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23.august 1941.

Fagorganisasjonens offansive holdning har nå ritt seg et nytt utlag.
Etter at de arresterte tillitsmenn er frikltt, rår det sterk spenning
i fagforenIngskretser omkring den skjebne de øvre kravene 1 sekrita-
r1atets henvendelse til Reichskommisar av 30.juni, vl komme tll å få.

Lønnsspørsmålet tret naturlig nokk i forgrunden. Det er oppstått et
meningsløst misforhold når det Ejeller lønnlngene fr det store fler-
tallet av lønnsmIttakere 1 vårt land, på Erunn av den enorme prIestkg-
ningen og vareknappheten. Og dette er rimel1g at fagorgan1sasjonen av
alle krefter og evner går inn for å råde bot på den usunde tilstand em
som er inntrådt, or kjempe for en hevnins av lonninrene, sm nå etter-
hvert tvinges ned på et lavmål  e om ikke kan sikre detnødtørftigste
underhold for arbeidsfolket.
Iønnsspersmålet inntok enbred plass i henvendelsen av 30juni. og sek-
retariatet her nå 1 flukt med henvendelsen relet krav om lonnstilleg.
Kravet er fremmet den vanlige vei, idet sekretariatet her henvendt ses
til Norsk .trbeidssiverforening. I denne skrivelsen kreves lønnstillegg
på grunnlag av R1ksmeglingemannens forslag av 1 januar 1941. tet nye
Direktoratet for arbeIdsorsanisasjoner har fått meddelelse om"atlands-
orsanisaslonen har reist lennskrav overfor arbeidsgiverne or besked om
at det ønskes snarest mulis opptatt pattsforhandlnger. Det er fasorga-
nisasjonens oppfatninr at eventuelle lensforhandlinger md foreEd under
ledelse av de ordinære meslingsinstitusjoner.
Kravet om lønnsøkning kan det ikke være tale om å komme utenom. Den
veldige prisstigning må kompenseres. Det offisielle indekstall viser
en stigning 1 leveomkostningene på vel  38  % siden siste Eans lønningen
ble regulert. AV dette er 8 øre timen; det vil si ca.4 1/2 % kommet
arbelderne tilsode etter at januartillerget 194M ble fratatt arbei-
derne. Det er her fremdeles en svikt på vel 34 % som står udekket i
arbeidernes disfaver etter Indeksen. Ken det gir ikke et fullgodt
uttryk for hvor stor prIsstigningen er . Det forstår en best ved å
studere tallene i Oslo kommunes statIstIske månedsskrift når det gjel-
ler de viktigste postene på hueoldningsbudsjettet - mat -varer , lys
og varme. Stirningen for cetvarernee vedkommende er fra før krigen
bret ut til 1S juni 1år steget med 48,5 og for lys og vame med
103,1
Levestandarden er - selvor vi ikke hadde disse tall å holde oss til -
sunket voldsomt siden tyskerne hærtok landet. De• gis derfor ingen
vei utenom lonnstillegg. Etter Hiksmeglingsmannens forslar skal
kompasjon ris med 3/4 av prisstigningen. Arbeidsfolk I vårt land ser
det slik at- det er minstemflet for det som kan aksepteres, forutsatt
at forhandlinrer nå kommer igcnr.
Arbeiderne vil 1kke la s1E avspise med nådesmuler fra tyskerne eller
hjemlige nazister.De krever ein  rett  når det gjeller lønn for det
arbelde de utfører, som det ejeller alle de andre krav som er satt
Opp Ejennom henvendelsen av  30.  juni.

Forleden blev 7 funksjonærer ved Cslo Sporveier innkalt til direk-
tør en hvor de fikk ses forelagt et brev fra landslederen for NS-
faggruppe Odd Fossum. Denne beklager i brevet, at de 7 funksjonærer
pe rYmee måter motarbeider NS og den nye tid". De sjikanerer medlmmer
av NS ved sporveien, river ned nlakater eller tilsmusse r disse. .9revet
konkluderer med å gjore direktoren opmerksom på at om dette Ikke tar
slutt, vil de 7 funksjor=er bli meldt til politiet.



Evad med E'ørno a ?

Skipsfartdirektoratet har på lang tid ikke klart å få forbindelse
med Bjørnøya. Et skib på fart fra Bjørnøya har således været ventet
til Norge I  le  dager. Direktoratet har forespurt hos Terboven om
øya er besatt av engelskmennene. Dette er ikke besvart.

Skos;sarbeidere.

Na:davi:en "Eamt.: Arbel2arb'uf at htis vedhussten ar
s?',t  r:t  ,r grunn til å tro at årsaken er manglende

vilje; kan bevilget familictillegg inndras.
Det er altså på denne måten det skal bortforklares at arbeids-
prestasjonerne er lavere iår enn før. Dette tiltross for at alle vet
at det skyldes manRel nå mat. Fra de fleste forsyningsnemder
skogsdistriktene er det sendt forestillinser om dette forhold.
ken situasjonen be(rer sig ikke. Tvert imot. Fra skozsdistriktene
komner stadtt nye meldinger om den forferdelice natnangelen.
Det finnes distrikter hvor skogsarbeiderene ikke får aEinen mat enn
akkuarat det brød som rasjonen tilsier. Hertil den lille rasjon
med kaffetilsetnint.,. Mers absolutt ikke mer. Kelk, kjøtt, flesk
finnes ikke. Kunne det enda skaffes :oteter nokk noe oE steke
disse i, mener en at situasjonn kunne bedres. ken intet blir gjort.
Det er mat, og ikke trusler som kan bedre dette forhold.

Lazistene fortsetter med å ryddc. vekk dyktige administrasjonssjefer
EOM ikke vil boye inn under nyordningens åk.
Fredat 15.au:. fikk teleratdIrckter  A. Hrarber  OT  :1-afikksjefen

Tele7rafverket, Leif Larsen avsked på dacen fra sine
Eaarberg har været i Telegrafverket i over 40 år. Beskeden om at
de måtte fik de Senere samme da7 kom de nazistene som
var utsett som deres etterfølgere, Hadland c)P Knut Knutson FIane
og bekreftet avskjedigelsen, og meddelte at de straks skulle overta
stillingene, henholdsvis som direktør og trafikksjef. Begrunnelsen
for at disse to veltjente funksjonærer er avsatt er den at motstan-
den mot NS og den evindellge "nye tid" er så stor i TeleLrrafverket
at de av den grunn måtte vekk. Oc så tar to av dem som har vist
sly villig tii å gjøre rakkertjeneste for de nye herrer, deres stillig

Postdirektør Torp er avskjedicet på samme hensynsløse måte.

Kriminalsjef Reidar Sveen er avsatt. Hen er "stillet til disposajon",
som det heter i den tyske kommisær Hagelins språkbruk. Hans stillinc r
er sitt til politiinspektør Schartum, sm blandt kolleger bærer det
karakteristiske oppnavn "Tåkefyrsten".

Direktør johan ':vidsten i arbeidsformidling og arbeidsleshetstrgd
er også avsatt fra sin stillins. heller ikke han var et lydiE
redskan for den "nye tid"

Arbeiderne ved Nylands 7erksted fikk for en tid s:Lden denne
hyggelige besked: Det skulle uttas 3C0 mann for å dra til Trondheim
ot Tromsø for å byn ubåthavn. Det ble opfordret til å melde seg

Let er l unødvendiz å opplyse at  denne  oppfordrint
ble grundiE nerlisjert.



Forholdene ved de tyske anlegg rundt i landet skal feeøvrig ikke
Triste til å dra dit på arbeid. En arbeider som har vm-eet i Glom-
fjord kan fortelle hvordan han  oE  hans arbeidskamerater har hat det
på dette sted.
De var 30 mann i laget. (Ialt er det ca. 1000 mann i arbeide for
tyskerne i Glomfjord-) De 30 ble da de kom, anvist natteplass i et
bedehus. Det var ikke antydnins til sanger, ikke engang halm. Der
tilbragte de 8 døgn. rå disse 8 døgn fik de av mat bare en liten
.pese kaffe og 1 1/2 stomp. Ikke noe smørt ikke melk, ikke middags-
mat. Lønnins:en sin fik de heller ikke. PA 3 uker fik de hver utbey
talt 50 kroner. Tilsiat brast tålmodigheten og en morgen møtte de
ikke opn på byggenlassen. Da ble det huskestue. Tysk militær ma-
sjerte opp og ordre ble gitt: Innen en time skulle arbeidet vare
gjennopptatt, ellers ville de bli tatt med av militæret. Detvar
ikke noe vals. 1-Jen det er synd å si at tyskerne etterpå har hatt
mye glede av-disse arbeiderne. StadiE rommer noen. Men nå har tyskene
inndratt alle lesimitasjonskortene deres.

Den siste.  

FÅ en vegs i Cslo stod en dag: "Gid fa'n tok Hitler!" Neste dagsto
det under: ' vil ikke ha'n. Hilsen Fa'n."

Det er alltid bra at det er sterk oz flammende uvilje tilstede mot
undertrykkerne. Dette hatet skal underbygges, ikke dempes. rå den-aRRh
annen side må vi vise full vilje til smhold og fanthet i rekkene.
Nå, som alltid før, må vi klare å ta et oppsjør oss i mellom, men
likevel stå sterke i kampen mot vår virkelige fiende. Det er demo-
kratiets tanke både samfundsmessig og orsanisasjonsmessig. Tyskerne
trekker nå skuldrene av slikt. De forstår ikke verdien av selvstendig
tenkning. Dette kommer bl.a. til uttrykk, når de tar en streik i. et
av de krigforende demokratier til .inntekt for sig. Deter grov feil.
Det er jo nettopp styrken i demokratiet at det tor vise uenighet. At
uenighet er beklaselig, er vi alle enige om, men vi m verdzette slik
frihet. Få samme måten vil nazietene heller aldris forstå at enselsk-
mennene på parlamentarisk måte behandler et forslag om å oppta i"reds-
forhandlinger og stemmer det ned med kal ro.
Det er sterke sinn, som klarer slikt. Nazismen ville få dedsstotet
om det i Tyskland inntråtte en streik, eller det offentlighevet
seE røster for fred. Nazismen kan bare leve ndr den frie handling
og det frie ord er undertrykt.  Vår  vei kan derfor aldrig bli nazis-
mens.
Vi kjemper derfor for et fritt, demokratisk ITorse. Ned handlefrihet,
tankefrihet og en

FRI FAGESVEG:LeFe  


