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HvIs freden var bet beste
la vi virt verge ned -
og bbyet stum vir nak-“3,,
og tok vår slavefreu.

Da byttet vi vå r frihet •
meu tvanz og trel1ek)r
- ua ble det mdrkt i lanuet,
og Let Ule aluri vår

Da vilLe urett herske
i dal, oå,fjell, veu fjoru,
og skam og skjenusel blomstre
av Norges dyre•jerk.C.

Da var vi 2relose
og bittert slagne menn

_ som eldri skulde mdte
sin aal  - dag  igjen.

FRI.FACI3 TiVEdLSE

årgang

FOR flORGEE DYRE JDRD -

 

I 1ysi2 mai-nette:
.går bud fra bror tll bror. •.
Hold ut' Hold ut: Vi kjemper
fer.Norges.dyre jord1-

-

1. mai  19h2.

- Hvem våger stiile nordmenn
det usle sviket-krav?
FOr. u e skal eie Norze
- fdr svir vi lanLet av:

Vi bygget Lette landet
ok  bår detS saga fram
- vi gir det ikke fra oss
med hjertet fylt av skam.

mange-måtte stupe
^og gi sitt liv for det - -
så skulde v i Vel svike?
Nei, detvMå aldri skje:

I fangepellenS mörke
og Uystre enSomhet
der gldker norskehjerter
i tro og kjarlighet.

• KIWERAT:
Det er tredje iret-den organiserte.arbeiderbevegelse i Norg e  opplever 1. c
under den nasistiske undertrykkelse. I 194') og 1941var den norste fagorg:
isasjon riktignokk ikke enda åpent i nasistenes henner, men den var baste

• og bundet_zjennom forordninger og pdegg og ute av stånd til å Urive anner
• virksomhet- enn den tyskerne tillot. - Ten fagorganisasjonens apparat var enc

i hendene_på de valgte_tillits.menn, selv om det i den fazlige ledelse fani
folk som hadue solgt seg og allerede åpent eller i-det skjulte spilte undc

• dekke.med vrt lands fiender.
Etter.at tyskerne ogueres lorske lakeier brutalt slo fagorganisasjonen nc
ifjor hbst - henrettet_og kdstet i tukthus våre beste kamerator - er stil-

• lingen endret bådetil det verre:oz-ii»det-bedre. Til det verre forsåvidi
som den mest  uhemmecie  terror.oVerfor'arbeiderbevegelsen samtidig satte
meu massearrestasjoner, ninsler og'brutale-fothir i Gestaaos og quislinzer
fengsler og konsentrasjonsleire. •en til det bedreå  fordi.den usikkerhet os
uklarhet som rdde ueb hensyn -111- fagbrganisasjonens rettningslinjer med
ett slag var borte. Etter septemberdagene Sto det.lysende klart for hele
den arbeidende befolkning i vårt land at med tyskerne og N8 nyttet ikke
forhandlinzer elletkompromisser. Det •åtte bitteryog uforsonlig kamp til
- kamp med ee midler SOffl t11 enhver tid fåntes tjenlige.
Etter 7 - 8 måneders illegalitet kan vi med stolthet idag slå fast at he1c
den organisertå arbeiderklasse står samlet i urokkelig front mot undertry
kerne. isen ikke bare arbeiderne, hele det norske folk står be-
sluttsomt bak-den eneste mulige linje unber den nuvårende situasjon: den
pussive motstands linje.
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Alle deler nv v.rt folk har innsett at det som tigYlgere skilte var uvesent-
11r, ja mindre enn intet, mot den alt overskyagende odpgaven å gjenerobre
lanaets frihet og ermed muliggjdre fortsettelsen av ue sosiale og ikono-
mieke framsteg vi kjempet for under vårt, frie damokintS.

1. maidagen får derfor ilr et dynere innhold enn tidllgere. Tortsatt - ja
innerligere enn noensinne, går vare tanker og våre iifter om felles kamp

den internasjonale arbeiderklasse enten den kje:iper mot uncertrykkerne
i eget land eller den som reoresentanter for de frie nasjoner kjemper med
vånen i hånd på slagmarken. Men samtidig står de fagorganiserte norske
arbaLdere idag framstibresjen for den nns-jonale reisningen!

Seiv:om vi idag  mn  savne de mektige demonstrasjonstog og ail den festivitas
som tidligere ga dagen dens ytre form, så vil besluttsomheten om felles
innsæts og vissheten om at fritnetens dag nærmer seg, gi dagen en indre
mening som aldri för. 1. mai 1742 vil derfor gå inn som en av de stbrste
menkedager i den norske arbeiderbeveguises historie,

DE EVENSKE TARIFFOPPGJOR
er rjenstand for omtale i siste nommer av Landsorganisasjonens Meddelel-
sesnlnd. Det fortelles at leveotkostnincone i Sverige siden krigens ut-
brildd er steget ca. 35 % og at arbeiderne knapt har fått-kompensasjon
for halvdelen av stigningen.
Det siste store opugj3r som fant sted ved nyttårstid i år, ga et
tillegg nå 4  7'  til om lag 733 330 arbeidere. ficen hver kan vore enig i
at balv kompensasjon for prisstigningen ikke er noe M kjekke seg med, men
uherrene" i den norske lanusorganisasjonen skal være de siste til å hovere
ov-r det.dårligere resultat av tariffonngjdret i-Ensrige.
Da nasistene tok makten i ragorganisasjonen I sentember ifjor, proklamerte
de at fagorganisasjonen nå ikke under noen omstendighet kunne gå inn for
fornOyelse av lOnnincene. [MakeU til orogram far fngorganisasjonen i en
tid med sterkt dkede vleveomkostninger finnes det sikkert ikke i noe land
- undtatt da de nasistyrte..
Hva kan så den komis(aris)k styrte landsorgandsasjon i Norge stille opp
mot det svenske tariffoppgjdret? Vi tror det kan vmre på sin olass å sam-
menlikne resultatene av fagorgænisasjonenes arbeide i Svertge og Norge
sidæ.n krigen begynte.
I er levegyrkostningene steget ca, 35 - vt holder nss da til
Meddelelsesbladets oppgaver. Nerav er halvde1en, 17 - 18 %, dekket ved
lonnsstlgning i samme tidsrom.
I Norgen'er de samlede leveomkostninger fra angust 1939 til februar iår
steget ever 43 %. I samme tidsrom er 15nningene for mannlige, voksne
arbeidere forhdyet med 8 öre pr. time, svarende tie ea. 4  - 5 %. Det
har således funnet sted en senkning av ievestndarden
med om lag 39 % nå mindre enn år. Tar en bensVn til stigningen av
prisene på matvarer blir forskjellen enda mer skrikende i de rprske arbei-
deres disfavdr. - atvarer alene er fra aur,ust 1939 til februar MMr steget
med rundt 53 % og da er enda ikke tatt hensvn tin t oet er en rekke varer
segm ikke er å få og so;11 må erstattos med andre kdri:kje dyrere varer.
Med andre ord er levestandarden i Norre siden krigen at5t ut sunket med
22 % mer enn i Sverige i samme tid. Sofl kjent vaT der fra nyttMr 1943 gitt
et oyrtidstillegg av 12 öre pr. time for voksne nan 'gige arteidere. Dette
ble sldyfet allerede i juni samme år, etter foranlring av tyskerne. Da
m'itte det vel også v2re riktic sett fra den kotin.ke ledelses
Den bedrede stilling soM den svenske ragurgnnisagj)h tross alt har maktet

c'Haffe sino medlemmer sammenliknet med den nsrske, er fdrst og framst
et resultat av en fri fagbevegelses arbeld, selV om nenne på grunn av
krigen også har må ttet legge bind på sine krav.

- V -
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bulsling her ni proklamert 1. mai sam "Arbeidets dag". Slik har den v-ert
kalt i Tyskland siden 1933 og arbeiderne der har v_ert tvunget eller lokke
til t gi ut o3. gatene den dagen for d vise sin  samhdriznet  med Hitler og
alt nans vesen. Det iigger i sakens natur at quis1ing 3gsd ra3ette.sdke ,fd-
ks-dere dette:"Fdrst fordi han ikke kan stille 'oon Jied noen originale tan-
ker cg ideer, dernest fordi han'ser det som sin 000gave og tekkes sine he.

- V -

dEn quislin REGD2R FEIL
som han alltid gjdr nar han forSdker i regne psyko1ogisk med det norske
folk som en faktor i regnestykket. Psylkologi skjdnner han seg ikke
og det norske folket vet han ingentin„; om. Derlig er den norske arbeiders
mentalitet fullstendig ukjent teritorium for ham. Det er derfor det g3"
sd galt. Det er derfor hans verk er ddmt til d mislykkes.

'ykr
men en arbeidernes dag, en solicaritetens og en kameratskapets dag, er
firete mai i de norske arbeideres bevissthet. Det er dagen da de frie
kroftene skal miles, da resultateno av uen frie vekston skal samles og
ci nytt mot og ny kraft til videre arbeid og kamp for full menneskever-
big frihet og individuell utfoldelse. Siden dagen ble instituert som den
Inmornasjonale arbeiderklasses manifestasjon av fribetsvilje og glddende
f:q.mtidstro i 1g39 er den vokset inn i ue norske arbeideres fdielsesliv
o devisstnet som en del av dem selv. Den er ojenno,a de mange ir taktfast
trnpet inn i sennene som et ldfte om at de eu gang skal bli herrer over
sine egne liv og sine egne vilkir som et tilsagn om at ce samlet skal
fl  sette alle sihe kr ef tee iffin ror samfandets op7bygging i frihet.

- V -

Orm  ER 1EE EGG O.L5 Od FRAEH:13,  

•

er generasjoners hip og lengsler og tro gom knytter dagen til arbei-

•

og abeiderne til den. Fet er kliToefast vilje og er veldig sum av
evne som preger bilde av 1. mai i deres sinn. Frihetens fiender - slave-
irm.ens representanter - de krefter sm5m ser sitt ideal av en nordmann i de,
krypende, underkueue, viljeldse og tanketomme lakei - de flr aldri en
sjanse til d forancre nou  a ?' uette. Selv om det lyktes quisling og de and .
slavenaturene endre formene fk)r'daens feiring ville det ikke lykkes
gi den et annet innheld. Derfor er deres aksjon aisslykket, fdr den blir
s2:t I gang.

•

GIDB.F  SE rm LAT=11-0,  
begynner nu i bli en vane for quislig. Det er ea slem vane. Di skulle
altsd aroklamere 1. mai som "Arbeidets dag". ded brask og bram. Og sd mdt
te han allerede ved fdrste gangs "feiring" ut;ette dagen til 'dan fikk lov
av tyskorne I "lage den". Tyskenne hadde pi forhnu beslaglagb kringkasti,
zeS (quislings norske) oc ellers tatt hin og, ne festlokaler og annet, so!
o tto L.isponeres 1J.J en slik stor anledning. Og sM mitte jo quisling Me6
sli fullg frihet for Norge og norbfme=ene trek ,r.e seg litt tilbake. Det
nwske Tobk er ikke mere nedfor enn at de kan skeile.

-

V -

DEm.  PARCYDL  
vi sendte ut forrie uke om at'allem* hulde geg borte fra offentlige
ggter, restauranter, kinoer,  eteatre ete, den I. a'ai,.gjelder selvsagt nL
liruag den 2. mai. La nasistene benolde b/en for seg sj51 den dagen og
hmld deg egten innenddrs eller ura ut i skog og
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EE JOERESPCEEHM'  ."
for Dagens Nyhoaar i Stackholm fikk forleden . ukers opaha1dstillatelse
i Jolo for in:ornere svenske opinion om norskd forhdld. Da han
hattne skrEt(at eo par arttkler fikk han beskjed om at hon mitte.reise hjem

Han var Ikke rposifivu nok. Vel, han reiste hjem. O'g sI -skri6v han
hvh han hnede sett og hdrt og forstItt. Det ble interesScant lesning. Han
hadte oppfettet at quisling har hele det norske folket -1M'at seg (minus de
beriatte to iroLint) og aM han var ganske hjeloelds i sine farsdk  pa
undartvingE den norske frlhetsvilje.

- -

DEn TYSKE  PASSIIITET  
ovofor sel7 de mest sinnsVake.påfume fra N.S. f:)1kene og nen sakalte
noroke regarint hadde s,3211g vakt hnns opdmerksomhet. Han kjente godt til
de, ytterse. spe-lte, for Lkke si  fiendtlige,  forhold som hersker mellom
Terboven og auloling og nollom den tyske adrtinistrasjon og de norske stri-
mend, og han va- ved sitte studier kommet til den overbevisning at tyskerne
dusket M lm guioling 160d linen ut.

- V -
HELk' LOGISh
gidk  den s-‘ensko korrespondenten ut fra at tyskerne 1kke var interessert i
at njelpeLdsneten i adniaistrosjonen fikk utvikle-seg til kaas og han trott
de ikke at de i lengden vtlle se rolig  oI  at det nelevgikk fra dIrlig til
hedt elendtg. hn tyskernm kunne vel vere interessert i at quisling fLkk
ack.tmentere  sin totale uatelignet sI tyde1ig at alle mItte se dett. Det
hPktps ikke rent dumt dt.

- V -
D.C1)8SEILA&LM  ilEVD 530 L8B.EIE
broi gYtt v-dere nordover. Den 25. april ankom den til Hammerfest, hvonfra
den skulle gi videre sammo uag. TiL Kirkerves var lsrerne ventet mandag.
Hv r  som sI ska: Ejdres med cem, er ikke pI det rene. Åen etter Terbovens
sit-te tale kan dn gI ut at tyskerne vil gjdre alt son str i deres mck
foe I bryte Itrernes holdniag. Det meldes ogsd frs Crini at 1 3rerne der er
•latt utsa fer en hireere behandling enn de andre fEngene. En melding fr
Lohdon -1dreag kv-e1d om at 1„trerne pi Skjsrst-ad hadde gitt seg, er felsk,
Os  mi oi dt kt tftigste dementeres. Lprerfronten er Ubrutt over hele lan.e
oE  le som har sctt imot under mie vsnskeligste oMstendighet'ene er nettos
he_tene fra dar:pskipet Skjorstad.

-v-
"DId LEGAE;SERG KORHUPSJ9-n"  
blonstrer -e2rre. I siste noomer brakte vi litt a:v quislinss Irstatsbudsjett
sem sa ess noe oal det. fJ i me1des det om et nytt litet eksemiel til iihu-
stmasjon. lotrehcOr '5hist i VinmOn000lets styre har 8 990 kr. Iret for
vsme nedlem  av  styret. Ni hur han nendelt at hon finner dette uriktig og
bear om fO.de 3 tusen fart opp som representasjonsutgifter.  Representa-
sjunspengem er skattefrie.  »21  en 19 dagers reise forleden firte han opp
7 D13 kr. reiseutgifter.

- V
NoREE  ;:(mIPL-LVODEEM  

sekmite  25 aprol falgende :,!crive1se til sjdfartemepartenentet:

uLk: “re  t  lsktper ved ru,disteroresientens Lov av 19. dlars e.  I.  er pdag
stI tile_dttct Get nye adrees Rederfurbund, vil vi overfor Lepartementet

F.JH det odoliEte Deuerforbund utelukkende hadde nn.ingens sakl
og faglige intcresser  I  ivaretm. jeu sine lover og de av rederne selv vnln,
ti ditsmer gi forhunuet meMlemmene den fdlelse av sikkerhet som er ndeven
for et frumtbrt!igende or lanctsgavnlig sdånarbeide rederne inellom. Da eette
gr:anlag n. er Porttatt,'kon det nye Rederforbda ikke ansees SoM redresen
temende erti eringen, overfur vl ikke kan v.ere ned l tn ansvaret for
fn:ounoet:E vir' ionLet".

- v -



FACORGADISASJON?NS ARBDID
ni under naSistyret arter seg helt anderleues enn tidllgere. Helt fra ugn
firste tiu har fagorganisasjonen sett det sem sin hovedoppgaVe i ike
arheiderklassens linns- og arbeiesvirfl.r bedret. Tariffarbeidet var silede!
etter tivert blitt en av de vikfigste rippgavene.
Gjennom tariffsystemet bld arbeidernes rettigheter og plikter i arbeiLsfor-
holaet slUtt fast. Og fornandUngene am dUsse rettigheter og plikt.er ble
etter quinden konsentrert om dg store tariffodpgjir, som gjerne fant sted i
vPrrn.nedene mars, april og mai.
ne fagorganiserte arbeidere  sd g jerne fran til vårens tariffopagjOr med
forventning og spethming, da resultatet vikle'bestemme.linns- og arbeids-
vilkarene for minst ett :r fratiover.
Disse Irlige tariffoaogjdr skapte liv og virksonnet innen fagorganisasjonet
nelt fra det tidspunkt krevene sO;r1 skulle reises, ble drdftet OE til.den
endelige avstemning om et forslag - enten det nI var forhandiings- eller
meklingsforslag - forela.
Mhinge ganger kunne det nok se ut som fl'amgangen vnr liten Og det hendte og-
si dt arbeiderne m'atte fihne seg i et tilbaketog. Iden rosaltatet gjonnon
en perlmde av flere Ir viste alltid pat levestsndarden ble hevet. Samtidlg
ble det gjort sosiale franskritt. Arbeiderne fikk bedre overtidsbestenmeM-
ser, forlenget ferie, kortere arbeidstid - for bare 5. nevne noen av de
viktigste bestemmelser i tariffene.
I ldpet av en mannsalder ble arbeidstiden forkortet fra 60 timer i ukentil
43 timer pg adgang til overtiduarbeide ble innskrenMet. I tiden etter for-
riga verdenskrig er også en almindelig.2 ukgrrs sommerferie gjennemfOrt.
Vi tror det.er rikti g i  peke  p9.1 at alle de framskritt av betydning som er
grjebnomfirt a 91  erbO.idolivets'amrlde er gjort mulig bgre oa grunn  dv  en fri
fagorginiSasjons virksomhetd De krnV som fagorganisasjonen reisto og
kjggoet gjennoM ble-skIkl  alminbelighet senere lovfestet.
Hvor helt anderleees og fortoner I,tke dette drbelup seg for oss iemg
nir vi samenlikner dPt mec Lien  nvirksonnet" som den nasifiserte og ehs-
rettede fugorganisasjon erfverL ea heLe organisasjonsapparatet innst4L-
let p i propaganda og forherligelse av arbeiderklassens fiender og under-
tryere.
I lidet av det siste Uret e det faktisk,irtnfUrt livggenskap i arbeidsfor-
bblet. I en rekke fag og industrier er G.et forbutt i si odm sin plass og
slUtte uten at en har "myndighetenes" tillatelse. Jilen den nasistiske

i fagbrgnsisasjonen ldfter Selvsagt ikke en'finger for I hindre denne
knebling av arbeiderne. .
Leves.tandarden er de siste to Prsunket ueu 49 og enha mer ndr en tar
vPreknaopheten t betrpktning. len til dette proklamerer Uen konis.kg ledel-
se 1 landsorsduLsasjonen at til noe almindelig linnstillegg kan den ikke
meevirke. I beste fall kna det bli tale om en regdlering for de lavest
ldnneMe arbeldere. Og  dette Li tross  for  at industriarbeidernes• realidnn
idag ikke nevneverdig GV ,34: skog - dg landarbeidernes  vidt'dr den
svarteste perieden.
DIr det gjelder ferien„ har ogs  L  man komiS.k stvrte la:1“rorgafisasjoh
samtykket i at denne ddelegker  jAr , net glle arbeiL.ure i de lnke krtgs-
viktige bedrifter matte ta en ukes ferie i tilknything til psken og
bare med noen fd daoers varsel. St hvert fersik  pa  å dtnytte forien i
denne tid ville forresten vprt fPfengt, da umr var etaolert fuglstendig
reiseforbud.
A  luri hacue arhaluerklassen trengt en slpgkraftig fagorgahisasjon som
idag og.aldri har den i virketigheten vprt ner makteslis. Det er bittert

tenke pI ni I vI.rminodend, da en kan se fran tii lysero UrstId, at
ikke ogsd den materielle lysning som vren gjerne brakte gjennom de store
tariffoupgjdr, vil komme. 4en dobbelt blttert er det å tenke på at den
stolte fagorganisasjon, som gjennom drs slit mdvsommelig erbygget opa,
na er i bendene arbeiderkLassens Minsr'lender.



ARRESTASJONER.  
Tidligere sekretar i Centrum Arbeiderungdomslag, Betty,Poulsen, er ar-restert
Dessuten kan vi i tillegg til de navn som ble oppgitt i forrige uke, opplyse
at journalistene i "Arbeideren", C.O. Aaseboe og Eriing Seiestad, er senut
til Tyskland.

- V .
EN NY'NASISKJENDSEt  
Kontrolldr ved Oslo Kinematografer, Kåre Rdcide,-er falt som offer for
Gestapos bastialske tetror. Rddde ble arrestert og-.satt Inn- for noen tid
tilbake. For vel en ulte_siden ble han pa nytt.urrestertpg tatt 1.forhör
på Victoria Terresse. Unuer ett.av aisse forbdr kastet han seg ti-gjennom

-vinduet og ble drept.' -
ROdde var en god kamerat, som aldri.ndlte med å gå i bresien når det Rjaldt.
Hans. 14 årige sdnn er også• arrestert.

DET ADVARES IUT ••
Ragnar Aas, Berman FosSgt. 27 Oslo. Ean er ansatt i-politiet, men har
ogsmanufakturforretning i_Urtegaten 45.

- V -

ORDFORER I  HERRESENTAdTSKAPET
-for Bandels- og Kontorfunksjonmrenes foreninger i Oslo, Omar Gjestebye,
er etter sdknad fratrått
Fordvrig kan meddeles at representantskapet som i cirkulara 15. april ble
innkalt til årsmite, en uke-senere ble teddelt at_årsmötet.var utsatt inn-
til videre. Dette sxjedde etter ordre fra nasipampeneni 1anusorRanisasjonen,
sot var redde for at aedleamene for en gangs skyld vi.11e mite opp, Si len
motet var sammenkalt av 'en virkelig tillitSmann som Gjestebye.

- V -

• LdGNEN MÅ OGS'A ENSREJI=.  
Fra det sikalte "kulturdepartementn er det ved tiuligere ployUlarer
Beggerud sendt ut meudelelSe om at bdker, brosjyrer eller artikler_som
Onskes offentliggjort om den nå~ende krig, må innsendes tiI Wehrmacht,
Abt. Zensdr,:fdr de trykkes.
Dette er vel a forstå soa et aldri så lite forsdk på 4 oppnå ensartethet
i den nasIstiske ldgnpropaganda om krigen. Vi betviler de greier get.

FANEFLUKT.  
Vi nevnte for noen tid siden at samorganisasjonen hadue'sendt Ut cirkulare
til fagforeningene om å-holde foreningsfanene dere til'aVhentning innen
25. april. I rundskriv een 23. aoril tilbakekaller samorganisasjonen sitt
firste pålead. Grunnen .er at nasistene ikke tir ta konsekvensen av å etab-
lere nrbeidssambandet 1. mai etter den reaksjon soa spontant opasto blandt
arbelaerne, og da hadde de beIler ikke bruk for fanene.

A.AERIKANSKL- FLY  
skal nå une.er egen kommando OF fra egne flygeplasSer i Storbrittania
sette i gang vedvarende bombing av hele Tyskland. Det har fly av en ny
type som regnes som 3 ganger mere eflektive enn get- tidligere brukte
tunge bombefly.

V
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vFAC:FJRENINGSRåREf.SEN"  
rom er orgen for den faglige landsorganisasjon i Sverige, bringer Len 27.
eare i. en rtort anlagt oversiktsartikkel om FRI FAGHP7EGE..,SF en nöktern

sv den faglige linjeesom har v2rt fulgt i eorze under okkupa5jo-
nen, tet el med stor tilfredshet vi konstaterer at de rettningslinjer som
virt organ til enhver tid har trukket Opp for de organiserte arbelderes
'eemp vinner full tilsluttning i vl1re svenske kameraters hovedorgan. Og

gir uet trygghet vite at meningsfeller med fri augang til infor-
masjoner og offentlige drbftelser, vurderer situasjonen iSamsvar med uen

ppfatninz vi har hevdet.
;elv om vi dessverre ml innskrenke oss til kortere utdrag av artikkelen,

det ellikevel vnre nyttig 1 gjenoppfriske de begivenheter som omtales.
eck3breningsrbre1Senn skriver:

'ble.obt de underjordiske norske publikasjonene- finnes det en del som med
beitertn til utstyr og opplag nokk ligger feran den Illle stensilerte avisen
rom glr unGer navnet FRZ FAGSEVEGL,SE. (vien det er neppe noen annen norsk

vir.som har betydd s1 mye for opinionsdannelsen Inuer okkupasjonen som
eennd 11]le publikasjon. Fbrste nommer av FRI FAGBEVEGEsSt: kom ved tirs-
e eir'fet J.WO - 41. Siden er avisen utgItt regelmessig hver uke. Hverken
un:dtagelseetilstand, skjerpet ferfblgelse eller deastiske straffetrusler

kunnet stoppe utgivelsen.
let kan ikke nektes at det r1dde en del forvirrinz innen norsk fagbevegelse
\ e‘d drsskiitet 194). 41.nEn ny, liknende bOlge gjorde seg gjeldende 1 for-
uencelse mcd undtagelsestilstanden OF landsorganisasjonens ensretting ifjor

Etter quislings utnevnelse til "ministerpresident" i februar i1r kom
tte.liger en slik periode. Ved hver av disse anledninger har situasjonen

._neniszdtt en sterk forandring;. som krevet tilpassninz.av taktikken. Hver
gure har FI.I FAGBEVEGEoSE-klaret opp begrepene og trukket opp rettnings-
lirer. for de-organiserte arbeideres virksomhet. visen og Lienigruppering
rom o2rer Cen oppe, har gitt enhetlighet i kampen mot overldperne og i
polemikken med dem son inntek en undfallende beldning overfor nasistenes.
nngree 1) fazbevegelsen"-:

,DE C9.5FIEe. SJA SA1SEUES  
tne( pafoien FRI FAGSEVEGFOSE,, skriver Fackfbreningsrdrelsen videre)
'og ga u' evisen meu samme navn, var minere en organisasjon enn en strOm-
ninr. je dtgjorde en slags erganisert innflytelse. Deres oppgave ble d
Etyeke samioldet innen fagforbundene og faggotening2ne gjennom enhetlig
opet,sedee, 1 dke aktiviteten hos medlemmene og setto fart i oppLysnings-
c. elforma:jonsvirksoaneten blandt fagforeningsfolkene i det dyeblikk de
  o ,. dorbinuelser ble vanskeliggjort eller fullsuendig hindret ved for-
tue og forerdninger. FRI FAGUEVEGELSZ hadde.ogs1 til oppgave i skape den
rtemning p. arbeidsplassene, som kunne gi alle goLe faglige krefter, ogs1
u.e aom fortsatte i ledende instanser, det nödvendige grunnlag for i kunne
fbre en faet-Jkurs og informere modlemsmassene om ledéls'ens kamo. En central
cppgove fol FRI FAOBEVEGE= ble det ogsd formidle den ideologiske for-
binLelser eellon arbeiderklassen og den norske fronten, som var i fer med

vokse !refi".
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‘HIC:  BEJJERORGAU  
iortsett;r "Alle de förste nommer av den hemuelize svisen var i stor ut-
etr:kning optatt av s11 fast at arbeieerbevezeLsen bare har mulizheter
Lor i n1 f-å.M meki sine krav i et fritt land. InstInktivt haude nok mancze
elle?ede f nnet sin plass i den nasjOnale fronten mot kokkupasjonsmakten.
let treni.tus dog ytterligere informasjoner forat eea aasjonale fronten

de r dende forbold ikke skulde splitteS av sosiale motsetninger.
Kamo2n for-1 verne om norske interesser og for I vinne friheten tilbske
znge:k a:1,- gode norumenn uten undtagelse. euislingenes oe deres h1nd-
ganene menes forsOk p-1 svekke motstanden, red 41.)soille de forskjellize
Erdpoer tv folket ut mot hverancre, mitte avslöres  os  forhindres". Dernest
citeeer Fe,ckrbreningsrdrelsen en artikkel i FRI FACe3EVEGEJSE• fra  raars
:91,L hvoe cisse synsmiter gjdres gjeldende.



DE1 TREDJE,
Sn nordmann som nylig kom hjem fra en forretningsreise i Tyskland, forteller:
I arbeidsllvet var det si golit sou bare kviidner se. Selv som lokomotiv-
firere ble de brukt. Verst var det d se hvordan jOdene ble behandlet. Vee
en'fabrikk 1 v penindustrien, hvor de arbeidet ned sdrlig farlige kjemiske
stoffer, o1 tto arbeiderne som notgift fa flere liter melk om dagen. Dess-
uten kunde.de bdre arbeide S “ager og  sa  fi avlisning. De jOder som arbeidet
o3  saome sted, fikk Imidlertin hverken melk eller avldsning. Selv unge
piker mttte st3 veLl maskinene til de stupte.

-v -
51]  
Vi kjenner quislings planer om d sette igang en storstilet svindel med
forvirrende meldinger sem angivelig sKal skrive seg fra Kong Eaakon og
regjeringen og fra den norske kretser her hjemMe. Den sKal ha til hensikt

forvirre og splitte, slik at N.S. kan fd anledning til  a  fiske i opp-
rdrt vhnn.
11vjerligere er forlydende unl at tyskerne sKal sette-igang noE liknende.
De har planer om i kaste ut fra fly en mengae flygoblnd, som gir seg ut
for d v2re fra Gondon os soLe varsler invhsjon. Mglet med denne mandvr0
skulle vere i fl dem til d rdpeseg som muligens har gjort forberedelser
for en slik invasjon som enten har skjulte' v.gdpen eller  a1  annen mdte
stdr bereut.

- V -

LONDL) HAEL SAGT EDA SM
at det iYL-ke blir  gitt noe varsel aj den miten ndr invas'onen kommer.
sdrg for at ingen  iar  seg lure 02 en slik provokasjon blir satt Ignng av
tyskerne. Gjdr dette 53 kjent at de finner det nytteldst d sette den igang
og legger bort hele planen. Gjdr allo k'ent med at alle meldin er om 1n-
vashon og beredskan som kommer fra luften er -orovokas"on fra t skerne.
Det er viktig at det blir kjent

- -

DE FRIE SIATERD _
og frie folks kamn.mot aksemaktenes volds- og diktaturherreddmme stdr ved
rets 1. mai foran et avgjdrende vendepuukt. Hettil hmer overfallsnaktene

stort sett hatt fraogang  pt  alle fronter og Mange ganger har det sett
mdrkt ut for frinetens forkjempere.
len sivel venuepunktet i Ost, hvor russerne I ldpet av vinterdn har til-
LfOjet ue tyske tropper det ene nederlag etter det annet, som ogsa i vest,
hvor Tyskland allerede nar fdtt en alv1rlig odkjenning ved de innleuende
britiske bombetoktene, tyder pl at initiativet nd er vee d ge over til de
frie allierte stater. Ingen md Imidlertid tro at der fortsatt ikke kan ke gt-
me tilbakeslag eller innbilue seg at Tysklana er se svekket at det ikke
staidg er slagkraftig.
len vi vet at de alliertes produksjon av kriasmaterle“ og antall soldater
langt overstiger aksemaktenes og Tyskiands strategiske posisjon ikke
lenger er sd fullstendig overlegen.
Denne visshet skaper ogsd den sunde og saklige optimdsme som preger den
norske arbeiderklasse idas  pd  kanndagen. De organiserte arbeidere vet at
forutsetningen for at de kan ry5te av seg de slavelenger som idas holLier dem
nede, er at de frie sta:ters kayip mot nasismen krenes meh seier. De vet
ogs d, at tiden ennd ij:ke er inne for vdr aktive innsats mot nasisnen her
hjemme. Derfor vil  og's'd  dagen idag fd et stille ytra preg.
den rundt omkrirg i hjommene, pd arbeidsplusgene og ute i skog og mark vil
arbeiderne feir2 dagen ved d Legge alaner for framtldens kamd - den Kagan
son p1 nytt villane vetén for frLhen, og rettrerd eg eermed ogs3 for en ny

FRI•FAGISDV
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