
FR1 FAODEV GEISE

46 20 desember 1941

ramerat! -
Det er ikke Mer  SM1 vel 40 år siden Arbeidpi es Faglige Ionds-

organietasjon ble dannet. -en I løpet av denne tid har Landsorganisacranen
vokst seg fram Li1 en betydelig faktor, med ovgjørende innflytelse der
:orbeidulelkets interesser skalde,behandles.

Så  betydningsfull var fagorganisesionen, og så sterk dens stil-
ling i folket, at tyskerne, da de brdt ses inn og ranet landet våirt  9.
pp ril ifjor, ikke tumgde gå til ddrekte ongrdp mot Isndeoragisks onen,
1vertom, hyklet de vennskap og ga r-L9.2g, På gung forsikringer om at IPE-
orgsnisacionen skulde få fortsekte sin virksomhet SOT før. ha,  det var vel

MIke svært mange sor stolte på disCe lefter. ken det var noen sOIL lot seg
villede og fra den kant var det ileOre så sielIon å høre bebreidelser mot
Landeorganisasjonen for at den førte ec. uhnfallende politikk soE ikke var
verdig den norske arbeigertiasee. -2tIerbvert har de s1åont at de tok
feil, het var en overmennosho1ig opPave og taute Ittpdsorganisas1oen
!Iellom alle de luclske sIjmee i den opprorte sjoen som okkupaHonen førte
Led sea. Det var mange som ikke forstod det som skjedde, fordd de dkko
var innvidd i spillet bak kdlissehe.  :nå  forstår de at fagorganHsostonen
virkelig skjante nazismbens sanne vesen og tok konsekvensene av det. Alle-
vet nå at de ledene tillitsmenn visste at tyskernes forsikringer imemti1
sepitember iår - om at faEorganisasjonen skulde få fortsette som før
fare Var munnsvmr for at tyskerne ikke fant tiden moden til å rive organi-
sasjonen over ende.

Tyskenne hadde fra fø ste ctdnd klart for seg den Særegne rolle
hrbeidernes Paglige Iandsorganisasjon spilte. De var klar Over den veldige
dakt og innflytelse den hadde i forhold til andre faglige organrsasonr
i dette land. Det er forklaringen på den ulike behand]ing vt ble vidn4 tld
I den srd'et lesvangre september måned 1941 da tyskerne valgte ltnjen å
amse landets store faglige organtrasåoner.

?tens t-  -r erne uten rAtagelige bravader åv noe slaE eåten op-
Sjste eller forc, .te .de forsk!ellige næringslivs og statstjeneetemarrs-
smtani-os1oner mcd kommisariske ledere, gikk de ganske anderledes hord-
teddt tilVerks mot med en brutalitet som savner sidestykke i norsk
politikk ble nazikuppet gåennomført. Unntagelbestillstand ble prokl=rt.
ttassearrestasgjoner fulgte. Dodsdormer og tdnge tukth a sstraffer rammet vare
Peste og modigste kamerater. Evor lenge vi lever, glemmer ingen 3V oss
mtandrettsdagene  oE  dødsdommene over våre tapre kjempere Viggo Hansteen
caTd Rold tr:strøm og dommene over den lange rokke andre gode kamerater som
nL enten vannscekter i t(ysk tuktnts eller sitter sperrot inne i konsen-
trasjonsleirer her d landdm.

Standrettutige r  ga o-n  d et avgjørende bevis for hvor sterkt
Lysterne fryktet arteidernee toglige orga-mtsoslon  oE  de hundre taseiler
ragorganiserte på arbesplaHeen å. `.=;å lanEt gikk de i sin despermcp, o.1  at
de Meret tillitsm ar efle til å fertsetLe  1  edme verv. Le-fit- volget Mellom
t blm eller å koctme got  eternk re t. Benere IoE forordningor om mIrolf for
thO:dlemmor som dristet eeg ttl  a  fodlorc ergainisasjonen.

Så gement og truuhlt er ing e l s, hen orpanisasjon og denc mea-
lemmer blitt behandlet av. naziene.

Når vi idag  dig = om det som er hemdt, cr dot for iger_ å
alle gode kalnerater til å t=k0 over å forst:±', den fortvilto stilling de
tilLtonesn or i som sd forbli sine posJer. Vi vet at det ihke EI1er med
deres gode vilje.

Det må stå kisrt for Oss 2119 at ofrene kan bli for store,
som skjer kan oga rassee ubJ_yidige, og det kan  gi  tysterne og gaicltneEene
dan foranledning de vedteb p1. Mor å slå til. Len den dagen kan komme der-
tlgere enn vi tror, da ofrede blir nodvedi.gte. Til da blir vi roltge
på vår post, også de sorn er kommet i den sitpasjon at de må fortsete i en
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organisasT:on som de ikke har mer til overs for enn alle andre etter det
ee ;pcJecert.

De som har vwrt så heldige å slippe ut - menige medlemger - vet
'e ‘;.Lker erkjenne - at de som er blitt tilbake i overveiende grad er

gOde.hordmenn. De tillitsmenn, funksjonærer og medlemmer som er tvenget
til å fortsette i organisac/ohen, fører en kamp som er ulike vanskeligere
og sor er til like st;or nytte far landets befrielse som alle andre taure
kjempere på den norske fronten.

Når enkelte blir uglesett, er det vår plikt å dra i leding for
dem. Le få stympere som svikter i kampen og faller i fiendeklar, snaker
vi ikke om nå. De skal vi ta når tiken kormer. Lem det er tale-or er det
altoverveiende tall av tillitmenne funksjonærer og medlemmer. De er rak-
ryggede nordmenn, med fast holdning og som aldrig vil svike, men som på sir
Iront fører en daglig uforsonli kamp mot de atenlandske tyrancr oE de
hjemlige nazinarroe.

La oos alltid ha for øyet at det er arbeidetnes organicesoner
i vårt land som i alle år har vært de førende i kereptu mot nazisnan og at
det vil bli det arbeidende folks innsats som en vakker daw vil sette
nazismen Og nazistene utenfor!
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74.ye. arrestasjoner_.
Sekrefiren i Norsk Elektriker ow Kraftstas onsforbind, Sverre

Pettersen er arrestert av Statspolitiet. 17.,S rekke av de mest kjente krimi-
nalbetjenter i Osla politi er avsatt i desee dager i hennhold til Ietchs-
kormisærs forordning av oktober 1940 og satt inn i fangslet på Bredtvedt.
Le arresterte er: kriminalbetjentene eti. Hafredal, Martin Yanseth og
Albert Mellem og kontorfullmektig Svendsen.

Siefen for Forsyningsdepartementets mineraloljeavdelingen,
kantorejef *festberg, ble arrestert-nekt til tirsdag. Videre er den
kjente Oslo-lege dr. Leif Paulsen, advokat Carsten LUtken ingenior Pinn
Paneen, forfatterinnen Ingeberg Refling-Hagen, arkitekt Lnthe og Solberg
og den kjente idrettsleder i Bandyforbandet Rosenquist arrestert i den
siste uken her i 0s10.

I Trondkein er dimektøren for Sykehmtset, overlege koritzinsky
og tidliEere ordfarer, advokat Cappelen arre2tert. Journalist Ingv. B.
Jacohsen i tidl. 'Arbeider-Avisen" i Trandheim er også arrestert.

I Kristians-nd er sekreta,ren i Telegraf- og telefonfOrbendets
avdeling, telegrafbud Lars Iersen, arrestort.
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Avsettelser.
OveringenHsr ladsid, som er sjef for Bussavdelingen ved Oslo

Sporveice., er avsatt av den nye direktoren- de Rytter kielland, SODi nå
har avslørt seg som medlem av agiterer ivrig for å få funksjoner-
ene inn i forrecrpartiet. De som er code nmremenn, slik som først disek-
tur Samuelsen og nå Iseahl, blir sparket et av sine stilliecer. Let er vel

å frykte for at herr Kielland vil fortsette denne galeien. Effi (avr-
land (Leganger) er avaatt ved Galo kommunale Arbeidukentor. En må spørre
hvad herr bestyrer Torp har foretatt seg i den anledning. Er han 113ee
servil og ydmyk overfor de nazistiske herrer som lelegårdsbestyrer Thhe
og finansrådmann Bazeland?
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i.

Pagbladene ensretta ..  
Naziste:eu som har fått beina innenfor fagorganisasonee, s'crever

av alle livsens krefter for å få gjennomfert den nazifisering av jacbe-
vegelsen sum deres tyske herrer vil na til. Le arbeider på alle fronter.
Presser og lokker tillitsmenn og fenksjonærer, setter på fine agn som
julegratialer og juletrefester. suppe på arbeidsplassene og små nåe:..es-
sealer i form av lønnstillegg her og der og sånt bortaver. Let er den ene
side av saken. Nen de leeoer forst og fremst brett på prapagandaen.

Det er 1.C.s oresseavdeling som skal greie den biffen, or der
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settes det stadig -' nye folk, hentet fra lsjons1 Earling. bør Var d.et
2er rann i L.G.s presseuvueling, nå er det allerede 7-8 og det stop2ør
Aok ikke med det. Avdelingens leder, kaptein Cdd helsopi, har nå tatt jet-
pe arbeidet med å ensrette fagbladene. I rundskriv nr. 184 datert ]1.
desembdr gjør han nærmere rede for den nyordning scm skal skje re,2
til utgivelsen av faflpladere. For det første skal letgivelser, redaL:s oce

den forretningsuessige drift av sairtlige fagblad overtas av Iehdsbr:d-
nisasjonens presseavdelinE - forbundene skal allernådigst rå stelle ged
utsendelsen.

Forbundene har f.titt ordre til straks å oposi alle gjeldeno
trakter om trykninF. Stoff som forbundene ønsker inntatt i fagbiadene
sendes presseavdelinn.

.Videre shal iag2bladenes antall rednseres fra 34 til 13 idet en
rekke.fagblade slåez sammen, likesom en del faablade tilhørende forbøhd
ateLlorr I.O. også skal inn og ensrettes på samme måt-e. Det gjelder følgem
forb.rnd Statstjenestemasnsforbendet Norsk Rikskringkastings Funksontr-
lag, lelegrafrennenes Landsforb nd, *orges Skibeforerforbund, Kystledse_
nes Landsforbund, Forsk Ety=annsforbe.nd, korsk 7:eskinistforbund, UorgeS

og Kontorfnaksjonmrers forening, tIorges Handelsrei:sendes Laieds-
forfrIne, -,rkantile Punkejo=ers Tqrb:Jee, i orsk Bokhandlermedhje1nerfor-
euing, Let norske rCaterialforvalterforband, Le norske Forsikringsfunksjo-

rers Forenirig Xorsk LaelkfunkSjornforer.is,g.
For å imnne fihshsiere dette vstorslåtte" foretagende s'Ir2.1 for-

bunCene betale kr. 1,50 pr.medlem pr. år.
Let r'1" menlnen at alle-?orbLnd fra nytt&r av skal sørge or-n-

j2=-bla.fene komEer til alle medle=:r i posten.
NazifiserinEen går for su,ttt - det er forklaringen til dette

til de andre fremstot som nå etterhvert vil bli gjort: Nazipropagandaen
skal tvinges inn på de fagorgaåiserte arbeidere på dette visdt. Avisene
skal fylles av Melsom han adistenter og de av konTiisarene sor er at-
r.dt.e dxrivekyndige at de kan secle sine adspredte og noe tunge tankerep

en det or klart at nazistone førre5aner seg graln.dig hvis de tr(
at de skal makte å wvende dg norske arbeiderne ved så lett glecrodsbee-
1ige Jdanøvrer,:-De tYr ikke flere tilhengere om de'sender alt det spløyt
de-greier å produsere på arbeidefolks dører. Fagbladene vil bli like 1:1mc
li g_ottatt sor "ritt Polk" er blitt i den tiden det nå er sendt 57rati !
for våre penger.

Nazistene skjønner enda ikke den enkle ting: Arteiderne vil
vite av nw7ismen! De vil nytte det første og beste høve til å bli kvitt
tvaPerneT og hele herket. Naziene kan streve alt de orker så
lenge de sitter. Alt deres strev er nyttesløst.

Arbeiderre venter bare ytn. å den første og beste anledning til
feie nazipakket at av fa,:orrsnisesjonen. Den kommer kanskje snayere eørl
vi drister oss til å håpe...

ljørrannsfamiliens etnerhold.
Tasenvis av norsle sjafolk seiler i . -tenrika fart. Le er srin

som situasjonen nar utviklet seg svsk&ret fra å kunne yte sine
har tysleernø gjenon: oine norske redskaper kunngjort at

disae faLilier skal hisfe den understottelse de hittil har oppebåyet.
ben l regjering i london har rom mottrekk mot dette rette

en opplordrin,g lTi la..dets kjøbrenn off å hjejede dieso folk som tysLiern2
vil berøve eksiatedsen, ved å. gi dem kreditt på je varer de Lrengor. lik
ens er huseierne 000iordre til åirte  he-ilstsrid me(:: husleie g.v.
rren har garantert aL ±e vil sire atlerr dehket av de tilbe*ehoidte
zidler sor, skibsiartee sellør

Vi Eår t tr a. denne oppforCrteeeh vil bli fJ1g.t o red fro
Vi må alle etter evre gjøle vi:rt foi v;.!;.e klac.- -11 30 .
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Tepi.onen er oppløst.. _

e.en 9.desember ble Len norske Iegion opplost etter orere fra det
JJ_ehere H general Rediess. Grderen er berrannet i den dårlige Msletning
or kvaletaten av det meenskao som har meldt seg. Av en oversikt Som føl=-er---
eremgår det at i følg_ende deatrikter har legionen ingen deltage5±e'
221e2a1k, Nordtranfieleg, jaestad, .ArenC.al, ELogn om _Fjordane. Fra frondheil
og Stavaner er det bare 1 danfl. Fest represeteri er Hedmark med 52 le.2-e-
onarer. ;'al.men med orderen op nedlekelse fore“r fordelinren av kontorens

til nye oppdrag. Forste og ttedje kontor går ovor til å bll erbestb der
fxeiwilligen Worweger". Aanet kontorer over til :ikshirden. erde Iontot
gå,r over til kvinnehirden. Iegionsintendamten overfores til Ler VersorEange
fiihrer Nord. Alle distriktskontererrblir å betrakte som oppLøste frs op
2o.desemher. Fersonalet gis anlednin g. til å søke nye stillinger.

Det ble altså ingen lang levetid denne lemionen fikk heller.
ear gått sakse veien som alle de andre tyske verveorganisasjonene. Vi.ha
enda ikke glemt Regiment Nordland og Regimentet Viking.
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Frøndelag under N.S. styret.
• -----TrerroreiriT&r: 'nå—fullstendig beretning fra kempen mot .5. i

2rondelag, .Av denne fremgar det med'all ønskelig tydelighet at kampen Fsr
vært meget vellykket. Seiv om en regner medlemmer av U,S, og de stripete
samMen, blir likevel ikke nedlemstallet mere enn 2-3% av befolkhingen. 1
Trondheim er det 800 medlemmer over 17 år, i Strinda 25o og i resten av
Ssr-Irønde'Le*: 350 modlemmer. Let er således knapt 1.400 medlemmer i ai
3ør-frøndelagEs 185.0oo innbyggere over 17 år. I Steinkjær er det 40-50 -

-eadlemmer av 2.8ec inbyggere og i Levanger 3o-4o av 1.800 innbyggere. Iet
raser seg at tilea.ngen til partiet er opphørt. Siden 25.september har
lått 15o nye mediemmer, vesentlig ved trusler. !en avgangen er nøyaktin:T
1Lke stor.
--.- • .F.S. skryter av at partiet .bekjemper ”plutokratiet if. Men det er

nok• senmefolkene som sittex i ledelsen. Det er f.eks. millionæren fylkes-
msnn Lrytz, ordfører Eergmann (fallert bansjef) og direktør liøeg (stor-
spekalant).

Kagpen mot frimureriet betegnes ved at nesten samtlige ledere
fidligere var frimurere. Ner kae nevnes fylkeemenn 2rvtz, major Five, råd-
mann Selnes, Apenes, El2sser-F011er, Ni1s poIitimester Hoel og
eedfører Perr:an.

Ien ddrliçe tilslutning ti1 partiet har ført til at systere.E.tisk
forfølmelse av anderleaes tenkende hdr pågått i stor stil. Således er de
Ileste node nordmenn ryddet ut av stillingsr i offentlige etater. Ien ikke
alltid lykkes aksjonens goet. Således protesterte Professor-koleptet
mot at H. 8. folk skal VÆre fortrinnsberettimet til å bli opptatt som mtu-
denter ved den tekniske Jegskolen.

rmn norske fronten mot omeatter alLe lar av folket.
sterke er arbeiderns, skole-n7dommen, dfl intelektaelle, avisfolkene, skåe-
saillerne, legene, tannlegene, sakforere op idrettsfolkene.

Irøndere er og b1ir nordmenr!
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God attest.
- • ---Tolitidepartenentet har gitt ordre or at skuespillere og artiete:

ieke ma få innreisetillatelse i grenscsone Cst. 2r JuCas Lie redd for at
turneene skal gjøre sveske av seg2
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zstere ivtter Lendon
Imderer :or politiets sikkerhetsavaeling har sendt et en ordre

ra der 2efahlsh ,er der SicherSeitspolizei hvori det innskjerpes at per-
soner som fremdeles er i besiddelse av sine redioappånater bare må lytte

trsk og norsk sending i de av Tyskland besatte lasd.
Let er tvdetig at nezistene ikke ken dy seg for å lytte



ingav taglfgetillitsmeen.
L.et er at de tillitstenn innen fa:organisasjonen, son h3

Jittet igjen etter nazifiserih:en ikke er regnet soff pålitelige. Lenge htr
åe fleste hatt inntrykk av at de under reiser er under særlig bevoktnir.g,
iCet de ofte blir stilt overfor uttalelser de angivelig skal ha fremkoneeet
:ed uader besek i fagforenincer ute i distriktene,

nå foraliEeer tekreftelse på at det er Gestaeo som forestår
skyggingen. '2;år en faglig tillitsmann reiser ut, blir det av koAmisæren gii
varsel og Gestapo felger i mannens fotefar,
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.ed det samme vi snekker: om forsiktigflet.
I dea senere tia er det foretatt en rakke arrastasjoner, scw ikke

:an føre tiljDake på angiveri, men.utelekkende at gode venner her villet gi
3ine kjenninger god attest og del-for har skrytt av deres innsats i ka:lpen

nazistene.
Hold munn om det du vet, eller tror  å  vite! Beskytt de gode noed-

.e-n i trihetskampen.

eL neøieHsl:a.angiverU.
- Lor 14  deter ceedte tederen for sikkerDetspolitiet et e.e

eeugjaring til tc'ititje:aseemennene om hvordmn de skal forholde seg ved
e-?:istisk lat ae tydelig at fanteaen har tatt overhånd og at
£.rmere orientering er rldvendig. Han o2ø1yeer såledee at Politideparta-
e:etet er tlitt kjent med at tillitsmehn i dfreen eg e.E. i flere tilfella
Jar grepet inn i politiets vitkeweråde ved t stille bestemte krav til poli-
Liet om å foreta arrestasjoee:.av visse aeigitte personer og eftdog satt
2rist for politiet til å ordne arrestesjonEr. Of.te  gis  det tare en kort
. untligbeskjed  om  at vedkormende anmeldes mistenkes for statsfUent-
e-, eller tyskfientlig innstillin eller virkaomnet, at det zeggis
mætmere hvori det aaffbare forhold.c heEtr. Lette er ikke langer tilstrek-
Talig.  Nå innskjerpeee det at ethvert slikt tilfelle av politiet nærmere
skal belyses hvori det starlbare forholdet testår. Anmeldelsen  Eå  i det
:inste vise hvilken sraffbar handling vedormende p:7..stes å ha etfort. ITvis
:nmeldelsen komieer muntli, skal den av politiet straks nodteEnes og for-
.anges undertegnet av klar.eren. Nekter klagelen å enderskrive eller gi sin
;Ienhandige skriftlige fteestilling av det sre:fvare forhold, polfti.?-b
:traks gjere ham oppmerksoe- på at kravet om fengsling ikke kan imøtekoemes.
;et saeme gjelder ttfullstedime klager. På grunr.lag av klagen avgjer
clititjenestemannen (politimester eller oolitifullmektig) selvstendig
vervidt anmeldte skal holfes i fengsel. Fengslingsspørsmålet tilligger
åleees,utelukkende politieebetsmannen inntil det kan foreleEges forgøre-
ett, 1,ststsadvokat eller rolkedomstolen. SaLtidig blir politiet innek er-
et å ofre angiverne fyldestLjørende oppmerksouleet.

Ldtte dokument er mecet interebsant. Det er bl.a. påtagalig
giveriet nar gått over til aanøvarlig sport og at angiverne heretter
)re ,sevis for sine oa?;stanåe. Det er også verd å merke seg at det de
)yere politiembetsmenn som et anevarlig for fene.slingene. Let er altså
'n som blir stående ansvarliE for hva goda nordtenn blir uteatt for ener
eegselsoppholdet. Det er dem soe i sin ter skal stå til rette for sire
ejerni  lea  blir eer's-plass ved siden av angiveren.

teh  til 1,iorge, ir 1,rikeLl er sl-tt.
:ra c.en frd .våre leeete  e-g-c;:a .-fladde  radio, \?il våre lescre h

jerin;en forhereder ratverar som etee feres til f:Jere n!),r
ef el.;tt. I f-a-1,.-,e Ylonder_ C!aeetteE  ble fet den 12.novef.ter i år gitt

kel.resoles'.on i st@,årt:d om inekjep av  reatearer som sleal sehMeF: tel
ee nå:r tsk;erne JeveY etni ter  eet koir tor som her Led e'ec,e
,kjep etjore er utneveet  e- Lr JCnt.  var vef.;
ektjr for A/S Lklon -r3~1
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Vi nordmenn ineteser eed steeste interesse det arbeid Porsyeaelefee

departeeentet har tatt oee. bet koeeee i høy grad til å bli nødvendig.

-V-

Arbeiderne er mor eeneagens herrer.
I felfee saeme  kiIde  fibIdt den Tjekoslaviske preSident dr. Denes,

ee tale fra London forriee fredag, hvori hen rettet.seg til arbeiderne i de
oaauperte land og uttaltse"Dere som er dagens slaver f  vil bli morgendeeens
aerrer. Lette er deres sjanse. Nå er øyeblikket inne.  Laa  enSkrue her og
ee mutter der. Gtopp om du kan, organisaajonen av adainistiesjonen og eis-
trubusjonen. laen husk - gjør intet uoverlagt. Utsett ikke dine kamerater
lor fare uten deres vitende".

aer-

Beslagla: t barnebok.
KUttardep-a-rtenentet har begått en stordåd. Barneboka "Snorre

ee beslaelaet. avorfor? Tja, kst. Iende har vel ikke likt at Tyskland er
legnet med en spekkheager, som liker å spise sma, medskapninger. Men der er
vel serlig at snA konstiteerte statsråder sammenlignes med svevende råker
eed et falskt, gult glimt i øyet, lille Gulbrand har fått i vrangstrepen.

Vi forstår det likevel.

eyaetee 16.desembere
aeseeae5a  forteeeter fraeryknineen lanes hele fronten. HanCre tys-

ke divisje er nå kastet tilbake, Ien  viktie  e nøkkelstilling Klin erobret.
3 byr ejenerobret i Tula omradet likeledes 50 landebyer. Lenere syd også
ye seire. Over stere del= av fronten har russerne nå intiniatevet i leatee

eeaya: Le alliert, er nådd ett pnnat 45 km. vest for Gazala.
11.deseeber, Russerne ejenerobeet den viktiee by Lalinin. eesteee av seks
edeleate-divisoner av tyskernes 9.arne forfølges. ayskerne hadde etablert
venterkvarter i Kalinin,.klare til ee forholesvis eolig venter. Luftvere-
sayts var 2tillet opp. Gjenerobrineee'eeka, u4 fort at alt eated.ell falt

russernes hender. Resserne har  gået  til angrep  pa ny nellon Ladoea
aeega. aussisk press ved Leningrad ner elva Heva. I Donetzbassenget ster
russisk framgang. Byen Stalin veetes å falle snart. Len finske avis Uese-
beeeei seriver om stigende nervøsitet  e  Pinnland per. den sterke ressiske -
frafJeaneee. Libaa; Tross kraftige sandstormer, kraftige engelske anerep mede
en eel trazeene  ae  seste 24. tieer. I Eiddelhavet en italiensk u-13.3.teeeket.
Saalleeayeae Britiske oe japanske styrker i kraftig kamp i Nord-aalaye.
Japaeeee troeaer landet på Berneo. 26 jananske fly skutt ned over  allipi-
nerne. Amerikanerne meljer om et vellykket u-båtangrep, men det forelie:er
ennå ieee enkelteetr. -Va
Aneivere;- e
:arten  Terestean ackhoff, Overkonstabel Per Keuke, Dennun på Tar, Ceneer
leeedvik,statspolitiet, Georg Andersen "Goeeen" Bireer Kavli, firee aavli
e  Co., Trygve Bakkerea, studemed. Thoeleif Kiseree, Oddvar Klemee, kaaee-
erosserer  e.  aanerud, Inevald aalek og 15atias Karlsen som arbeieer for

ace .efee Gestav Gjertz ansatt i aerbereetGedrun A. aohansen,Byedey elle  39.
v.21.

-V-

at år ex ieeeg forbi.
aed dette neeeer av "ETi ear.bevegelee n  avsletter reCaes,onen

arbeeaet for iår. aeste eener korner eke etter arskeftet. aedaks onen
eeeer et een fortHner julefeeie, eet tre ger  eesa  trykkeripersonalet
eeneeeje  e':  e mest våre hundreder av konisionmrer. keste nummer blir litt
ev et jubel,,eesnueeer. Det var nclie akkerat i nyttårshelga ifjor Cet
aelete nueeer ble eet var beskjeeeet, tPre på 2 sider. Siden er fae-
e_alieseejonens eeep-mot naziseen selerpet og eariftet har vokst. Vi vet
_ ee hvil ea rolle vi eee e elt  e  ecene Leepen. Vi veeter oss ingen eeders-

eenine for vår inesats. Vi bare eaper et vi hae leesvart vår eaanse tel
vfree nedejemperes tilfredseet,

det nye  året kommer vi igjen og kj=er videre. Por i eet året
- 1942 - skal vi nomlig 162jon ha vuneet tilaaae ee

r.I=J;v21=E.


