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7:azilederne 1 L.O. komner til lege Sterk  vekt pa  resSe-  og  propagan-
davirksomheten. Let er neninsen å setto i verk et systematisk arbeid med
sprenifts av naziløsner  es  tiysk  es (Luislings gift blandt de fasorwniserte
arbeidere. Som et ledd disse bestrebelser ble det frodag 7.novbr, holdt
en konferanse i bekretariatsalen. Nøtet ble'åpnet og ledet av stedfortreden-
de fornann, Erling Olsen. A.v nazipaepene i L.O. var videre kasse-
rer Fakken, preseleder  r1raabolt og pressesekreb,or Oddvar Erikser. Dessinten
møtte følgende konmisariske formenn: Bakerforbundot Leif Bjerhe, Peklednings-
arb.forb, Leif Eelje, Bygningsarh.forh, Arne-Andreson, Centralforenn for
boktr..ytkere beverin Arnesen, Llektrikerfo-rbundet Einar johansen, Formerfor-
bundet Eritz W.Revald, Høvieriarbeiderforbundet  bisuie d Bersh, Jernbanefer-
bundot Potter Rolm, Jorp-ogyet. Pdrger Aamo:lt, Kjemisk Asbjørn ..3jerkerKjøtt-
industfiarb.forbundet Aisle Kristrnsen, Litografisk Tvin Helsesen, Murerfor-
tuneet Akeel b.chltz, U.E.N. Thv.Aoeland, Postforbundet C,CnriStoffersen, .
Sjønannsforbundet Erl ing  (:)verby,'økog os Land Rolf ,Tarmann, Skotøyarb,for-
bundet IJaniel Easen„ 1elosnaf  os  Telefon Rolf Eilsen, Tobakk arb.forbundet
Konstantin Mansanas  os  rransportarb.forbundot Alexander Bervf:k. Fra i.-.fag-
gruppeorganisasjo'i ffiøtte Lars Lundo og f r a "Fritt Polk" Karsten Werner.
"Fri F:,. beveselse." badde også sn representant 5.netet og ser seg i stand
til å bringe føl:sendm referat fra møtet:

Traaholt beldt foredrag om presse og prdnagandevirksoreten og understre-
ket don viktlge rolle denne virksomheten har når det gjeller å vinne arbel-
derne for "don nye ordning" som skal glennomføresl Traa:?olt fastslo at det er
båkreVet at de fasorganisorte sir sin fulle tilslutn5.ng til dette arbeld,da
en i lengden ikke vil kunne fa et positivt samarbeid uten at arbeiderne s;ir
aktivt med. Lot var ikke her bare spørS?Al  eM a  skape en ny ideolosisk inn-
stilisIng hos det store flertall, men  a  foi.berede det på at organibasjonsfor-
nen skal i støyeskjeen, idet målet er å sfrape et Norges arbeidssamband os i
denne organisasjon skal bade 'arbeidere og arbeidsgivere  samf5S..  24orges ar-
beidssamband (det er son man skjønner Arbe 4dsfronten som duFker ope under
dette navn) skal stå i et ntin samarbeid ned llasjonal Sanlirs og m:pddighe- -
tene, idet Arbeldssembandet skal dawne et neset viktis ledd i helo "nyord-
ningen" under E.b.ledelse.  Traqholt presiserte at hele fagorsanisasonens
oressearbsid  1-(1  settes inn  bà å f---be-e d e  nedle rinene  nå Jenr e utvikling.
-Lra-tolt avviste bverre Krog":21s  og I.'‘c:;ers garde nlan on en felles  1.1:.:eavis for
alle faso2saniserte. så stort rs,..ojekt - det blir spørsmål om et opplag
på 350 009 var for s=t til  a  reliseres for Oyeblikket. Derinot kunne det
bli tale on et mindre ukeskrift, ned NS faggrUppeorganisasjor son utgiver.
Dette skriftet var tenkt som et fellesskrift foP arbeidere  os  arbeidsgivere

'os  meningen med det er å preparero lordbunnen for Norges arbeidssamband. Det
or mulig at et slikt skrift vil kolmho fra nyttår.

Traahelt Opplyste videre at Meddelelsesbladet vil bli omlagt fra nyttår.
konme ut hver  ai r.dag og  gå  gratiS til alle tillitsmenn i deres hjen6  Ogsa  fas-
bladene skal o-nlOsses til samrin5 fernat9

denne san.ierbea.s henstilte Traaholt til forbundene ptraks å ta fatt
på  a  skaffe seg seeislister'til å ta seg av_bresse og propagandaarbellot. Det

.er idag mang.el c slike folkl Eller mente han at en.mtto nTrtttggjre seg
de tyske erfarinser  os  tyske rådsivere. En-måtte regne med rÅ r  Arbpldssenhan-
det blir virkelighot at det i hvert forbund.må bli on presse-og ProossandL-
leder, og det var Cuerfor nødvendig:sa snart son  nulis  å fa utdannet folk til
dette viktigo oppdras.
" L.O.Is prossevdeling vil foreløbig opprette 2 avdelingar, en for Meddel-
elsosbladot og Tasbledene med Oddvar Eriksen som  leder os  on informasjonsav-
deling mod Arvld Arntzen som leder. Avdelingen skal sendestoff til dagspres-.



enn først og fremst til Fritt Folk som skal tjene som riksorgan  for fagr,
organisasjonen.

Traaholt opelySte tilslutt at det arbeides med en plan om å utgi sten-
silerte bedriftsaviser. Denne plan er ennu bare på et forberedende stadium,
men det var nødvendig også på denne måte å komme på mer direkte talefot med
aebeiderne.

Detze var ordene som fallt på møtet. Vi mener det er riktig at arbeiderne
- de arbeiderne Traabolt og naziklabbet nå går løs på for å erebre dam for
Quisling oe "nyordningen" - allersdo nå blir kjent med de planer som er i
emniag. Det redde ikke noen særlis optimistisk stemning på møtet. Svikerne og
overløperne Ser klart hvor vanskelig det vil bli å vinne skikkelige norske ar-
beidere for nazismen, enten den opptrer på tysk maner eller kledt i norsk
bunad.

De kan setts så mye fart de bare vil i presse- og propagandaen, de kan
prekke på tillitsmennene alt det nazimateriell do bare Greier å produsere,like
lite hjelper det - de arbaider for en tapt sak. De står overfor en arbeider-
klasse som i stum, men dyp forakt vender nazipakket ryegen, og som bare ser
fram til den dagen da krapylet skal feie2 ut av Folkets Hus.

-
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Fra fepgslene.
.0-Fniesvar. Hansen,Oslo ble arrestert fredag 7.ds. Han er satt inn i fenss-

let på 73redtvedt.
Rolf Hofflo skulda vmrt løslatt fra Botsfengslet 11.ds. men slapp ikke ut.

Tyskerne hadde.forespurt når han skulle komme ut,  os sa  beskjed om at dofro
skulle overføres direkte fra Botsfengelet til det tyske fangslet i Møllergata
19. Botsfengslets direktør svarte da kunne Hofmo like godt b11 sittende på
Botsfensslet ut ein straffetid. Det er en prevetidsordning 1 2otsfengslet,
-slik at fnngene får trukket fra en tredjedel av straffetlden,som så blir igjen
som prøve rår de slipper ut. Hofno hadde sonet 2/3 av straffen, men må altså
bli sittende videre på tysk diktat. Tyskerne er redd for å setta idrettsleder-

ne på fri fot.
stortingsmann G. Wright er arrestert.

V
Mer korrupsjon.

DeIT.-5=7 -forsofne hallunken Aksel Schultz fikk på sin 70 års dag 500 krt
som fødselsdassgave fra "medlemmene". Forklaringen var den at "kollesene" 1
L.O.  så  uenultz lov til å ta 500 kr. av kassa til seg sjøll Det var nemlig
svært sparsont mad hyldest fra nedlemmenes side på sebursdasen. Foreningene
holdt seg også fra å gratulere. For å bøte p denne manglende oppmerksonhet
holdt kommiswrene fest for sammeltn.

Vi går ut fra at Schultz enda har så nye vett 1 skolten at han forsto at
medlenmenee og avdelingens kjølighet på 70 Ars degen var en klar standpunkt-
tagen til hans forreder1.

Schultz ber forresten vært flink til å gjøre forraderiet om 1 klingende
nynt. Han har nå lønn som kommiswr og som formann i Arbeidernes Landsbank og
attpåtil hever han pensjoni

Han slapp mulkten.  
Norsk murerforbund har beslutning for at alle som er strøket for konting-

entrestanse skal betale en mulkt på 75 kr. for å kunne gjenrinntre i forbundet.
Denne beslutningen blir praktisert  pa  ferskjellig vis. En 0ivind NordaU-
Pedersen, som av NS. var utpekt til kontrollør i eten-jord og camentarb.for.
var strøket av Murerforbundet fordi han lkke hadde holdt boka 1 orden. Ean
gikk imidlertid til Schultz og fikk ordnet boka - uten mulkt. "Jeg må vel
nesten sjøl vmre organisert og ha boka i orden, når jeg skal kontrollere andre"
- sa han og det var "kamefelle" Sebultz enis

Kommunefunks'onwrene i Oslo belder stand.
Tors ac - .a e .s. nn_ae  t  a e kommunefunksjonwrer i Oslo til møte

1 Bøyres Eus. Det var lagt ut innkallelser pa bordet til hver eneste funksjo-
nmr. Videre hadde "ordføreren" satt opp oupslag med ordre til alle å møte.
Det var lkke mange som restte opp. Det var de NS.medlemæene son er plasert
en eller annen stilling i Oelo ktimmune. NS har ordnot seg slik at de YE folk
som ikka har noen beskjeftigelse, „ansettes 1 Oelo konsame. Som regel har de



sa "tjenestefrihot". pt vil si de gjør at aller annet i NS og Oslo kommune
betaler lønnen1

Tannlege Dizrklebust talts på møtet. Forodreget artet seg som en eneste.
sammerhengends trussel tll funksjonærene on å gå inn i NS, hvis do ville bo-
boLd; n»no:.J* sitt Ean sa bl.a, at når nleglonserend" konmer hjema skal de
pleeess i bsat og kommunet

Trusler eg knop er nidiene, men de oppnår ikke hva do ønsker. Oslos tuse-
ner a7 furksjomsTer lar ieg ikke skremme inn i landsforrederpartiet. De står
fast,

V

Partiet com det ikko or mulig å konne ut av.
me  aer ned bekvnring på de mse:re utmeldolsene av Nszjonal Samling

de h2j;J bre.k det krasseste midlet de har - trusselen om at folk skal
mi cHs  stV.det sitt -  fer a bremse på. frafellet. Det ser ut til at ds ekal

r.e.s:tledere i Landsergonisaslonen i dette stykkst, De'5 er
heidt  V lnnenraksdepartementet, der Odd Fessun se; mdyer
møt, . denne konferanson ble det gitt følgeree beknce'
1,  Kav,t7tea ti loneotemenn og arbeidere som i denne tdden er 7Jiit mennmer

av går ut av partiet igjen, mister retten eil å tnucha ef-Lent-
Idg  :ralli

2. Yerrhon.'W- arbeidere og tjenestemonn son er avskjediget i kommunen med
Inne.re:tksdepartementets godkjanne1se og under henviening til Reacbskanmi-
sars terbrdning, blir under ingen omstendighet igjen inntatt i offuntlig
Stilling

De små menn sow nå sitter og nstyrer" på tyskernes nåde,velger fromgangs-
måter som står godt til deres usle karakter. Folk med nurnes not folk som
ikke vil ha noe med ITEi å gjøre - skal straffes ned å niste eksistoner:n. Det
må sta darlig til med et slikt parti.

Strøkno NSOmadlemmer skal lette til nytt medlemesksp.
Det er nå sendt rundskriv til foreningene om at mulkt for annen og tred-

je gangs innmelding er opphevet. re=0 bestemmelse komner av at YS.nodlemmor
son tidl, meld.te ses ut av fagorganisasjonen, nå meldor seg inn igjen, og de
nekter å bstale gjenninntredelsesavgift.

I et okinv fra L.O. blir dot uttalt at den kan virke uheldig på arbeids-
placsened at raen cr organisert og andre ikke. Dette vil det i den nærweste
frc'It.ttd LT1 rette på, idet det i de neste nåneder vil komme en forordring on
plikt tLl å være meelem.

Js, sett dndelig alle krefter inn på å fylle fagorganisasjonens rdkker
med razistorl Ledelsen kunne jo ellers komme til å føle seg ensom 1 landska- 
pet, V

Jeseinger,
- Le

nazissene.
på ch tsea
men v* tar
at
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llesnavnet på oss som yder on innsats for å gjøre helvetet hett for
Det minner nazistene on at dot kan være farlig å bli satt ensom

t post. Egentlis skal det visst være en nedsettende betegnelse,
det som en attest for å være god nordmann. Dot nyeste er derfor
egynnor folk å hilso hvarandre med: "Å,jøss er det degt"

fl V
Nasjonalhlelnen

rae e i2prce greit siden den ble okkupert av nPzistene. Alle innsænlinger
stepper e-7vi tross store førstesiders gratisannonser 1 aviseno. Utleddningen
består av usolgte loddefler. Bare de rekvirerte pengeboløp fra konnunene
kommor int,

Men selv i bruken av pengene har nazistene sine vanskeligheter. således
viscr det seg vmskelig å få svenskene til å overgi de husene som ble levet
mans Naajrnalhjelpen enda hadde norsk ledelse. Tross store deputasjenscoiser
og langd konferanser forblir husene på svensk jord. 2venekene er tydeligvis
ikko interessert 1 at deres gaver skal brukes til nazistisk propaganda. Det
er det norske folk også enig med dem 1.

V
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Utførselen av mat
p;ar til gjangjeld så myo lettere, som innførselen avtar. uåledes fore-

ligge: det nå offisielle tall for hva det er utført av mat fra Norse,sendt
gjoan til Tyskland. Til nidt i forrige nehed er det i løpet av'
innewaitoade år sendt:

€02.000 kg. smør 5.R30.000 ks. mergarin. 133.000 ks. egs
40.000 1 fløte 3.3824000 " kjøtt 1.277.000 " kaffe

5.618:000 " nelk 1.166.000 " ost
Så vidt det vites er onda ik:oa eksport av poteter begynt. Dot blir vol

ikke så lite av det heller ettervåre erfarinsor fra i f»or.
Lnda firs det nennes1Ter son sår rundt og forteller at det ikka fjernes

mat fra N-ergei.

Quislinp får enda et hus
eo!': i hele soamåor pågått store bygningsarboider ute på

Bygdøy DeT:: ajar rrein5 framover es Llt søres klart.
'1;å. dr.kker det opp en ny ssk, idot det opplyses at Zuisling e2s,å, må sik-

ree ea Gården er osså furnet. Dot norske selskan (en forteettelse av
7es3ole-iskerat) eier den store wmtn1m3årdon. "AtheneumP. For an naneds tid
so() kb rlutsehig aflo aksjer transnortert over på Quie1ing porsonli:c: og
sårdens beetyrer o.r.sskf.;:ichwabe-ansen f4kk beskjed om st; hen var avløst
av en ry beatyt.r or.sakf.;:ia-lajerve. 3an forlangto naturligvie av br.Sahjerv•

.at d•t 1nlle delnunSnteres t transaksjonen kunne '4n1umenteree. Dat ble imi-
lertid. bsre clyst at overferinsan var foretatt aNT en tysker ved navn
Esser. behwabc-liensen sodtok ikke fork1aringen, forlangte legitimasjon.
For dette ble har arrestert os eitter nå rå Grini.

. • - 17-,

Kantain Svendsen
som tilk=ca tysk hjelp for å få arrostert de 6 mann son hadde sikret

sas isejørn Jor a rel:se over fra Svalbard til England og som i forrige uke
ble henrettat for d,atte, er etter hva det opplyses blant nasistene, som-ble
hentet over til Ensland undar.Lofottoktet.

Det opplyses samtidig at Grønlands-okkupanton Davd1d,ble-liontet under
et annot tokt.

•

V
Rotet i norsk statsstyre  ••

kammer stadig more os moro til syne. Det eue departament arbeidcr uav-
hengig av dot annet. Len ane forordAing fra ett.(4apartenent tangeror en
anren forordning fra et annet departenent. Det er sabrlig Indredepartenantet
som har tilbøyelishot til a breie e påand.oes beltos,tning. Quisling tendte
en blå flf7xime ever de ministre -son ikke er medlemmer av ;n'b. De skulle sammen
med de tjenestomenn son ikke har boka i orden snareet mulig bli fj-ernat os
erstattet med troende disipler. I mmllomtiden skal disse departementene leva
et kummerlig liv og ta ansvaret for det rotet SOT. prosteres.-

Tyakerno klarer ikko å rydda opp i detto retet. De har mere onn nokk med
sitt eset.

• - -V
Worges Bendelag',

blb faktisk utslettet etter at statsråd Mellbye os hansHmed-
arbeldore ble kastet ut of orstattet med rettroonde nasister, Medleminene for-
svant og Jakalorganisasjonene slutto å virke, Detta kanne Aazietene ikke

•

sd 1-;a. De,; måtte blåses liv i lilcot. Fluteeli,s finner vi i alle lan-
dete adi.ser en redegjrelse for at Bondelaet na V.:?T gått akt'ixt; inn for ny.-
ordniAgen; Det var cgså. tdtt inn ot bilde av:de tre.nodlommone som var enig
å deate. Det ble naturligvis ikke saffit.e.0 ord om hvordan de virkolige med-
lenmene ser rå detto sporsmåleta Dare fasaden er orden, er det ikke så
n yo ned hvordan graven ser ut innit›

Vi syns vi kjenner igjen bildet av fagorganisasjonen.
V



gang x7iirger Aamodt var tilhengor av FRI  KAGBEVEGFLSE.  

Pra on av våre medarbeidere ve)d ot av da størsto nokaniske vorstada:
har vi fått oversent en artihkel av kommisaor Eirgur Aamodt, skrove-

jiini 1936 ved Hitlers 3 årige labd1onn. Det ar tydellg at hirger Acmodt
;ahg  enda var såpass ånisfrisk at h.an klarto å bedønne sino  omgivolser.
1an slar f.chs. om dr.  Ley;

1- ,tr, sev, overdiktatoren over de tyske fagforeninger„ uttalto 1.mai i fjo:
'rc 3Lte sLa 1:inn1ngene hevesft. Dutto løfte 11khot mod allo andre
sam e» gitt fra de tyske nazister, har vist sig å S.T118 fedto frasor, Nac:
toncs demagogdke -.1A3ftor til den t.:;.ske arbeiderhlas. o:c  cr bratt E)Y? allan

Amodt ontalor så de elendige 1Cnnsferhold son or tilstede i TyJklend
)g fastsiår at det bare er 107, av foThat som tjener ovor 250 n,,rk i
)r3T.d:x3ae eier Aal3odt, at dat or den delen av folkot ftsom ltjr på bnkon
iftlerisen; utalukh,:nde for vdnaings skyldft (Aamodt kjenrer k. riskjo  4;ip.

•lodre nå enn før.

Om den tysko arbeiders almindroligo standpunkt til nccismen og  de7L;pr‹
?agandanaskine, skriver kamodt:

'Lcx har  gjennomskuot den siste valgsvindel, hvor opptelling av stennone
parde bstroes politict son i tidligere år, mcn i hemmelighet ble overlatt
_00 pct, nazi-offiscrer. De har gjennomskuet gatedekerasjonene ved felrit
xv Sitlsrs  717 års  dag. De vet at stormagasinene med  glede  smykket sine fc
)atningsfasader fordi de under rItlerstyret fortsatt kanutlyndre befolkni)
lo vet også at snåforratningene måtto tvangssmykke sine b2.ti1dcvinftexar mod
)yster av Hitler etter en lodeavgift av 2 mark pr. stk.

Kravet om pressefrihot  og : organiscjonsfrinot blir sterkere for hve:
lac. Arbeiderne savnur den trygr;hat de tidligere haddo i sin fagorganisa:
)et er on plikt for den intornasjonole arbeiderklasse å yda alt hvad dan
'or oppbygningon av de frio tyski fagforeninder. ft

Ja, det vsr den gang, Nå er det r±irger Aamodt som krypor på buken
lazisman, fl er dat han som tvinger arbeiderne til underkastelseP't er
lan som tvinger fasadedeherasjoner på folkat. Men holdigvis ar deX;  hundr3
;uoxaTer av hens tid1igere meningsfeller som or villig til â gl en inusats
_ k5mpon for en

FRI FA:=VEGT,:JE.


