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Kamerat!
Det er merkelig hvor liten evne nazistene har til å winne tilhengeee.

De truer den.ene dagen, og er villige til å kjøpe i dyre omTner den

nest e  daten. Men det norske folket står like avvisende: Mddt oppe i dette
arbeider eå kst Gudbrand Lunde med aitt propagandaapparat i håp 0113 at

det også skal lykkes.å få noen til å lytte til hyrdefløytene.,Men alt er
like.hapløst. Avisene blir tatt til hjelr. Men folk leser dem ikke.
Eller  egeå  leeer folk avisene sin råte. Den politiske seribent i
"Aften-posten" S, W.' Elood har riktignok skrevet i en leder 8t det ikke
nytter å lesetviser mellem linjene, fordi det ikke står noe der. Si ikke
slik da. Barg den ling at det er 2. W. flood som skriver de politiske

lederne:og ikke Paus Paueset, forteller ikke så lite. At det er Kultur-
departemee,t.b•tilforordnede medarbeiciere Paus Pausset, som settee til
å skrive reiseskildriner oE og on krsftlevering i Nissedal (tenk bare
på  det.navnet) det betegnende.foe gehalten. I.telegrammece
finner vi daalig.melding.om at tys...erne holder pk å rette inn front-

linjone  riåe  østfronten, og stadig finner aye overvintringsstillinger.

Slikt forteller i lengden ikke så lite. I hvert fall får det ingen,
selv ikke de svakeste, til å"sikre" seg inn i Nasjonal Samling. Italie-
nernea irensats i Libya, innbye heller ikke til å skape tflo på de "unge"

nasianeY belVsning av slike telegrammer klarer derfor også nordmennene
japanernes innsats i Stillahavet, og danne seg .et bille-

de av 'dimensjonene i framgangen.  Alle  hoe nå lest tys're seiersmeldinger
så lenge at selv japanernes innsatstlekner i forvissningen Qm det- -
snarlige omelag.

Nei, det er for sent for nazistene å vinaTe, selv passive tilhongere.
Eolk sem ellers  b.ar  funnet .det formålstjenlig å forandre politisk opp-
fatning fori. -sikre'seg et stadig bedre levebrød, klarer å ikke å følge
nazietene i detes eventyrlige ferd. Tordmennene har holdt stand selv
i ad  så pinlig tid som rett etter Dun Dunquerque. Da kan en lett forstå
nordmennenes innstilling nå, da tyskerne begynner å se seg om etter en
novelig evakueringsbase.

- v -

Jern- og met. Renegaten Birger Aamodt er nå i full sving med å skaffe seg
et "rad" istedenIor det hovedstyre sem jernarbeiderne selv.har valgt.
Han har visstnok tenkt å presse stortarten av det gamle hovedstyret
å fortsette i rådet. Tre av medlemMene  er  imidlertid avsatt av herr
komeissaren. Dat er Gustav Johansen fra Snedfcreningen, Henrik Gustvsen
fra Instrumentmakerne og H;ialmar Andersen fra TJilarbeiderne. Påskuddet
foe å sette disse trauete organisasjonsfolk utafor er at Formerforbun-
dot skal ha reprosentanter i det felles råd. Men den virkelige Mraak er
nok at enkelte hovedstyremedlemgor ar klitt for byrdefulle for herr
4elmodts darligr samvittighet.

v -

2:Se_eMk., er n satt på som revisor i fagorga",isasjonen. Hans navn
av snakkesalige V.S.-pampene har fortalt at det var

meningeel at Kerra ürre skulde tiltre alt den 10. september og da Som
revisjonscjef istedenfer GraVår. Men den planen ble oppgitt. Nå er

kommet, foreløbig som alminnelig reviser iaforbundene, ren alle
skjørncr vel hva som kan skie med den manneh. . Han er forresten en

f€ul fisk. Hoven. og brysk dJt år  det  skuesml han får av de som har hatt. _
beoøk av den tysk spionen.



GOI!= GRAN har lenge prøvd å få folk til å tru at han ikke er medlem_ _
a--77 her raIhat ned på do noraLe nazistana (men hovet de tyske
til skyere) når han snakket med de-gode jossinger. Nå kan skurken ikke
stikks hue i bushan lenger. I "Fritt Folk" for 4, januar presonteres
han som kf, i.v.se "kampfella" og.roses fOT sin energiske innsets til
fored for inS, etter standrettsdagenc.

Vi har forlengst gjort oss ferdig ra:d di.nc snikende luringen. mr-
beidsfolk kommcer tmt åakrova ham til regnskap en dag. Han slipper ikke
billia.

Dut forlyder forresten at Gran, sor er on intrigan# herre, har ejort
seg ferdig i L-U„ og st han skal sundes til Kri'stiansand for å bli
koillmicearisk-ut ellur innet i Samorganisasjohen'dar. En- annen sviker
bård Nordheim, skal værta  påtankt s-omnGrons ettorfølger i InO.

- v -
. .

flVSATT. VI har før fortalt at det ar mya ralsk son er blitt satt på SOM

ladure i faorganisaajonun. Det vil etter hvert komme mange avsløringer
i forbindelse med de karane. Våt 2n sånn samling av kjeltringer og un-
da=lere-settns til sf. viktige oppgaver må det gå galt. Det går galt!

Let de hsr vanskeligst for.å Eoldo fingrene vekk fra, er pengene.
Undarslag horer . snart tfl dagens orden. Nå er det med en 217 dem gått
så vidt at han har måttet avsettea. Det er komrissaren i skotøyforbun-
det, Daniel Inagen, han er avsatt etter å ha underslått 4a-00 kroner i løpet
av nouri få manader! Han har stakket til sug postanvisninger som er kom-
mat til.forbundat fra svdelingene - hev3t pengene ag puttet dem i sine
egna lommar, •

Det er flere av samme ulda4 Vi har dem i kikkertuna....

Ll=ha0:=N. Ilt tyddr at det skal trekke opp til en ny kirke-
STFE6-h T..:rT-Liri-ciat. Siden dut berante hyrdebrevet ble sendt ut av

nazistene vært pI stadig-jakt etter kirkufoIketT ilvcft
det satt inn nazister. -Og Oslo Diskop har de- søkt å redu-

ser: m.sst mulig, oe biskon.J. atøren har da prøvd å få til å trekke seg.
Minjrgan Var da å innsette en naziétisk biskop i Trondheim og gjna denne
til kirkana primes". Men. biskop Støren har ikke villet vike.

FeY" råda bot på.danne mislykte aksjonen, har kst. Schancke i
LirkadepaatJmentet begynt  a  s3ndi ainn rundskriv til prester og menig-
hetnr ateh å la dem pdsson: biskopadne, og uten å innhenta biskoppencs
uttal:lea i sakane„ handets prt:sttT har nh fått melding om saken idet
avsl.rift 3V skriftveksel mallem-biskopen3 og Eirkedepartementet er sendt
ut. Vi menax at var3 lesarc har krav å fd Icannskap til hve striden
draiar  seg  om.

1 at brav av 19. novaMbar 1941 uttaler biskopane bl.  an:  "Rundskriv
som ena.a.r dat gudstjanestlig3 og -det bokjcnnalsesmdssige - således f. eks.
hlt  i forbindlsa med alterboken.- og.  likeledes  alt som angår prestenes
samvit'tighatsfonnold og forplikt3lser scm ordinerte menn, - slike rund-
skriv må antan gi prastene grei baskjed om biskopanes stmlling til aaken
a1l)r bli aendt gjenncm •iskopand og.ikke direkta til gaistlighatan fra
et atatsverdslig departament. At biskpne i slike ting settes utanfor,
virker hit forvirrende for prestenu r  og truer med å barøve kirken de ga-
ranthtr SPrn ar anrejangalig nødvandige ifølge kirkens hala vesen."

_at brav av 24. noVember sokte kirkedapartementat å fordreie pro-
blemene, hvorpå biskotene den 15, desember sendt3 ut klart og tydelig sver
LonkluLjonen I dette breveat lat3r ingen tvil tilbake.

"Kirkan t.r ikke en instituslon som statan kan bc,handle atter agan
heinsiktsmessiagiaat. Kirkan er i praksis innorenet i det hele samfunds
oraanisma under administrative formar §or har skapt betagnalsen "atats-
klka". Man med dette forutsetter kirken å væra åndelig suverent sam-
fand bygget på Guds ord og fallesskapat i troen. På bibelsk vis hnr
N .nighet:n ovardratt sinu tjenera kirkens fullmakt ved bønd og hånds-
pj.1;g31ace  Det ansvar og dun myndighet som derav følgar, er det disse
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tjeneres sak å være lydige mot, samtidig Som de så langt sannhet og
tro ikke hindrer dam er innordnet med sin kirke i et organisk forhold
til det hele folkelegeme og dots styreorganer."

Lisse klare ord har ikke hindregt Kirkadepartementet i å•sende ut presse-
geldigg som nærmest gir uttrykk fer.at kirken hgr stilt åeg til dispo-
,ii.;jon for •yordningen. Det kan derfor være på sin plass å trekkg fram
tingches virkeligdesammenhjng..Det norske folket venter nå i ,spenning

hvs biskupene vil gjøre for å få Kirigedepårtumentet til å rykke ut •
med sennhiten, Kgrkgn cr jo lite tjJnt med et statslig administrasjOns-
ag,parat som . bmrer falsk vitncsbyrd mot sin nestg.

- v -

TROMS-LOW=POND3NTEN VÅ2 har sendt oss endel nyc opplysninger Om forhol-
dena dJr oppe. flan epplyser at nv de 55 ordforere sOm er opipnovnt av
E.S., ikkg kån seas at mer unn 21 zr mcdlemMgr nv partiet. Urdforer
Hertvig NielSen i Astafjord er muligens også medlem. Rådmann Chr.. Hnnsen
i derstegi er avsat't . Forretningsføreren i fylkesforsyningsnemndgger
avsate fordi han nektet å-mel3u s•eg-inn i N.S. Sammi skjgbne hat lens-
menn Earbu fått. Det her ogsg fo.-egå.tt en omfattJnde utskiftninr
i. on rekke offentlige- utvalg, Og /Yemnder uten nt degt er mulig å'ha full
oversikt åver. rekkevidden av dette.

v -

MUSIKERfW3BUNDET. Som kjent gjorde Hakon-yer seF fort ferdig'soitkom-
missorisk formann i Musikerforbundet. S. provde selvåste Fossem seg en
tid. Nå cr også han gått tratt. I disse dager gr den tidligure formann,
Gustav Hommerstrøm påny satt inn i hvervgt som formann.

•
•. ,

Mfl: ARESTASJONER. Et kjent medlem 21; A.U.F..Per Sogstad ble arrestert
riatt Mil jul-aften.

før jul ble formannen i Hortens Arbeiderpartl, ingeniør Arne
Irogseth, grrestert av Ståtspolitiet og satt inn•i fengslet på bredtvedt.
Han ar nå loslatt.

Fra Grini.meldes gv rektor Seipghsr fått 4 ukers vand og brød som
disiplinmrstraff.

• •
1=SSIgt PA'STATEFUNKSJONÆREEE. But gr ingen som trug at N.S.. gir opp

renSet på Stetstjenestemenn og arLidere for å få dom inn i partiet..
Da fikk imidlertid en'slik kald dusj ifjor høst i forbindelse med Hgge-
lins sirkulere at de har tatt det litt kuli senere. "ffå er det igidlurtid

• mahge tc:gn sem tyder pg at da vil forsøki seg igjen.
I Telegrafverket er det bl, a. ne meningen å avkreve pgrsonalet

lojalititserklæring som hdr følg..nde ordlyd:
"J..g vil . syne korrekt framferd mot. dgm som jca går med å gjøre i tje-
neston. Jeg gil alltid være lojn1 rot styr.maktene og ikkg arbeide
mot Nasjondl Eamling,-hvgrken i ord lLr gjgrning..r.

Jeg;er merksam på at jeg må. straks dersom bryter denne
.lovnadigi

Det er kanskje ikke så fflbauseride erklmring nar sett dagens
lys, når en vet at Telegrafverkets tjegeeteg enn •n. i snart to år så høy-
reist hnr klart å std iret alt prcss  og  glle truslcr om å g4 inn N.S.

Det er en førsteklasses fnlitterklaring-for N.S. og deres fliesveriner
gt de nå må trygle tjenestemengefte or lojnlitetsgrklmring for på denne
maten å ro sitt mislykte hve.rvningsforsøk i havn. -

: En kgn gå at fra nt de når likc lite hall med seg i sine bestrepelser
dJnxia gang som alle gangar de har forsøkt seg frr,



GSLO LIGNIijGSKONTOR hor dut siden ligningssjef Lund ble skikenurt
vekk vært delvis kaotiike forhold p.g.a. nyansettG udyktige nnzister og
vekents stillinger. Kontorsje,f 01-fsep vPr .;/Iste ansøker til lignings-
sjufstillingen, og da medl.mssicPst vnr i ordsn var sekstu opplegt. FlGre
sekretærer cr sparket, sål.Gda.s  Bjarne Lie og Jørgsn Dehl. Kontorist
Henglend, som har vært redlem av elle tidllgere politiske pertier, og sor
sr kjunt for  tik  sine tider 5 liggG undur fcr alkoholen, på na sin store
sjengse og bls som, kf. straks znsattsom sekrutær .ctter Jørgen Lehl og
ddt i høyepte .lønnsklasse. Han er utbn enhver kvelLfikesjon, men it.r nå
-nddig rkt åtillingefl

m
kr i-Fo1kuregistret. ;e:deTne T,ufendforsbk e a owiner,, Oore, skr-tær ang-i ono  s ordr- som

kontersjef fordi'Olefsen  ikko  hnr den ringeste teft-ev edministresjon.
AV den grunn hav inspektøren K. Br ottli kunnct boltr(i'ssg-Svært. Hon
smisker dagens lang for sin nye nezisjef, og cr svxrt servil for nazi-
paud. En bekrefteise nerpå fikk en nt, til jul, da han foruten full
overtidslosteling fikk og med takk mottok ut større gretiale frn ordfø-,
rerm som påskjønrelsen for sin storu dyktighet med .tyne uldtepper,
ryggsekkir og telter at elf

- v -. r,
ANGIV2_',E.-Agent-Edvin Olseo,_,KemplUusveisn  33. på  Opsei fød-t i 1877 er
eggiiji7- ikrn "arb-edder" bl. .•• på Grend K2,fs. Ihu som vanksr dur bør durfor
te sug i va,re for fyrun. . -. .

Enksfru Anne-Olsen, Mosjøen, _ni.k.; uttur.politinester Oflun, er en-
giver i stor-stil.

Murer Kai Marking, Bukkulgohoed er blitt op,pnevnt som N.S.-gruppg-
førur i bygningsindustrien. 1-12n er-ongivur og proveictør av ferligste
sort. I\'å går han rundt og freiLstillcr seg.som ":,ngrur"..Vi ber om et
våru 1...sere er varsomme med druiG mannen... .
_ Vi advarer også mot PGd;:r.ffebbcrst.-,d pLstrind bunsinstasjon i.  _  .
S-ndvika. Han er angiver. '

 

En mann en også skel passe  sGg  for er'georg "Go --en" Andorsen. Han
vil værc: kj,:2rit fro virko som oirkus- og forlystGlsesparkier. I øieblik-
kyt  linr  han forlystelsesavdelingcn på Bloulloverd i Stortingsg!,,,ta.

• - •

ET UHYGGELIG STRA=REGISTER.. I evizen "Det frie Norgu" for 2. dusember
rgT1  rlaner vi følgGnde uhyggelige t,11 om hvorden"horr.sfolket"går frem

de okkupsrte land mot sivilbefolkningen. . -
Tsjeko-Slovekie: 539 dreptu, 219 :00 tw:ngssendt til Tysklend.
Polen: 82 a00 drepte, 1 20'' •.00 sundt til Tysklend.
Norge: 21 drepte, 1402 sendt til Tysklend.
Denmark: 40 000 sendt. til qysklend,
Hollend: 60 skutt, 400 døde i konsentrnsjonsltir. 120 DOO sendt.til
-Belgia: 260 O00 sendt til Tysklond.
Frenkrike: 250 drept, -62 000 sgndt til Tysklend,
Jugoslavin: 6280.drgpt, 184 001 sendt til tysklend.

LOGT2 SOM STE FRA HVW: Som nevnter det truffet den ordning,
at bere N.S.-leger sical prektiscre for Osloi fOrsorgsvesen. Det ur sett
opp sn list: ov..r de legur som k2n brukss. LiSten skrumper inn sf,  ne  si
fre dag til dng. fl kon opplyse et-følgunde leger i ds siste degtr her
mudFilt 2t de vil bli strøket -v nezilisten:

Lelf L=evig, Per Pranklin Fehn, •rnt, Helvorsen, Aksel Heneborg,
og I. Reichborn K unnurud,(den siste er bror ev den  sak-, lte "idretts-
fører nv serme navn.)

- v
•

ANGIVE.LIST FEGv NKER. SOm nevnt Huin og Olsen besluttet
sTg—for-T -fei-ffestepo sor kontingt,ntoppkrovuru når dur.;:s sgnu evnur ikke
strskker til. I-,ut-eirkulære ev 25. noyerber til s-mtlige forbund, inn-
skjurper "meyerristene" 1.0. at d, mudl.,mmer som ikke bGtelsr kontin-
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gent skL.l trekkes til ausvar ier vcdkommc;nd "r,ittsinnst:ns".
L.0, sier i rundskrivot at du medlenrrr som ikho hsr be.t5lt kontin-

gent bor få un siste frist til br-ynr. . å b(rbLL: kontingent,Jn. "Hvie dott•
ikke bringer det fornødr,-- rosult,'4, blir .Y'k,n L oversende dot tysk,:: sik-
kJrhtspoliti cjernem Lånd.sorgnissjonn.."- hut.,r dut i skrivet.

Stskkarne m/). få bødds:le.lcnc.in .p. Viktori? T,3r?sse tilmL hjelp(‘_, sec
mc.id ./.: :fs± konting,rnten inn, oc de sk=er seg ikic for å utlevore orunisTs

. sjonsflerter til b5ndittenc:. VI,' medrbid.,:r i L,O.s ndministrasjon
hnr m.iddolt at d'en fersto angiverlist,r ,fllt ‘i• sc:ndt ovur til Gest5po.

Den omt:ttur både slik.; som IrT:r undltt å b"L:le kontingent, Og tillito,-
mupti og funksjo=ur som rfir motvirket don såk5lte nyordning i f5.gorg5-
ni;:i5sjonon gjonnom sin holdning. Det Olsen og konsorter ikks greisr sk::l
nå tyskrno •U se?Forav. Vi vet hvord5n dot vil skje. Angivorne får en
drøy ngning. :: , gjør0  opp, De er dot vorsto av all skittcn.i U.S. Det
sku,1 de ogsa Dk im._;rke rita- tidn korw.

—v —
Np.2skPOI=LAD er nok ikke riktig fornøyd med stemningen i øyeblikkL:t.
-.RaførT-TornTf—Eikuland nAtsr noun høye rop mot himmelen og stnnner i
kv-i "Worsk politiforbund hflr i året ikke vert godt. Dasverre har det
i. lolclforningene.gjort seg gjeldende en viss possimisme og passiv inn-
stilling til den ftktiske sitii5sjon i låndc:t. At detto syn også smitter
jp; hovidl_dols.::n Jr-hi,turlig og uuJidgholig."

"V.erst )wr d,:t i el.t siste hfclvj.r. Stille og._dødt. 2å eller ingen
.livstn fr-. noin kciit. Av og til har re7== TILTWinntrykk sv nt .

hs,n - sli-.= mod bledstyr:it - st.r• s.1,:ne igjen IDI Sk=sen og ropcir,til
en sovnd.i fors?mling."

"Let ur ildui slik d_t sknl'vær,J,”
"Vi lu.n ikkc sovo oss forbi dLain.:: ulvutidn,"
Etter disse temmulig Yvelørind* vu.kl:ger prøvr så redaktøren å

finnJ gr=n4n til passiVit.,t,bn og L;friv3r:
"V.el lurJ1 det være frist,nd:: i und dra '.7..nsiv-ret - - sh kan ingen

ty. mjg tturpL for å h5 s'hgt ilur skTtyst slik ,:llir slik."
Det er morsomt å so :Tt nYzist_ri ::Lt bbgyqn,ir b. r,une med Fst det

b,Jgynnor ne= st g noe ",,tt3rp.". DJI, er fLkc /:, undro;; over t de finner
at ilL.t er stille og d'dt omk-ring dem:

TYSKE SOLDATER som kommor fra SallsfrolA:Jn. fortuller 5t de or sendt til-
t7T: for s. brr renset. D&-t sk5l væxo 500 msnn i alt. De'forteller rt de .
ikk:. l'ir. Vært ute av klærno i 5 ma2neder, og Lt ddttd har sk5ffut dem fl-
gu sår, byllur og cmnen elendignSt. Ettcr avlusningen or klærno, jsendog
stålnjelm‘rn,- desinfisert.

- v -

HAGELIN OG DE UFØl= BARNA. I siste nummer av lovtidendo fin= vi en
ny torordning om at.det na cr forbudt for =:ndre enn epotekere og personer
, ll,)r s?mmJnslutningor som har ftt tillåtGlse, å tilvirka, innføre uller
omsette biurneb,igrenscndi,. midler. Sslg kan båye forogå ettcr tilvising
frt leg,,,. .

VI nil: ålltitt visit ot ks:t. Ttåg:olin hor en viss tondons til å til-
flifiJ sug fl_t mulig, men når h5n i forordningen lar fatt usd on bestemmtd-
sj OT1 t ovortredclse . y forordningDn /-ndfører st do prcventive midler

•som et:s.YLs uloVlig sk-1 inndns tij fordel for stctskn_ssJn, dn synes
vi 2rin t:r litt for hnrdt i for sitt.eget v:idkommunde.

- v--

P0EELi1 :)Y.AL  OFFLÆRES. i Politibldet er ddt i siste nummer gitt melding
-O-rirT-t—n0 hird- og N.S.-folk skfd gå politikurs p»,. Gåuodål. Do utdånn<,de
r»zist:r skal inn i "sikkortRAspolitiet.

- v -
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SLUESPILIERNE or stadig like sterke. Siden tJaterstreiken h2r chtikke
melaT seg.i.nn on eneste skuespiller i N,S. Det er sålades bare 5 medlem-
mor, nemlig; Tveito, Jens Holst2d, Sigurd Eldeg2rd, Johan Hauge
og Signe Ramberg. DiSse.er avskydd av sin, koneger. Verst er det dog
med Signe R-mberg, fordL-hun hnr lntt seg bruke't:il å bli tvangsinnsatt
på Dut nye Teater for å helde oppsikt med de andre. For å skape splid
blandt skuespillerne nar N.S. nL skaffet seg 2g_xter som gLr--.rundt-og
sprer rykter om nt både den cene og "i,ndre skulde vær.;) medlem. Mun skuespil-
lorna kjenner hverandre så godt.nå at dc ikke 12r seg lUre.

SJØFOLKENES SYKETRYGD. Ifølge Londen Gezette cr det nå ved-provisorisk
,5nordning vedtatt bestomme1ser om syketrygd for sjøfolk. Disse best2pme1-
ser trådte i kraft I. januar. Best=elsen tar sikte på trygding av norske
etutsborg-son er ansat± pt, skip som sei1er for don lOvligo norsk re-
gjering og for Nortraskip. Surit deltar i fangst- og hvalfengstekSpedi-
sjoner. Bestemmelsen kan også med Socialdepartementets godkjenning ut-
vides til også å omfatte andre gruppur av sjøfolk.

-
RIKSMEGLnGSMANN  CIAUSEN har vært i iIdlihjen i lengerc tid. Nezistene
hrr nemlig /3rovd rri"."ham fjernet fra siz stilling. Først prøvJe de å
påføre ham t han skUIde ha uttalt seg-om nt "føreren så trødt og ned-
trykt.ut.". Etterpå har -kst. Lippestad tatt saken ip i sin egen hånd,
og frnityunget 2t herr Clausen lar.r sagt opp sin stilling som Riksmeglings-
mann. Iw4dlortid fUngerer herr:C12usen videra, idet Dippostad ikke skal
ha oppnådd tyskernos ve1signelse, for at herr .dlausen skal byttes ut.

- v -

DF T  fåt._tart4antAtag_t2V(1-SaStr-S,Q9122ffik. _
ikke vil være egli;fliI-7-utbygge '"Wrbuiddt". De hnr nemlig fått for-
1,ngct sin arbeidstid til 8 _time om dagen. Forienglsen butyr fra til

timjs lengere arbAdstid, mans godtgjørelsen for dette ikks vil-korne
til å ly...løpchseg til urJr can 10'S.. For flertallet av funksjonærene vil ord-
ning,:n b ty recilt lønnsavslag fordi oVertidsgodtgjørelsen -fall(;r bort.

vi beklegcr neturligvio ikka at n2zistene begår slike domhetc:r.

- v

EN NYTTSRSHILSEN. lJndsorgnisa,.sjenDns nistiske ledelse har sundt ut
følgehlrer nyttrarghilsen til de som er knyttet til-fagbevegelsen.

"Arbeidernes Faglige Inndsorgni=jon i Norgu takkor Dem for Deres
store interesse og innsats for Arbeidernes faglige orunisnsjoner i året
som gikk,

Det er vårt håp nt1942 ved felleS left og 2ktivt samarboid fra alle
villende krefter skal bringc:frihet og.trnsel for Vart land og vårt
folk. Vi ønsker Dem et god'L, nytt arbeidets ax.:" Heil og sæl.

, . Odd Fossum, Er1ing Clsen, Yåre
Vi vet.at tillitsmenniog finksjonærer i ftgorganiSesjonen mottar denne
nytt&shllSen»med et dmili .De Oppfatter numlig litt anderledes enn
underSkriverne... Og dc mottn nOk opD-fordringen til å t2 felles løft og
yde aktivt samarbeid, mon de:bestammer seg til å ydt sin innspts i den
kamd) vi kjampe,r for visr frinst eg slVdtcindighet. .1 Lr den kams,in er kjem-
licA ta7I and er det nok ikko pl?.ss lenger til svikere 2v underskrivernes
Stepnirg

Da f,lgorumisurte arbLidere og'tillitsmenns lefte bed årsskiftet
Var at i detnre-Tt vi nå ur gått ihn i skl vi hn vunnet tilbaku landet
vårt og en

F r i faigb.evegelb e.

 


