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Nr.  6  - 2. årgang. 7, februar 1942,

Kamerat:  _n
Komedien 1. februar er spilt til ende, vi har fått minister-

president" og "nasjonal regjereing", vi har fått en ny høytidsdag
nstØrre enn 17. mai og 7, juni"-

Neppe noe siviIisert land har opplevd maken til:nasjonal gjen-
fødelse: Da den kom lå hovedstadens gater tomme og øde, i tusanyis var
folket reist ut av byen, og de som vnr igjen holdt innen døre. Stor-
parten av dagen virket byen utdødd, ikke bar gatene, men også restaue?
-ranter og kafeer var tomme, Utpå ettermiddagen og kvellen ble detoet
visst liv nede i sentrum, da troppet de opp nazifolkene som va:c.
lisert fra hele landet og prøvde  e  "fyl1e opp" sammen med de tys'e
soldatene. Dagen etter skrev avisene "jøssingene holdt seg horte",
Vi vet - og hele landet vet hva deL betød: Folket holdt seg borts;
nordmennene  holdt seg borte på denne "gjenfødelsesns dag" Aldri har
Indet tydeligere vist sin forekt og sitt dype hat til forederep som
de gierde den 1. februar da landet fikk sin "ministerpresident» I gsve
av Joseph Terboven.

Terboven la ikke stjul på at det vsr han som hadde tatt LeMtativet
til "kåringen", den forpgikk jo også med tale på tysk og den Uyeke
nsjonalsangen og Horst Wessel ble sunget før "Ja, vi elsker' ble 11:.net
og trukket ned i skitten. Sid,dn har tyske telegfammer for sikkerhets-
skyld presisert at Terboven aldeles ikke skal trekke seg tilhake,

men at alt fortsetter som før som om noen ventet noe annet Her-
etter som før er det tyskerne som er herrer i landet forskjellen er
bare at et.par tre nye nikkedukker med Quisling i spissen spreller.
og^ danser i tyskernes tråder, Og al terroren blir skjerpet ytterligere.

En kan i fmrsto omgang vonte økot procs på embedsmenn og alle offent-
lige e tjenestemenn og nfagstyret" vil isec mye blomster. Arresta-
sjonor av Priedirektoratet sjef derktør Thagård viser retningen, Mere
enn nuensinnr er det Gestapo spm nå dominerer arrestasjonenes tell vil.
mke.

Kampen vil bli hardere, men den følger de samme lkare tnjer
som før. Ingen vil la seg dupere av de nye'politiske komedier som
det "nasjonale" ministerium n- sette r  i verk b r ten• d.e heter 'freds-• esmer tifsiftnirrg tis oreCsen,..s1utninto:" med v Trt landa fienerregangen  på- den Tiorske ironten vil bli hardeee, fordi tyskerneog NS
frykter denne fronten dobhelt nå når mulighetene av en alliert
vasjon til og med drøftes åpent i den tyskkontrolTerte presoe.
Kampens økede hardhet her hjemme cr det-sikre tegn pk ab seneren er
rykket nærmere. Og det gir oss øket kraft midt i all terr=

NYE FORBUNDSSA=SLUTNINGER,
Nazikommissaren i Norsk Bygnångsarbeiderforbend, Arne Andresen

har rtt i oppdrag å sammenslutte følgende forbund under fe1les led-
else: Norsk Bygningsarbeigierforbund, Noesk Murerforblend, ..orsk Sten-
industriarbei 'prforbund og Norsk Elektriker og Kgaftstasjonsforbend,
-Formodentlig håper Arne Andresen at han skal bli den kommisarieke
leder av denne fellesorganisasjon. Man har jo allerede fåtL under-
lagt seg Arbeismannsforbundet, Stennuggerforbundet og Elekexikerfer-
bundet. Meningen er-at det skal Loldes et møte onsdag den li feL-
ruar,- hvor det skal operettes en samarbeiskomite som skal behomd:e
felles-interesser - faglige og økonomiske - og som skal vrege eL råd-
givende forum for de kommisariske ledere- I dette forum ske bygnngs-
arbeiderne ha 14 repgsentanter, Arbeidsmannsforbundet 8 og ne øvgige
forbund hver 4 reeresentanter..
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I grunnen or Arnc Andresen utcn konkurranse. Buras ors Einar Johar-
sen har tidlgere f(Mit sparken for sine meriter, så nå. er det vel
bare gaule Areforkalkede murerschulz som kan gjøre tmenn rangen
stridig, hvis da ikke Arne Lndresen sclv sitter så løst på komadisar-
stolen at han faller av.

liVa medletniene menar oss cm • slik-sammenslutning faller
ihke de kommisarisk lederc inn A spørre om. Dnidlertid vil dut kogrie
en dag da de fAmeradmswte arbeidere  Også  skal ha ot ord med i haget.
Den dagen bler det ikke godt å va3re kosfuLdarisk leder,
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DET  ER IKKE STORT  DE 11:2 sI.
Den nyoppnevnte leder i Telegrafvarket med Xadland

og Fiane i spissen hmr ikke stort å si. Sed_v en  GP't  kurant ting som

A avertere i Norsk Lysnjgagsblad er et for stort og ansvaatsfullt spørs-
mål som den nye tid ikke kan overlate til slike tusseladder

Vi finncr i sirknlEdre for desember sbm Telagrafsstyret
sender ut, føladande:  Ukysainger som skal inn i rTorsh LysningsbIad, skal
ikkje gå gjennom Herelden, bn gjonnom Press•digehtoretet 1 Kultur- og
Folkeopplysningsdepartementet." g.

Fiane(Tørres Sneisteveld) ynder tirnnhver tid.A klandrat
dc genae makthavere fer ndugelighet, men nå br det-den nye tids makt-
havere som må easse oå at ikke Tørres SnSrtevold.gjør,nycgtasber,  c.
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yl..KJE=.? ocj.51 , T,4„ pET._
. -vensk-amcr:_knneren, Tjeorg Aslahson, sam er journtlist,

hem fra Cerlin i fo:tri:e  ti e.  iondt ennct fertaller han-gans-c n11u-
strcronec gt n-r hen- i faelln se kvinner med sølvrev, rødrev, ull-
geascre og vomtcr .da vmsete hfla-1 gt kjd,rcs-cen ver i Uøs:_Te dvms kvin-
nen hadde cksklusivt pelsvcrk og driatiLe hatter, 'varuhen d -
Rokte hun me Ljtt og  gode  sig,aretter, var han  hå  Balkan. HU:ts kvinner
derimot intet hedde oz var nudtnukt og uten  håp,  da visstc han at
kjiresten v2r på østfronten,

Ja, v. kjenner s: Esedt til det, Det fins ikke en encs-
te fonetninm i ferge, hvor ikke tyskerne har vurt om kjcept op-) alt som
hån facs. Ue mr butin:enm ribbet, sa vi forst,ir gcdt at: Jejmrastcnc
hjasne 1 Tysklagnd  har  gode minner fra Forrac.
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OYERRASKR OSS.
Vi vct fra før av at de pclskc arbeidAmet undur Tysk-

lands ile mu, finne scg i ca kummcrlig sieTrvetMIv:eclsc. Dct sistc na
cr cn fore.dndng om den arimcidsnmLLGlic hchandling av pelshc arbeide-
re.

Her heter det bl. a. :"Sou fdlge av innlanmelsen av
smie trske rostprovinscr i dmt tycfm- rike, eg som følge av nolsku ar-
beideres innsats i riket, er ect blitt nødvsndig A honvise de i det tys-
kc rike hcshjmftjg;cde nolakker til cn snrstilljng i det tyshc folhs
arecidsliv, for dervid m sikte en uforsty=t, pjjennomføring av  e-‘reArs-
plpnen. Det villc ikke van2e forenlig mtd de sdnde felkcfornemmelser
-("mit dem gesundc Velksednfmnden') hvis di e sc(abeidcro) shnlic bli
uinnskrenkst delaktig i de scsMalc fremskriat 1 det nvt Tyekland.
Og s» kommtr btsbemucLatn om aL dc soislut anlmjCere 11:ke, ko -man inn
under de femskiali cje lovcr som cr fastsdtt n r det gjeldmn mirde
De son sktalc finne  a  satte sOg ntenfor dm-sc forogdn±ng m blir
sUraffet med fengsel ctler bøtcr.

Kom sM å si am -tgikerne ikhe cr ct kulturfetk,



DET 2R TAKKEN.
Advokat Aage Sehou er arrestert. Advokaten som nå or 74

år gahmel, var an av do fremste, for ikke å Si den freMste i hjelpe-
arbeidet for de tysko barnaotter forrige verdenskrig. Det.or nok ikke
få tyske barn som advokat Schou kar bjuplot. Nå er disse barna blltt
-voksne og-kanskje mange av dem har ir3rt og er soldater i Norge.. Schou
var.i den tiden sl populær- i Tyskland at.han ble kalt  ISerlins Aago
Schou". Nåsittor han bak fengslets murer.-

De har-sin 'egen måte å takke på nazistene i Tyskland.

NY FIASKO FOR NS I TELEGRAFVERKTT. .
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DE FAGORGINISERTE ART=2223
Det er myo rart  Toa  nazistene i Landsorganisasjonen og

ferbundene bruker arbeidernes penger til.
I.et runddkriv nr. 22for i år fra L.O. rettes det en hon-

stilling til santlige forbund på alle utgående brev i februar måned'å
pålkebe det merke som selges til inntckt for den ilorske legion. •

Vi skal hilse og si brevmottagerne begeistret for
å få seg tilsendt  dette  svindrict.

-v-

Onsdag 28. felruar hadde NS tiflyct til stort møte i tele-
grafmessa, hvor nazidirektør With skulle snakke om: "Fedrclandet kaller".
P. forhånd var det drevet et intenst agitasjonsarbeide, mon resultatet
vnr mer ann magert. Av de 2600 arbeidere og funksjon rer som sognet til
Telegrfverket i Oslo og omegn, møtte det frgm nocnogtredve.. Av disse
vgr over havinarten fra Telegrafskelen. (Vil viIher•gjøre•oppmerksom
pd at mans fordringene for å konme inr på denne skolen tidligere-var
meget streng, er det nå tllstrekkelig å vcare mcdlem av NS, eg da.sjk.ønner
en•hvilke clever skolen nå stort .sett gjerne 1:Jet var fra denne
skolon vel halvparten av tilhørerne var, emn de restorende vP:rvaske-
ekte nazister. Ingen bkikkelige menflor vnr tilstede.
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ENDELIG. •
Det har endelig lykkes Hdkon  7Aeyer à få satt jrnn cm mann i

Sporveisbetjeningens forening etter forgjeves å ha torsøkt i •fire måne-
der. Det er en busssjåfør ved navn Oskar Johansen som er blitt tilsatt.
Blandt sperveisfelk kalles hnn for Hitler. Han hår alitid gått Vor å
vr-iro en politisk vinglepave, noen ganger kommunist, eg nv og til religiøs
- otter som dat passet.

Hnn skal samtidig ogsj,være sckreter i KommuneforbundetAil tross for
at hgn fremdcics må fortsette som sjåfør for tyskerne,.en jotb han i
den sisto tia har hatt.

SABOTASJE V TIPPINGEN.
Idrettsfronten, som i følge avisone for-lengst er sprukket

og ferdig, viser seg allikevel å ware för sterk Tor naziidretten. "Det
norske tippeselsknp" som ble startet mcd brask og bram har ennå ik1:0 fått
noen fart i tippingen. For å njelpe på-dotte hnr de rykket inn en
kjempeannonsc i Friit Folk under følgende tittel: "NS-,folk. Hjelp oss
md å bekjempe sabotasjen av tippingen." Vi er enig med Tippenelsknect.
La NS-folk tiepe så meget de bare orker. Vi andre som.er med i og som
støtten den nolmek idnettsfront, holder oss borte fra id-Jetten og tin-
pingon.

-v-



ABBEST.-.SJONENE FORTSETTER.
Også denne uke .er kjente nordmenn arrestert. Vi nevner

sekretwrer i Forsyningsdepnrtementet Por tie. Direktør Thagård i
Prisdiroktoratot. .Tidligere sekretar i Arbeidernes Avholdslnndsing
'Bjørn Eriksen, sekretar Paul Engstad i Norsk Kjemisk Industriarbeid-
erforbund, Ccrl formann i fellesstyret i Osloforenin• -
-ene Hdndel og Kontor og de kjente gutter !.rne og Einnr
Linnerud og John Derg. Sporvognskonduktør Seett-Jensen er også
nrrestert.

LITIOGR:SDNE I SERG2N PROTESaERER.
Styret i Lithografforbundets nvdeling i Beren hnr

proteslert mob å få sej tilsendt "Fritt Folk" og den sPkaldte
"Arbeiderkalenderm. Nazistene luar stjålet Ailbeiderknlonderen og
jitt ut 34. årgnng med Nnsjonal Samlings pregram og nytt'årshilsen
til "modle mene w  fra Odd Fossum, Erling Olson og Kåre Rein. Ingen
norske arbeidere har bruk for en slik "kalender".

Protesten fra Bergen bekom da heller ikke rflzistene
vol, og meninjon vnr nt samtlige styremedlemmer skulle entlediges
fra sine tillitshverv. Noe- tillitsmennene ikke hadde noe imot.
;;Men nå er den grafiske'l~nreni. Severin f.rnenen reist til
Dergen for å ordne opp i fIoken.

TILLITS=SKURS P1 SØRDE.RKA.  
de n2rmeste dnger skal r6rsk Kommuneforbund ka kurs

1.3?' Sørffinnkn. Kurset i seg sjøl hnr liten interesse. Opplysnings-
nrbeidet i dng, ligger i nøyaktig samme snor som.den virk-
--Sbffiffet-ferøVrigeb. det er -av  interesse å rricigeb SegTddM dbik-Iar
se,gbrilke til fOrelesere ved kursene. Det er: Fylkesmann Vries
Hnosel, minister Liepestnd, byråsjef Sven Getz, priskontrellsjef
:.rnljot Engh, veldirektør Bålsrud, fru Johanne Reutz, 11,åkon Heyer
Olaf ødegård, Erling Olsen og Odd Fossu:J.

At de erklerte nnzister forundrer ingon, men vi setter
forepøpig sporsmålstegn ved de nndre. Om de flener seg å vcre gode
nordmenn, sL er de i hvert fnll komet i et sclskap som man burdG
betakke seg fer.

DET ER IKITE  S LETT.
Vanskelighetcn me.d å oppnå kontnkt m d fp,gforcnings-

styrer og modlemmer cr åponbnrt lke vnnselig nå sem denc hele tid-
en hnr v2rt etter nnsiovertnelsen r.vfagorganisnsjonen. Den for-
henvmrende kommunist Odvnr Erihsen, som er ansntt i L.O.s Pressc
og Informnsjonsavdolinj hnr otter nedenstiende skriv å dømme, visse
vanskeligheter med distribusjonen nv Medde1elsesb1ndet. Han skriv-
er: "Dn det hnr vist seg nt nvdclinkene i do fors4elligo forbund
ikke har sendt inn til Moddelelsesb:cdot do fornndr:Inger i avdeling-
eno otyre fra 1/10 1941."
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REKLA:F.
For nt forundringen over bokhandlernes opptreden i

denne tid ikke skil ga over i bitterhet og hnt, tnr vi Inn en for-
ordning som cr sendt til nlle lnndets nolitintestere fra ledemen
-2or siLLorhetspelitict:
HC:r eolitinster.
Kultur og Folkeoolsyningdepnrtementet hnr truffet fol ccende be-
stemmelser, so- i sirkuare av 26. ds. cr meddelt lindets bokhnnd-



lure:
Billedet nv NS førcren Vidkun
Det[norsk fingg.
F51gen(c biker:
Boken om Vidkun  c1uisling.
Quisling hnr sngt det I -II:
Vidkun  QuiSling:  For .T̀orges frihet og sclvstcndigheti

Russlnnd og vi.
Quislingsnken.

sknl nerangeres u en verdig og ennkfull m 1tc. •
flnn sknl nnmodic hcr polltices-teren om a 7Dise nt d2tte p»bud blir etter-
ko.tdet. .Eventuellc und1ntelser jp.ctenles ob  rnport herom inneendes hertil
snnrest.
Lensmennene bes i fornden utstrekning instruert ovorenstemmende hermed. -

Osloi den 28. 5nnunr 1942.
Oliver  Fløystnd. •

UNCT
Sosinldennrtenenetet hnr frn 2ngorgnnisnsjonen få:tt

scg forc1n,A spørsmålet on unge nrbeideres plikt til å oopnrbeidc nr-
Seidstid son gnr tnnt under flynlnrm. I den nnledning nnr Norsk :.rbeids-
gi_verfoe-eging ettcr kon7ernn-e mcd ministcr Lippestnd i et sirkuL3re
til snmtligc nedlemner ttv12. novenber d.å. bi. . uttnit:
"Vi er frn forsklellig hold for e,:gtspørs-n lot om gutter og piker under
18 -r sknl deltn i ompnr-; cidelsen. ,Etter forskjellige konfernnser vi
h-r h-tt i sakens nnledning sknl vi uttnle at gutter-og piker under 18
'r ikke bør plcg. s å deltn i oppnrbeidelse-mcd mindre tvingendc produk-
sjonsmessige grunncr krcv dct. ISttdct for oop-nrbeielse må da disse
gutter og oiker fL utbetnit 60 % nv vnn:jig timclønn ovcrensstemmnende
ned forordninj;:ens  C  3."
flts' knn vi ikke lenger ventc noen beskyttelse nv unge nrbeidere på
nrbeislassen ntov;,r det som krigsorOduksonen mftte tillnte.
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Det fortc les frn iclun2.erl'ettet hold nt dct cr nedlngt
forbud mot de v-nlige konni-nrmøtur son holdtcs hver tirsdng. Hva -r-
snken til forbudet knn v2re, vct vi ikke, nen det ligger nnr nntn nt
den lille nyndightt konmisnrene hnddc  nd  er frntntt dem.
Vi hnr nlltid vHrt klnr over nt dc  inflen.: som solgte scg til nnziehe
ville bli sprelicncnn uten betydning i dst store spill. Kemnis:3renc
vil-nok etterhvcrt f. nerke nt de kjøptc dyrt den gnng de jkøptc nnzi-
velvile vcd selge sin sjel.
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VISIT'SION. .
Det lnter til et det ne sknl scttLs i .eng visitnsjon

e:',. :Je.ien gnte. Dcrinc ukn he: -:!et ,fl:ccidt to•tre g-n:cr nt fotgjencre-
cr stopset nv w_vilt noliti for bli visitert 9  nntngclig for prige
folk i u gå mcd ille::-1c s rift:r. .

-v-

FLEK=FUS.
Rednktøren nv :.rbeideren Henry W.  Irlstinnsen, so leng
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FRI F:4GBE P.GEL-SE.

OUISLINGS
Det er i den site gjort fortvilte forsAk

d  sflnise pelttclig li~kt  for den  nybalctc "ministc:rprosidentw,
Skrivelscz.hnr u 1nnd-o2:  strand  rundt,  for OM mulig"..ordne denne

c)- w
Krnvet fornt livvtkten sknl kmi.nne Soakjennes  tr  at vcakonmende
sknl vgrro hirdmann og "an&elig nor:n1". En or det ikre lykkes

sk:.21c noen livvnkt. Det D“.er til yflre vflnskelig skaffe
hirdmenn soo er "Lrd.c1 normnic"

PEMGIMIDRI.C4 TILFRI F_GL7.-ALar)L71,
Vi hgdde for ci tid sia en notis om gt det ikke

foregikk noen innsg-Tllin nv til Fri FagbeVegeiSe, ,Da
dctte er bldtt misrorst tt  av  enkelte av de 8oE tidlltere hr ,.rtet

bfdrng Vi  gjJr m rsan. p. at (et htt"forekommet mishiMik
sem_gjerdc de- o=:kevet f tg inn ncvnte notis. Vi er fremdeles
takknemlig r(ot støtte rr-r det fb_tg r betryggende mcte.

SOLoTfl.____.____
De-koi,elisariske ledere:i  en- har'satt

Privernndre stninc o' Sørinrkn denne uka. Det holdes kurs for dem.
-SelvOtgt for• Stlte dem ga(t  inn i nnzitaktikkon.

Sind-ktomffirSjele 1erte'hrbd-Tret-Icimen—%
nybegynnerc,
Overløptfen  K-re-Reinl-heldt en  relkomsttale som sier-ess mer enn
tydelig hvn de nrcr shno hjerter. Snn sn  bl.a.:
"Vi  er ikke Onre  -lc,sforeoinefolk, enang forst  o,e; fiemst -
forerinsfelk. I fYroto rcickc or vi i vrt grbeid oolitisko sol-
datcr i (en b._vegelse VHdkun Quisling er fører for.tI

. _Vel, s-. vet vi det!
De.fr.gort-mserte  hr  forøVrig aler vort i tvil om Oet. N er det

snst ord,  oS vi  sknl vitc a ihnrette oss der-
etter. Vi ei QÉ soldntr,-5%  Ecn ikke  i  quislings lille forredor-
hmr. Vi er 'soldtter frihetenmu. Med de vdpen vi hnr
.kjem  .er vi-en innbitt% Een scierrik knmo'for lnnd og folk.

Vire fien(cr, tmocre og ITS folk sko.1 mer enn noen,
T;nng  2,  me.fl.e nt inen  lag  i det nofsLe folk lnr seg kuol men er
berett til møte den i kampen. Den perlitiske utvikting er ko met
i en  ny In sc som gjør kpF.Den o- hjtInfle-::ronten hnrdcre og som krev-r
lnnit større foroiktitht d nll
Som sold c.c i I'rihatshe3v-en lnr vi Q3r ikke forbuse eller S2-:PC::Lile
gv det som s'jcd& og som  ko,nr til  skje  i tia frnmover.  '71-
vet nt den kt-r vi  hJr njonme og v-re  lnndsnenn ute kjemDcr vil
onde mcd seier og friket for lnnd og folk og dermed en-


