
F r i Fagbevegelse

lir,  35.  1S.oktober  1941.

Kamorat!
I en månea har nå nazistene batt makten i "Arbeidernes"faglige

Landsorganisasjon. De hår brukt tiion gedg„ Alt nå har en sett tydelige
tendenser til korupsjon og selv-berikelse. At private regninger betales
av organisasjens-kassone er en. dagligdag forteelse. Do fleste kommissærer
har også sl-affe tse.g nye mcbler og nytt utstyr til sine kontorere Dessaten
er slekrninger alskerinner skaffet inn i stillinger. Nyordningen blir
etter hvert satt i system.

Heldigvis er det fd tillitsmenn som hår latt seg bruke 1 denne aan-
see om gulikalven. Tvert imot prøyer de  a  komme seg vekk. At le ikle  fax
lov til å trekke seg tilbake før det kan skaffes erstatning, er en sete
for seg somde ikke selv kan noe for, Alle vet at det'bere er en utsettel-
se. U'r eller siden vil alle få valget mellom  a  tre i aktiv teneste for
NS, eller gå i konsentrasjonsleir, hvis de 1 mellomtiden 1kke har kommet
seg kInna.

Norsk faghevegelse er ikke mere. Arbeiderne selv har ingen interesse
av fagbevegelsen. De vet at den er blitt et verktøy i nazistenes benuer.
En hver annen tzo er en illusjon. Det går nokk an a skrive om saker i
avisene. I organisasjonen er det ingen til handling.iOrganisasjonen er
død.Fordi all livgivende kraft er bofte.

V
En av de store stridsspørsmålene mellom Reichskommi sar eg.landsor-

ganisasjonen er na løst. Den tidligere ledelse i Landsorgpnisasjonen
nektet som kjent å gi pengor til tySkundervisning. Nå bli pengene gitt.
Og nå settes tyskkurser i gang. .Ledelhen md jo gi noe tilbake for hva de
har fått.

-

V. --
Matsborsmålot i skogdistriktene.

Den 120 september sendte fylkesmann K.M.Uordanger et brev til Reichs-
kommissar. Viitillater oss å gjungi enkelte avsnitt av dette:
Forsgningsforholdene:
"Ettur opplysninger jdg har innhentet har ukerasjoneringen for Hamar og
omegn av kjøtt i an maneds tid vært omlag 4co kg.  d.v.s.  5-7%  av normal-
forbruket. Distriktet omfatter 12-15-.000 mennesker. KUndene har altså

-

fdtt tildeling an gang hver tredje uke, og det som regel opplaget (utspedd)
a:at. Fisketilførselen tilfredsstilldr ikke behovet, Selv Offi det kemmer
bra med selecg kolje. Det er dårligere tilførsler av kveite, makrell og
ørret.

Hermetikk finnes ikke tilg-jengelig for publikum i Hamar og omegn,
ost og egg.heller ikke. Hva angar eggomsetningen har jeg gjort den eria-
ring at  sa  lenge det var tillatt å kjøpe egg direkte hos produsentene i
kjøperens egen kommune, kunne on engang imellem få kjøbt et kilo egg.
Siden nyordningen at all leveranse av egg skal forega gjennom eggeentny.
lene har det oVerhodet ikke vært egg A fa kjøbt på 16vlig måte for publi-
kum hdr i Hamar-distriktet i allfall.
Jeg taler ogsa her ut fra crfaring fia min egon husholdning,

samband mod spørsmalet omekjøttilførselen vil jeg nevne at vi her
i fylket bsdde gjort oss store forhapninger for arets høstjakt. Småvilt-
bestanden sies  a  ha øket betydelig og Hedmark fylke har fatt tillatelse
til å folle i alt  450  elg, et megethøyere antall enn vi har vært vant til
i de senero år“ Imialertid har vanskolighetone med å fa •aktlicens og
geværer til jakta gjort utsiktene gansketkie. Jeg hår gjennom det tyske
sikkerhetspoliti fatt opplyst at søk.nad om jaktlieens skal forelegges
Hasjonal Saaling, og at de sem ikke er anbefalet av Nasjonal Samling,
ikke vil kunne gclore regning Med aefå licenser. Jeg har videre på henvend-
elser til Ortskommendanturen på Hamar om utlevoring av jåktvapen fått det
svar at jaktvapen  itkl<0  kan utleveres derfra før de-har fatt ordre fra
høyere instanser. Om disse forhold har jeg gitt melding direkte til



landbruksministeren personlig. Jeg finner det korrekt her å gjøro
opprerksom på nt aenns ordnihg og denne nsikkorb rrt  har skant stnrkt mis-
nøye  JJCW  bart; blandt jegerne; men også blåndt oefelkningen som nadde
gli:det seg til  dt  gedt tilskett til matforsyninga , jonnem are6s jakt,
Smrlig elgjakta. Den ulike behandling av beflknihgen skaper ellers
rds -1-10* vnnskelighoter fer samarbeld o forstaelPd.

Holseforholdene,
Her or for tiden poliomyclitt i en rekke av fylkets bygder,særlig

Elvcrumdistriktot. Det er sorn følge herav baordret stongning av sko-
ler,  moteforbud m.v. Frykt for utbredelse av denno lumsks sykdem er
ganske stor, og det er nødvendig at dot gjøres bvå rloros kan ikko bare
for  a  stonpe syklommen, men også for A borolige bdfulkningen. Her hax
også vært adskirlig mavo-og termkatarr,ofte forbundet med gulsett.

Andre forhold.
Styrornd av fylkets to st5rste lmndbruksskuler, beggc landskjente

landbrukslærero - er avskjediget. Som jeg trdligere har-åttalt i on
innber•tning til Der Reiebskagaissår er det av  den  største betydning at
der hersker ro om vare landbruksekoler. Søkningen til disse skoler or
høst megot stor otter innmeldeisdno å nma. Dct vil naturligvis fra ""«
mynlighetancs side bli glort hva gjøres kan for åbevare roen em landr
brukkolerre, men jeg frykter storkt for at det ikke vil være mulig et-
tor de avskjedigelsor som nå er foretatt , å opprettholde dan gamle,gode
tillit blandt bonleungdemmen til disse to skoler

Jeg finner tilslutt  a  burdo opplyse at mitfinntrykk av stillingen
i Herrark fylke na er følgende:

Etter de rekvisisjoner som fnnt sted i var, ug dc fortsatte høst-
rekvisisjoner i hgst og den stndige tiltnkende vnreknonphet øker fryKton
lor at vi star foran ytterligere o aria etrengere ret&isisjoner og
det i kommende vinter og var vil bli_matmnngel.- Når det hcr i ct  av
landets fromste jordbrnk-sdstrikter nllerede nå er så vanskelig for varer
sum kjøtt, ost og egg - hvordan  til  det da bli til vinteren og-varen?
spør folk. I fjor hadde vi rikelig tilgang på første klnsses fotsild.
Vi venter i år enstox potethøst, men ntsiktc.ne for sildeforsyningene
OT iiCke lyse.

På grunn av prisstigningen  pa  levnctsmidlor er stillingen for maage
forsgrgero bare har den sed=o lønn som før eller ennå

^mindre, etter hvort blir svært vanskolig.
På den  annGn side er den politiske spaltnin; - avstanden mellom

Nasjonal Samlinr o; den øvrige overveddendo - del nv folk0t,  nlitt
større o., sknxpere. De stadive nvskjedigolser av folk som or alminnclig
anarklent som dyktige og ansvarsbovisste fngfolk, favoriseringen av NS.
modlommer til stillinger og på arnen mate, som f.eks. i jaktsaka og rn-
diosaka, virker alt annet enn beroligende på fulket. Utryggheten- savel
den politisko som don materielle - vokser stadig, Mismot og bitterhet
sprer seg mer og mer.

Under disse tilh0va synes arboidet for å holde opne fordraglighEten
viljen !--11 snzinrbeid og forståelse blant folkot å bli m•r og mer nytte-
let.  ' - V

Eakon Mover  
bhr nå funnet on ny måte å bruke Sørmnrka-skolon  pa.  Han her såle-

des oppdaget at den egner seg som rekrensjonshjem for nritte eiskerinner.
Med vårt kjennskap til Meyere perversitet skjønner vi nt det er pdkrevU,

V
Jehanno 2e11t2

har kommet til hodur ug vorlikhet nå. Hun blomstrer oppig utbrer
segierre. For sin store innsats siden nazistene tok ledelsen i Landsor-
~~gjonaa  ?itk,r hun onSdlwbli paskjTunot  f±Joi 1.500  krrinor.1 p47.ugg.
Hun gjorie seg ogsåwmrt  a fordelaktigy bemerket under den innon kemmis-
særene hollt '2or de tvske representånter for den tyske arbeiusfront for-
lelen. Hun soler seg  hå.  Og hun trenger litt mer sol, stakkar!

V
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Llye  sikrincTsbostommeleer.  
en forordning av 6, oktober har vi nå endolig fått bestemme1sene

02 at Politidepartgmentet Eiler den det bemyndiger i-sikringsøgemed kan
treffe forføyninger overfor personer som mistenkus ir overtredelse av
Pei3'nekatiltissars forordning om forbudd mot  politisk virksomhdt til  for-
def ior da oppløste bartier elLer agitasjon for kongchuset. Etter be•
slutning cm anvenUalse av sIkTingsfortøyninger kan dette ikke  prøves
fot dumStolcne, og erstatningskrav kan akke reises,

Nå sked altsa varc hj?Liligu n3zist1. "msd lovlig rett" kunne
lengsle gode nernmenn uten lov og dom. Ja, de farEler staii- i

sind store berrers fetefar.
V

Fritz
Som ble sa sørgelig berømt

forleden. Sin vapia tro f:sidde ha
drakle (tor annet komer han der
elukkes, blusset varmen cpp i hr
sterk nokk. Hal blc kastet ut,

på sine radio-kåricr, var ille Ute
n ipnfunnut seg på "Løwenbrau", Han
ikke), Mon see: sa ofte når ilden skal

Ihlon, Hat ble het. Mål hal vår iKke
blått øye rikere enn (ja han kcm,

V -
Vi advarer

mot Sigurd Valle ved Telegratverkstedets hovedverksted. Hai er
angiver V -
Ferhonværende journalist

Arbeiderenw-- 2r:lng  Heiestad cr prrestort av 3estapo.

Olsen er åpennjrtig.
Mene 114.21ene den første tid etter at de gikk løs på fagorganisa-

sjonen for fram med trusscien som middel og mctode, er vi n• tilsynelat-
cridc inne 1 en pariode da medlemmer og tillitatnenn ska1 lokkes til a
hofde fast ved organisasjonen. Nazicnc gar na pa fricrføttur så det er
en ren ynk a se.

Na heter det at "al% skal vmre som lør", i de rundskriv som sen-
des ut. -Styrene skal fortsette. Påskal ikke. avkrevL.s  lo3aliteteer-
k1Trimger. Det sakaldte midlertadige forbud mot medlamsmøter er opp-
hevd, samtidig som det er gatt ut beskjed om at NB. ikke skal "drad L
dirakte partipolitisk propaganda" innenfor b.gorganisasjonen osv. lazi-
gjengen frir Også med kontingentnedsettelse.

Dct or tydclig meningen å lirke og lure seg til sympati,og skaps
unstabilisering til det lgjen passer å gjøre nye ntzistiske framst
Alt er bare lurcri cg taktikk. Selv om karene blaser aldri sa vkkart
pa hyrdenøytå nd,  lar  imidlertid ingen scg lurc av ki()1,a. Allermins ndr
det ur sa at det her og der i orkestrat cr folk som spiller pa andre
enenger.

En av dem cr Hkon Mcyar, som na riktig har Idtt nøve til å ut-
to1dG sin store skriblertrang. flen intervjuer Erling Olsan og seg sjøl
etter noter t Fagbialit og krammer ut med riktig mye av intiresse.

Han bar vendt seg til Olsen og stilt ha.m noen dpenhjertige spørs-
mål:

Hvorfor fulgto du etter den 250septomber f.d. en annen linju enn
den dine meaa7bdidore i Landsorganasasjonen slo inn pa ? spør Moyer ng
h211 lar Olsen svare

"Mine mcdamboidere i L.O.'s ledelse forfulgte i don tørste tid
otter  25,  september overhodet ingen fast linje. De ble trukket hit og
dit av utenforstacndo kruttcr tiIhøreude de tilligere politisku partder.
Tor mitt veJkt=nde dreida det hele seg om en pl2cm5ssig fortsettulsc
av den 1111j0 som 1 sine hovedtrekk bic tastlagt av opposiejonen inncn
fa;rorgandeasjonen 1 løpet av sommeren 1940, oEs- som er nærmere prosisert

et, runaskriv til tagforcningene i fjor hØst."
Hva var årsaka til am du gikk inn i Nasjonal Samling?  spør  Meyer

videre.
"Opposisjonens linje måtte aegisk f02e til et  slakt skritt.  Det

fullstendige savuenbrudd innen arbeilerbevegelson i forbinnelse mc1
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9. april  1940  og det ansvarsløse spill zom senere ble drevot, gjordo dot
fulikomment klørt for rreg at en tilslutning til Nasjonal Samling og bove—
gelsons program Var len Ubetingele forutsetning for å kunne føre folk
Og  laal fram til en dennvinning av lanlets fulle selvstenlighet."

Det er klåre ord for pongen@ . Tilslutning til NS. er en ubetinget
forntactning. Vi kan være fullt forvisset om at kravet på dat punkt vil
bli holit varmt av de nye lelere i fagbevegelson. .

Om de har anslatt en imor forsonlig tone en tid, stikker hestehoven
fram Folandt.

Det er såludes fra alle kommissarene gatt rundskriv til foreningene
med palegg om  a  avertere medlemsmøter og andre tilstelninger t "Fritt
Folk', Foreningene skal tvinges til å unierstøtte naziorganet økonomisk.
Senere kommer sikkert Eaddlie liknende krav.

Mon mollemmene kjenner lusa  pa  gangen. De lar seg ikke lirke eller
lure inn i, noe makkerskap med Nasjonal Samling. De vil få merke at de
harptatt seg vonn over holet, de kjeltringene som bar tatt på seg å tvangs—
enrette den lagurganiserte arkeiii,?rklasse.

V

Ikke valg Lpflfumøtehe lenger.  
Bastreoelsene  pa a  holde tillitsmennene på plass blir itr og mer

krampaktige. Flere kommissarer har i det siste sendt ut et rundskriv der
de ganska enkelt palegger Gtyremedlemmer og andre tillitsmenn i forent".3
ne evigverenle tillitskverv.

I Landorgani2G2jonans rundskriv nr. 19. heter det .
"En rekke foreninger praktiserer såkaldte balvarIige generelforsamlingur
met utskiftning av en del av tillitsmennene. En gjør uttrykkelig oppmeii-
sam pl at det i forbinnelse med kalvars (og arsmøter ikke er adgang til
å foreta nyvalg. I,nonhold til forordningen av 13.2eptamber skal tillits—
mennens fortsehte i sine verv. Dette Ejeller også tillitsmenn i de en—
kelta fågforeninger.".

På denne snedige måten har fyrene tenkt å tvinge styrerog utvalg
til  a  fortsette. Det er ingen grunn til å tru at de får synderlig wan
til  a  sitte med disse evighetsvervene. ,På tross av alle Imep vil de fa
fagorganisasjonan temt for alle hederlige og rettenkenle arbeidere. Og
de er scm kjent i et overvellende flertall. Den prosess som såvidt er
beEyndv vil føre til  a  skille ut den lille klikken av ratne forredere.
Den blir tilslutt alene igjen, ,De klarer kanske å forlenge prosessen,
de gr6ier aldri deumle opp for stronrmiert ut av fagorganisasjonen. Den vil
tå alle tenkolige og utenkelige vcier.

V
Miskkket attack.

"Advokat" Asbjørn Larsen fra Lørenskog er også blitt direktør for
0210 Kretsiengsel, idet direktør Leivestad er avskjeliget. Som nevnt i
forrige nummer av bladet, har herr Darsen avkrevå alle tjenestemennene
i fengslet lejalitetserklæring til Nasjoaal Samling. Tjenesteinennene fikk
frist til å svare innen 11. oktober.

Aksjonan gikk fullstendig i vasken. Den vantude strøm av lojalitets—
erklæringer kom ikke. Herr Larsen satt hele formillagen ensom på sitt
kontor. fongGlets store stab var det t2 siger eg skriver — to —
stykker — som skrev unler erklæringen. .0g den ene av dem gjorde ogsa
visse reservasjonerl Fengselstjenestemennene holdt stand! . Nå har herr
Larsen trukkst skjemaene tilbake. Etter at ogsa  eksped.isjonssjef 010er—
sen i Fengselsstyret halde greeet inn.

— V
korrupsjonen florerer.

Den nye kommisar i Elektrikkerforbundet, Erling Johansen, bar ikkh
vart mellem av forbundet lenger enn silen i mars ifjer. Og han har ikke
betalt kontingent siden i april ifjor. Han drev egen elektrisk forretning
i Askim  — men hevet samtilig arbeidsledightsunderstøttelse i forbunlet,
Det nr Pukk til  a  sette til å passe havresekken: Han har nllerede
gyndt å tiltnSke seg økonomiske fordeler utenom sin formannslønn.Han
har funnet  ba  at han ma ha dietgodtgjØrelse for hver dag hin er i virk—
soMnet— fordi hans familie er bosatt i Askiffi I  Han har al lerede hevit
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et anselig Tøp på denne konto:

Den nye kurmisariske formann i Oslu og Akershus fagl,samorganisa-
sjon, hjørn Lagesaaan, el også en k:-HT mecl. næringsvett. Hans koninfødte
ham rylig en hirdavlogger. Darnevogna har hdn latt Samorgaaisesjonens
kasse betadel
Utrensgntnfan

av heJerlise elementsr innenfor fagorganisasjonka fortsetter, Må
ur dat ålllitsmannon ''rorsk transportaxbotdellorbunas stedliffi styre,
Alfred junlersen, Oslo transpogtarbei•e:forenings Xåssererske Rossie
Hnivorsen cig, 2 av foreningens gwrigo kontarlamer-er entlediget fra sine
stillinger.

Sokatæren Buskerul faglge samorganisesjon, Old Krogh er ogsa
eatleligcu fra sitt verv. Han er atterlulgt av den fordrukme cverlønar
Erlana Bcrga:sen fra ileare Elker,

V
Bem ny_ scsialradmanne i Oslo  

or tillsått lan 5 ar cwile tannlege Martin Kjeldåås, Inspcktør
Anirein Ftie aflx sagt opp sin still1ng.

-

V -
Det mellos stålig om råkjørng av tyskere, oftc msl delen tillelge, 2 av
cte, sisto dødsofrene or grassarar Brimenmenn, som ble kjørt ihjba vel
Ly3akor og sykepleierske Signi ureb.grevink sun ble Jrapt flv tyak bil
Ve2, nvalstal.

- V -
Fpræal.nrirn 1 Gnssvcrksarbeilernes foreningi Bergen er årresturt. Dut ble
viderc foratatt en masse arreståsjener i Bergan 30og 4rcktoba.

- V
U'lenksr herrudstingp

møte forledeno Her noWt,orUrører, skolestyrer Tveiten en
Let kan kånskje være på sin plass å gi unkulte prUver

fj[ 'aullkern:
Pa sruLn av inatrufne-omstendigheter hår Je tyske myndigheter sett seg

t:L å foflånge bovoktning-av jernbanelinjen Oslo-Eidsvollc, Dat var
fort nostemt at utgiftene for denne bevoktning skulle tærus av koinamnene,
Pet jillensaker mel len lengste linjs. 23 km. vilde det ha, blitt un utgift
på 66,240 kr0 pr, måned eller 795.006 kr, pr6 år, son ur alskillig mere
enn hele let samlele bulsjett. - - - - .-

Desværro haw vi også i vår bygl flere enkeltPersonerlftikkar ug
familier som unj.erstøtter lissu elomentur, Vi i Nåsjonal Såmling
påtått oss i ferstaelse meJ ekkupaajousmtikten. Mot eneste som "Eari førs
fram til vårt eget beste, å føre var bygl  acr vart land gjennom de vaeske-
ligheter som yi ar kommet opp - -

An nevnte pereoner og klikker, som når forspist seg på Lonlon rå-
die, hvis største intaresse er vanskelignstar for befelkninaen her i Norg€
understøtter fer billigs pupularltetojsg•ri lo eleleggunic kieltsr. JJiese
enkeltpersuner, klikker og familier finnes bile hos statstjenestemenn, i
bondestanlpr, eg t orretningsstsnlen, srlig de sem hsx benyttet ånlei-
ninen og fjant månge penaer på tyskerne. De turrusiserer varu menings-
feller  salk  åt enkelte lasz funnet let ns'Ivehlig å stillo sitt melomsskap
i bero, ia jr:ver nalrfkningstralikk vel skamløst ryktemakeri) og je set-
ter vår konmune I økenumisk faxe. Enhver person innen disse klikkar er
meJansvaslig for let som er skjell. Den saivae arL. sorfs disse bolsieviker
baharskes v er det nemlig som har understøttet ug lrevet la uansvarlige
eleflentar tal a irve sitt spill.

Dat må i b7-giens interesse settes en stopner for Jonne uasvåriiR-
het„ Jeg linner iut n.3rivenlig å statuure eksunpler, ilet jeg vil tvirke
Jtsse t11 shinåTbellet Jcg aliter IJag å obnrievnc i en Sosiål tilt rtics-
nenri falk aun nk ni bringes over j_ byggcnie arbciac Jeg elfter eventuelt
å foreta en og annw,bol.slevkoppnevnelse oæså s ilen bermed bortfallur

lsn at jeg bare opTp,x7ner folk aV vår bevegelse,"
EtLur lenne se17-svslører,le tåle, fåttot han ensteimg ( let ET jo

bare hnn som stommeT) følgenJc veltak:
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" Det oppoevnes en Sosil tiltaksnemnd mod en funksjorstid på G nker.
lUc i cpu  c  a kentle mcl r stiliil cw3rfo2 er.lfreren ancående

etegrtuelle sosiale Ln.k3tiltsk som _eoe maittU1061:10 dbt var n.7T botydnin
for befclkningen at kommurbn te-_c se av.

NEmnIa loar møter;ilkt  OL  fnnstfllifesoilYt og blif  •Tto efdforo-
ren mulktert a ovoreusstommelse med kommerueforeffintfign hva t,n eabuterer
det hvrv drge er pålae;.

Defotilio orn numnIes arbeile oo; lonstillingou il bli forelact
fyikcsma:non.

Det oppnevaes:
Telez af-Wstyfor hoffefjorgi,formalin, ImF20 TyhrinJ Pettersen,

KlWfta, sekrctaw Ec Itc Elgite„ arbeider et:30r:±;  1'-rSti?„11Son, (5ssfleird,
oruker Kregnel, itiblu*er Ole nctoetd, .andO7, Roif Myhro,

jogssiao'1,, Relr Lan .on_e, Jessheim, lrij.c Lefl2ini9 kjøbi.fians
Bratfcs, Jesshoim.

Disse rronn har eltsa fatt selve crIffer Tvoitens ord for at
er goI.e uor-imenn. at le dgffor skal straffes mot  a  s:Jttes ansvar-

lie tillttsverv! Dyeddnigegøn skriler fram mel 1%nge
- -

R-Uskslution m: nifo fram.
fiet Turq- icomnot en ny tororIning cm at let er forbult å utgi

TIviscr e;e pollttek ktua-Jctol vcen at do ansvarlige utglvegrø gir seg til-
kjeLoe. Vi of le7d_t ob'rg, I iTttc op finnel derfor a bnr13 gi følgende opp-
lyireIngee hogikejokn cr SuCrt Uett don saaüc SO!LI La sk2iitot for far-
ste p-arge, utkom den 300eJnuf.r i e'or. Trykkeriet har desvrre stalig skilto-
de adresse, sa cm adleasen ble 0PW:itt idag„ ville jet likevel ikke fin-
nes der  fger;gen. nei, forlRget er stadig let salffne. Skriftet utkoma2r
pa c:2ot Oriao, $oril  S2 mange arldre skrifter i danne tich. Er lette unia,
ikMe tfeetrekkofig, kan det opplysos at økonolsk støtte mottar vi av le
som ønsker eu

FRI FAGBEVE;EWE.  


