremakt blir rettslig forfulgt.
Jgjerningsmennene er utsatt for do strengeste straffer, som tukt-
hbs  og dødsstraff.

Hadde det ikke vart en tanke an et slikt reglement hadde vært opprettet
for ydre hjemlige nazisters virksocket her  I  landet før 9.aoc51 ifjor?
Men det eø kanskjemed erfaring fra sin egen virksomhet at utfolmningen
er kornot istand? Ja, hvem vat?

4J:CSTI:h SCKUITZ
er blitt nazist og tilhonger av den norske Legion  pa  sine

gamle dager. For de yngre som kanskje bare husker ham som en fordruk-
ken, glemsom og ubyre pratson p.amnel hallik, kan vi opplyte at Uan
sin urgdam VST MUTC2, Sa vidt-vites er det ikke flere mure:e r-r;:d en
så aølgelig

. V ,

SEUESPILLERNE
kannå nottere en utmerket seir. Teaterstreiken er avblast,

alle skuespillerne er sluppet ut av fengslet, alle spilleforbudd er opp-
hevet.

Skuespillerne har med dette vist at det nytter å kjempe mot
nazistene, bare en vet å holde sammen. Det er slkkert en Lære skuespil-
lerne ikke kommer til å glemme, cg som mange andre gode nordmenn kommer
til å dza nytte av i de kommende dager. Ikke minst arbeiderne.



HAKTKORSTOGET  
mot Russland vinner liten tilslutning i Norge. Det er morsamt

å høre hvordan na,istene reser, Du Eo(x.:! R7or er den norske kirke nå?
Rvor er de ivrige forkjemnexe fsr •ivJule:vUs sak fra  1939?

Det norske folk svnrex: Vi er ikke med på nee hakekorstog.
Skal vi, slik som nnoistene si2r, 1).o1:jek terror, vOld, barbari, anti-
religion og annet fanteri, behoVer vi ikke å gå utenfor de noreke gren-
ser, Vi  klarer  oss lerge ned kamven met dtsse ttng representert i
rornk og tysk Dfl,ZJSMO. :T=ily

L Scilet-Breldet sr ellers mc—
gol klar. Det 02 egsåea. sttlltsg til det tvuke cvurt.alljr.SL russiske
ardelderu ug bønder.

. V .

Aldri har det norske folk stått så samlet som idag i kampen
mot nazismen. Aldri hnx det vist slik mot. Margn verdifulle egenskuper
blir tatt i hruk ror å hevde icl.kets vlje til selvstendighet. Det er
et snmhold som nazistene alUri vll tryse igjernsn. Der hjelper ikke
pesgsr eller korvupsjon, ovsrtalekse eller ensrettede avicer.

denne kampen inn),:ex des norske  rubeddor en  klår  stilling.
Han Vet at lør nåizis.D.ens åk er kåstet av, vinner han ingen politisk og
21kononick trihet. Derfef gåtr han  ecsa  så mudig inn i keneen mot necis-
men og alt dess vesen, DerIsr kjeriper han los å frigjere stn organi-
sacjulj. Han vet at hans freptid bP7e kan trygges gjennsm en

VVVV

Ft FAGBEVEGELSE.


