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F-RI  FAGBEVEGEnSE

Under hele :nan tyske Okkupasjon hår net norske folk loyalt' bdyet seg for
alle fororeninger fra okkunasjonsmaktens side som har hjemmel i Internasjo-
nal ret-t. idn alle overgrep, krenkelser og rettsbrudd såvel fra tyskernes
som fra derns norske lakeiers side har vert ndtt med samlet og ubiyelig
motstand fr:. hele den Oorské fronten.. Rettsbevlsebleten er selve kjernen i
vkrt folks ,.amp nå under okkupasjonen, som den var det tidligere. Og alle
forsök på å sette makten.i rettens. sted, vil alltib stöte på en mur av
motstann frd hele folkets side og derfor  pa  forhånd være
lykkes. •
Det var derfor en selvfdlge at vårt folks  va pent.ise kamp etter at
handlingene foreldpig matte onpgiseinnenfor landets grenser, matte bli en
kamn forå:-1 ndneve re•tten mot alle.forsök på med vold å påtvinge
oss en livs. nskuelse som var oss fuilstndig fremmed. Etter tur har alle -
grinper og :rker i vårt folk vlet-tilbake'naststeneS -oVerfalls- og oVerL
rumeling•ma)3vrer. Nasistene har riktig nokk ttlranet seg de fleste organi-
sasjoner, men-det er blitt tomme-apparater uten medlemmer, eller - hvor
meclemskap er påtvunet slik'som*i fagorganisasjonen,- i direkte kamp med
medlemmene.--
Arbeiderklen.sens tainodighet har ofte vert spendt tilebristepunktet gjennom
de tungeår vi allerede tar gjennomlevet. De mange nasistiske rettsbrudd,
inngrep.idhtvdvunne.rettigheter, arrestasjonerog terror'everfor :arbeider-
nes tillitsi.enn har.ofte•truet med:å fi begeret til å flyte over.Men den
norske.arbeederklasse vet at en innsats av mer aktive kampmidler idag bare
vll tjene metstandernes interesser. Derfor har de organiserte arbeidere,
som også der dvrige del av uen nasjonale fronten, fulgt'den passive'mot-
stands linje.
Og det.er tpd tilfredshet vi Inag, kan konstatere-at den forste styrkeprdven
om arheldsetnbandet, har vist at denne kdmplinje har.fdrt fram. Nasistene
erklerte åpent a.t samba ndet skulde etableres 1, mai,.alle fogberedeiser'
var truffet, men l• siste byeblikk våget de ikke å gjennomfdre planen. Erfa-
ringene fra lærernes heltenotige strid hadde nemlig gjort nasistene-beten-
kelige-og stemningen blandt arbeiderne lot ingen være i tvil om at de vilde
slutte opp cm kampen med samme offervillighet.og solidarltet. .•
Nar arbeidsambandet derfor.ble utsatt og nasistene - som vi har tedegjort
for annet sted - er blitt tvunget til I avblase Mcampen mot 'skolen og.læretne.
så or det en seier for den norske frihetsfronten og.en seier for r.ettei
som vil gi ess nytt mot og nye krefter i de tunge-oppgjdr som rorestår.

. •
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DEN.

e 18 nordmenn den 33. april -er et nytteforferdende bevis på at
in desparasjon ikke viker tilbake for noen forbrytålse for -å
hensikter. Unge, norske patrioter, som har sittet rengslet SOQ
tid, er med koldt blod skutt for en gjerning de gelv ikke hadde
r hadde nnen befatning med.
iske 'framstilling er to tyske politisoldater skutt av ".norsk--
nter for Secret Servicen,. altså av helt andre personer enn dem
ver. Vi kjenher 'ikke historiens sanmenheng, men vi antar cet it
er seg om nordmenn som er kommet ttl iforge fra Engiand for å .
de allierte, altsa også.for sitt eget land, og son under utd-
oe oppdrag er komffiet i kamp: hvor de to tyskere falt. Spionasje
alle krigfdrende makter - ikke minst av tyskerne! - og de som
ir i denne virksomhet, vet hva der venter dem hvis de bLir gre-

.
fra tyskernes egen krigsfdrsel, er det uten siuestykke å gjen-



gjelee en gjerning  pa  helt uskyldige personer. Beiv om de 13 nordmenn
ble skutt var på vel for å slutte seg til de norske våpenstyrker, da de
ble tatt til fange, vilde de - med en civilesert motstander ha risikert
krigsfangenskåp eller i verste fall å bli d2ept i kamp. len nå hadde de
-med tyskereå gjdre,  og  da gjaidt krigens lav ikke- lehger.
Tvskerne har selv gjentagne ganger nevdet ae. de fortsatt er i krig med
Norge. Hver ga ng vårt folk skal kues med nye represalier, så henviser de
til krigens lov. Men selv krenker de alle regler for krigsfdring uten
hemninger.
Berettningen om denne nye skjendselsdåd har rystet nele den frie verden.
Men overalt er en klar-oVer at massemordene i seg selv er et bevis på den
opplösning og det forfall som karaktériserer det tredje riket idag.
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LZRERNE RAR SEIRET
og vi skal ofre Litt plass for å orientere om hvor ynkelig quisling ng
S chancke - for ikke å nevne ynkedommen Orvar Sæther - kom ut av den kome-
dlen de hadde stelt istand. Fblgende rundskg'iv gikk dt fra Kirkedeparte-
mentet den 25. april til skolestyrene og de hdgre skolene:

torholdet melmom skolen o nor es Lærersamband.

Den situasjon Som er inntrådt•Ved landets skoler har vist at de grunnleg-
gende bestemmelser-i loven om Norges Lerersumband i stor utstrekning er
tlitt misforstatt og feilaktig tolket. Dette inntrykk bestyrkes ved en rek-
ke eenvendelser.fra fareldre og lærere Depdrtementet skal derfor ennå en
gsng presisere hvordan loven er å forsth
ad 1. norges Lærersamband er.ikke en pOlitisk organisasjon. Medlemmehe
er ikke forpliktet til å være medlem av Nasonal Samling. Lerersambandet
er en ren'yrkesorganisasjon. Dets oppgave.e: fremMe 1=ernes faglige, og
standsmessige interesser, bl. a. ved sammenkomster og mdter, arbeldsutvelg
og -arbeidsgrapper, kurser (feriekurser) og studiereiser, hvilket vi1 si at
det settes i verk tiltak son har stor betydning ag interesse for lærerne.
Lærersambandets .oppgaver skal med andre ord vere de samme som andre yrkes-
orgånisasjoner har, å representere-larerne kikeoverfor statsmaktene. Den
oppfattning "at- den . enkeite . lerer skulde were-forpliktet til å utfdre tjenes-
te iNSUF er en fUllstendig misforståelse. Oppdragelsen av den norske ung-
demmeruinnenfor NSUF kan og vil bli betrodd slike menn og kvinner som har
positiv irnstilling overfor den nye tid.
Av foranstående vil sees, som det al1erede ittrykkelig ble framholdt i dee
partementets redndskriv av 24, og. 31. mars i..r -at medlemskapet i Norges
Lerersamband for'den enkelte lærer ikke på eoen•måte medfdrer noen forand-
ring i hans hitt-ilverende tjenesteplikter.
ad  3.  A ngiende 3 skal ennå en gang framholdes:
Medlemskapet i Norges Lærersamhand f6lger automatisk med lererstiliingen,
d. v. s. medlemskapet er tvungent og kan ikke oppheves eller erdres ved
personlige erklgringer. Som fdlge herav er e.11e utmeidelser x)ttsstridige
og derfor ugyldige.
ad 5. De i 5 antydede ordensstraffer kan bare ilegges a v departemetet
og da i sansvar med de regler 0rn ardensstraffer som vil bli gtt for alle
offentlige tjenestemenn.

Departementet går ut fra at samtlige lerere straks melder seg til tjeneste
veL sin skole. Derved opviår de igjen rett tii å neve sln Idnn fra 1. mai
å regne. •
Hvis enkeite lærere ikke fdlger denne oppfordring til i oppta sitt arbeid,
vil de strengeste fornoldsregler bli tatt mmt clem.
Rundskrivelse av 7. - 17. (for den hdgre skole) og 19. mars (for folkeskolsr
faller med dette bort.

P- Schanck'

J. Mordvik
I TILSLJTTNIN0 TIL DETTE

sehdte så  nkulturdepartementetu den 23. a piii ut dette til alle landets
aviser (nesten):
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:11 redaksonen.
.irke- og Undervisningsdepartementet bar dea 25/4 d. å, utsendt et rund-
skriv om: F:rholuet mellom skolen og Norges Ldrersamband. Dette rundskriv
ma Lkke oftantliggjdres eller omtales i prassan.

Heil G: Sal
A nd. Oeggerucin.

FRI FAG3EVEa2,LSE  
fikk ikke sLstnevnte cirkulære fra departeå3ntat og vi går ut fra at for-
budet derfor ikke kan gjelde oss. Vi bekla g3r  hare at vi ikke har plass
til å kommentere det utfdrlig.:Det skulle vart oss en forndyelse. Da må
vi f. eks. La fort forbi det hdyst eiendommdLige fenomen at et statsstyre
opphever sine e ne lov2r med et rundskrivl
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LOVDN GA L2REENE  
plikt til å arbeåde aktivt og oositivt for lSUF's ungdomsopeoragelse. Den
medfdrte atskillie andre forandringer i laaernes ansettelsesvilkår ogsa.
Den ga blandt annet 1Prersamhandets FUhrer, Orvar SEtter, rett til å ilegge
ordensstraf'ar. Alt dette har ouislinE mattat krype vekk fra." Nederlaget
er fullstendig.

•
SKOLDNE  LL-.0.17LE d  LGANG IGJEN.  
Det er det yesentlige i saken ved siden av It quisling har fått konstatert
at  95  proseht av lmrerne er villige til  a  tt de tyngste byrder pR seg hel-
ler enn 2 s Lllo seg til tjeneste for NS-sv_neriet, At-puisling og Schancke
pusset opp  Lin  rrestisje tilsLutt, for i gi seg selv OE sine det anntrykk
at det var ae som satte sin vilje gjennom det tarafornuftige folk med ro.
De husker  Ra  det-i februar ble gitt brendso_sferie, fordi individuelle er-
klæringer fra laTerne satte loven ut av fau:Ask kraft og de husker at det
i ms.rs var hddveddig meu skriftlig erklærin om medLemska Lp i sambandet
fra hver err ste . lÆrer fOr normal skolevirkL )mhet kunne tas opo.
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"DEL: ER BLALYT SI VANE FOR cmlislin
a gjdre seg latterlig". tillot vi oss  a  framh3lue i £orråge uke, men vi
hao,e ikke eentet et  s=1  ongeende og eklatang. bevis på atet. Ean trengte 2
ma neuer  p a  fiåne ut hva hans egen lov espritlig betydde. Det er Sikket
ikke siste ue.ngea han appelerer til godtfolts numoriStiske Sans midt i
tragedien. den han Larer ogsa det norske fo.k noe meget verdifullt: Det
nytter å Ljempe for friheten. Det n -tter å sette noe inn i
ka mpertadgsa her hjemme. Det n  y  t t e. r holde hodet hbyt bg kalt.
Lrrorne har gitt eksemplet til andre gruap -. i folket, et eksempel som vil
bli fulgt. bet vil bli husket dem at de gi cforah i en alvorsdyst. Og nt
de vant gjennon sin trofasthet og rakrygg, thet.
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quisling dENER  \FL NA  
at han har gunnet veien fram til"hele folk di samband". Og til rikstinget
og det skinn av legalitet han •skal .presse: :åg tiL gjennom en slik komedie.
Wlest mulig stilisaog ubemerket skal sambanOano prbklameres - uten nye for-
oliktelser :or  t medlemmene t  men med trus:el om standrett og skyting som
et ris bak apeilet. Erklrringer fra  95  ell3a  9L-L' orosent ov de tvangsorgani-
serfe, skal bara betraktes som ugaldige  dg  Leraed er den sak i orden. Og
så Kan riks-ånget innkaLles 07 skrike heil  3F  sal nr fdreren hRr talt,
samt reåse aeg ;:cra tegn  pa  enighet,  na  r  h7 0  ter om fullmak:ter. (Den som
ikke reiser seg hlir skatt:“)

MEN quislinas HISBOND,  
hele det no'ske folk og den ganske verden vil vite at det hele
er bare en ay alt i en latterlig komedie, t hele den vakne og selvstendtge
del av det norsLe falk er i tot ham - hate hean og hele hans vesen. Og
hele verden vil I. e .
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LEFAERNE, FJ'i S11. S=  
har tatt arbeidet pi sitt ge.ale grunniag. De har Sagt fra om at de ik
betraKtet ei‘g so:a nedle=er av sambandet, de kommer ikke til ta mot
reMtiver 1j. rfra og de har latt.elever og foreLdre fP. vite dette. Er'Klmrin-
zef_ ue har sendt lyder slik: "Jeg fastlder mitt standpunkt mot medlemska:
i Nor2e5 L-.Tersanbance. Jeg hiar hele tIden vært viltig tiL unuervism og
har nA rzjenoontatt iitt arbeidi Dette bes meddelt hdyere skolemyndA.gheter.
quisLing, ken se tort frn en sin erkipring helt t11 det dyeblikket koMifter
da'han (og hans husbond) skei regne ut hviLken tlIsluttning han, har bitanc:t
det nor'ske folk.
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"NORGW VE:" •
I siste nonmer av peutscha ,?Aonatshefte in Noregen er gjengitt en artikkel
meu ovenstb.ende sikkert ironisk ment tittel av oberregierungsrat Schieder-
mair, hvor han kramnak.tig ptetår at Tysland har fulgt bestemmelsene i fol-
keretten unde: okl!.upasjonen av Norge. 3evisfdrselen blir selvsagt tynn,
men det skylues sikkerlig ilin(Lre hr. Schiedermalfl dyktighet enn den dtrli-
ge sak han forsvarer. Imidlertid brinK,er artikkelen en del tilstjelser son
hnr-atskinig interesse:
"Retten er helt og holaent ei tys-n sLje ni r TysklnnU forlanger ha en
veruig partner i Norge. Og dette krav pyfylte bnre Nasjona1 Samling oe be-
vegelsens vidkun skriver den tys.-c.e forfatter. Oe under OT-

taLn av "statsakten ' p Akershus 1. f-bruar, hevder han "at dannelsen av
den nas»priu.le regjerIng ikke sjedehe 1 caft av :=2r Reichskomi:isars rettAg-
heter.'etter krigsretten. I virkelighete sh,jedde regjeringsdannelsen i sa:A-
svar med c_in.norsk,E forfatning. . . . Det avgj6rende er at ministerpresi-
dentenikke ble utnevnt av der Reichskommisar og nt ministrene er ut-
nevnt av finisterpresidenten. Den norsk rerAjerine stvrer jerfor i kraft
av norsk rett". . .
Rent bortsAtt fra den noe deilkate sanmenleAkntng av N2 oz quisbng som
"verdige partnere" for Tyskland, (hvorved altsi tyskerne stilles i klasse
med anerkjpnte landsforredere), si innrmmes det -ifipent at quislingregjerin
gen ikke b7e dannet "A kraft nv der Reiehshommisars rettigheter etter krih.

m-etlen" og at "mlnisterpresidenten ikke ble utnevnt av der Reichskommisar,
Det gleder oss at trskerne er k.lar over nt de som ekkupasjonsmakt ingen

.rett har talit endre de besCende norsk- forfattniaestilstander, men til-
stietsen kflramer lovlig sent ni r en har for byet den serie av forbrytelser
mot.krigs- coA folkeretten, som tysKerne nettop qette nmrldel-tar begtt,

Schiedermairs ldse rhstander on at annelsen nv quislinerezjeringen
tIskjedde i sansvar med den norske ferfamtnLn2" og at jen selvsamme "regjee
ing" styre- i kraft av norsk rett", e- lattertige at vi ikko viL ofrc
plass for 1m5teeH. Len.

- V

TLAbFiA ?;".. EpA TYS/ILAND. -
En dee av de norske natrioter so:A nndeT undtagejsestilstanden i sen-.

tenber ble offer for de uhyrlige standrettsdommene, er  nI  kommet tilbake
fra Tys1aDd. floen er sluppet fri3Landre er sendt til Grini, i alt skal de
drgie se:z m 23 mann. Vi kan opng1 rInvmme pi en Tvar Smther, Oskar
Bdo, Fritz =IAAnnestad, Louis NtlseLa Ka6re Schieflo, V.. Aalmqvist, SJ. Johan .
sen og Ola Gjierlbv.
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Al1L'2TTiSJCH.IFL.  
:iftedlom av ovedstyret i Transpertarbede,rforbndet, A . Fngh, ble arrester
i forrire -ke. Grahaen er ukjent.
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LIT_L  
av rorsk ?I v1eriarbelderforbund, Oln Solberg, er r•L utnevnt til li;te Sg.
kcmis.k leaer av Griin.4r1Mkkfl SaTvirkende Faefsrenineer.



I  TELEGRAFVERKEI  
el'orlangere den nasistiske ledelse uenne erkl2rtng av funksj-aiwerer som an-

. settes eller •brflyttes: "Eg vil både under wypleringa og seinare i teneetc
syna korrekt åtferd mot dei eg får å gjera med, og eg vil alltid vera lojei
mot styremaktene i landet og ikje arbeida mot.Nasjonal Sanling, korkje i
grd eller gjerning. Eg er merksam på at eg må slutta straks om eg bryt den-
ne lovriaden".
Da en slik erklering gjdr underskriveren til et fullstenaig viljeldst red-
skap i nasistenes hender, er telegrafverkets folh blitt enige.flm å ta dette
forbehold ved underskrivingen: "Denne erklering €jelder i den utstreknine
den forlangte holdning ikke kommer i strid med min samvittighet og moralake
overbevisning". Nyansatte funksjonerer som ikke tar et slikt forbehold•må
regne med å bli stillet til ansvar hi r krigen er over.
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TRANS?ORTARBEIDERFORBUNDET
er en av funksjon2rene, fru Aartinsen, avskjediget på dagen, fordi hun
nektet å skrive heil og s21 under et brev for k=isaren.

' - V -

nICENS SMIL.  
Ieferatet i den tyskkontrollerte presse fra den såkalte arbeidets dag i
Cslo framkalte hos oss Som vel hos de fleste andre et smiL, ja selve ukens  
Emilh  Hdr bare hva de er nddt til å skrive:
EI all sin enkelhet fikk arbeidets dag et strålende forldp i Oslo. Allerede
tidlig fra morgenen da byen våknet til en vårLig og varm norsk maidag, kun-
ne man $e de fdrste hdytidskledte mennesker i gc.tene, ng etterhvert som det
led fram på formiddagen begynte gatene å fylles av folk som var ute og gle-
det seg over arbeidets dag. Den vakre vårstemning, de festkledte mennesker
og ae mange norske og tyske flagg som vaiet såvel fra offentliEe som pri-
vate bygningervar talende symboler på optimismEn samhold og styrke i
tverdag som i fest".
Eerettningen om det "strilende forldp" av dagen avslörer så videre at hele
2 musikkorps (tyske) spilte og at det ver foresifiiine på Nationaltheatret
cm kvelden. Vi tror nesten NS-pressens karakternstikk " I all sin enkelhet"
treffer spikern på hodet.
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IRANSFORMATORSTASJONEN
hlie.sprengt i luften vect Lökken Verk i Irdndelag den 4. mai. Tre maskerte
menn innfant seg, beordret vakthavende ut og sprengte utstyret i luften.
Transformatorstasjonen ga kraft til bedrifter av "krizsviktig betydning"
cg til en elektrisk jernbane fra verket til havileomr'idet,
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(AIANLILWEET VED HOMMZLVIK
raste forleden i sjden. Det var et aniegg til  on)  mot'15 miltioner kroner
som tyskerne har latt bygge siden ne satte seg fnst her. Det var våren og
telelösningen som sdrget for det. Tross tyskernes fortvilte anstrenselser
gikk rubb og stubb i sjden-og tOk meu seg stgre :engder matertell og re-
servedeler for flyvåpnet.

REIC-ABOFni XJENNERUD  
er ifölge avisene etter ezet dnske trådt tIlbake .som "idrettsförer". Dette
er som vanlig et forsök:på å dekke over sannheten, idet han rett og slett
er sparket ut. Det som brakte saken på spissen var at han kom sterkt beru-
set til det norsk-tyske boksestevnet i Colloseum fordvrig har det lenge
vert kjent at han benyttet offentlige midler ti: erivate fyllefester.

TILNLANDS ARBEIDERi VIL FRED.
:i.mnlands arbeidere har gjentåtte ganger betonesin fredsvil in re‘
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beviser en uttalelse vedtatt aV Nyla4s sosiald.ee:bkratiske di.s..tr/lasm~
5, spril, hvori det heter atnvFinnlands ktig er ^en fra -storkrigen helt
ndskilt strid, hvis hansikt utelukkende er j  furSVare  landets sj31stende
og etemokratiske statsform u . Adtet uttalte hjpet om at stridshandlingene
skulde innskrenke seE til dette.
De finske arbeidere er nå vea å våkne og snart yil de kreve facistklikken
og lu'ppogeneralene til regnska p for een vanvittl„ge og forbryterske krig s-
pol:tikken.

U.g:A.'s ARBEIDERE
De t) amerikanske•lanesorganisasjoner, American Feereraflon of Labour og
Co•itte of Industrial erganisation, har 1 fellesskap startet en radiokam-
panje  under  parolen: Arbeidskraft for seiren.

RSIEDNDE  FRA TYSKLANR
forteller orildkende masmot og tvilinos folket der. Bombeangrepene som på
det nermeste har utslettet DostoCk og Llibeek og tatt harut på Hamburg,
Stettin og en rekke andre byer, virker med kollosal vekt. Det-hans=t tys-
ke fredsfdlere ute over .Stockhulm  igjen,  men.de ellierte står p5I'Eitt gam-
le standpunkt: Ingen frec med Hitler og nasismen.:  rDe skal knuses,

V
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FRI FAGHEJEVEGEUSE

VER  ?-A  VAKT IÅOT PROV'OLPSJDNER:
NS air satt igang de  arovakasjoner vi varslet om:1 forrige nommer. ret er
senit ut rundskriv til litrerne og det er sendt parpler om oppheyelse av
teeterboykotten og flere 3nere. Der er brukt Uttrykk som skulde tyde på
at d_et er Virkelig goue noremenn Som kar skreyet dem„blandt annet slike
ra=nde uttrykk som ,nasipekket" etc.
Selv om det er talent_dst gjort, mi en v:ere ytterst -forsiktiE når en leser
rund5kriv og paroler :om en  ikke  kan kontrolIere Opohavet til. Også nyheter

eo lese med Manse  "goden  .nyheter er lazet ,av NS fop å skape
kunstige forventningef Og deretter skuffells-e  og inisMot Så vn på vakt.

SEL7  01 'E.AIEJEN  
mot arbeidssabandet toreldpig er fdrt fram tIlHet eunstig rosuitat, så
er det all grunn for Se orgEniserte arbeldere:og særlig tillitsmennene
å-sarge for at nasiparjaene cg renegateue ikke f ir nceh befatning meci de
fagliEe spdrsmå 1 som daglig meider seg på arbeidSplassene. Alle spbrsmål
som reiser seg bOr sdkes lest gjennom forhandlinger direkte med bedrifts-
ledelsen, uten at de nasistyrte fOrbund eller andre instanser blir innblan-
det.
Det raer stort sett en imitekommende innstilling 'etpL  Erbeidsgiverne i dag
os eet vil sikkert i ce fleste tilfeLle vere mulig fOr klubbstyrene å
komae til forståelse -ed dem innenfor rammen av de overenskomster som
atlerede består. Skulee enkelte arbeiusgivere stille seg vranEtillige, st
la eem forstå at de darved -vikter sitt lands interesber Os stiller seE
til tjeneste for fienden. Ar n klubbstyrene må selvseEt på sin side op7trs
med 'sonduite. Srkrav  og ssfinteresser rnA  vike plassen for de oppgaver
som samler hele  folket.
Kan denhe innstilling  uttygges  viuere, vil nasistene i landsorganjsasjp-
nen 3-2 forbundene sit:e der arbeldsldse os utenfor. Og de or.geniserte ar- -
hel:ere vil allerede å ha laxt grunnlaget for en


