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TII 1.)E 18 SM FALT:

Rer ligg ded grav i grav
held og ned i hnv

som stridde so.
Gud sisn Ikvar of:Leg svein

.s,av dsr unde stPin.
Gud sign dei kvdr og sir
der doi er ne.

-
Men 1.andet dei
det vilme verja
tdi siste stund,

ar elsk og beste akt
våYt liv eg all vår makt
skall verja Noregs skt
til sist. stund.
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K.A.MEHAT/
Biom kjent sendte L.Ö. i vinter ut et r=dskriv om •Pt.r.ettelse av en/fldr.
givende innstans for.dt: komis.ke ledere i forbundene ogdistriktSO'rgant
sasj6nene. Htttil.er det så vidt vi- vel gjort lite for å gjennonføre
dette. Men.da det var meningen A sjenncylføre •.A.rbeidssambandet ut nå vår-
pe.rten, var cb2t vel hensikten å vente rå denne pvordning. Nå da sambandet
er blitt utsatt, er.tanknr tatt opp på nytt.
Ser-en vil huske ga 1.0. ordre cm at det hysrt råd i det minste skulle .
sitte et medlem av N.S., selv em'dot var det gante foriy=issyret som

le oppnevnt. En må dessuten regne med at de mest “brvsorned av Je gamd
tørbu[ds::tyremeddemmer blir heldt utenfor. ,liet er alitiA de svakoste
sipm først blP,r uts.dtt for pressst.
Vi g-jentar derfor så steric vi kear vår t±dligsre oppfonring til nlle
fagdrganisasjønens medlemwer og tillitsmenn; Ta ikke mot onnnevnelser
til dissezråd: Blir du spurt, så henvis til st forbundets landsmgte
elleY SsMorganisasjonens årsmøte hsr vslgt sine styrer, og at disse bør
tre d.fulksjon i •verensstewEelsa Med lovene.
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NORSICk; ARBEIDERE TIL TYSKIÅNt. 4

rig-tiffi7EffiTletiSTITS-kontor7.1F-har fAtt i nnbdrag h organisdre over-
T4ring R\I norsk arbeidskraft til Tyskland. :laken.sr først å. rette en
Oprfordring orn frivilfly verving, men da se:vsngt In en liederlis norSk'
arbeidli ft  melder.beg til slavetjsneste fOr d.Jr..syske rustningsindustrden,

tegne med atdet blir grccet tj] --,vanr s. or-nstaltninr*:t med
aller føtsbte: Vi' kjerner Til at tyskerne har reegut vidtgående planer
med hensyn tdi den nrske arbeidskrafte:n. Det er således meningen etter-
hvert nedYegte,all norsk industri som ikke dr lirksc krigsviktig, og
anverd .re arigidakraften ved tyske bef,:stnings=Tiegg på Vestland,e't  ng i
Nord-Nerge ved siden av den allereda planlagtJ: overførssl til salve Tysk-
land1
lelv cm disse tyske plansr bringer.ny uhrsge inn i de mange tusener av
arbiddrhjem, dir de ogs: st tyduli bvis på hvor vsnskeIig situasjonen
allearede nå er tditt for lyskland.
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TILLITSMENNENE
7 --ganisas.j-onan ville sdkkert mannjevnt hå forlatt sine stillinger
i september ifjrr, hvis ikke forbudet mot dotte vsr kommet. Siden den
tid har mange søkt om å få slutte, mon bare et fåtall er sluppet fri.
At tillitsmennene føler dot utålelig å fortsette i organisasjonen nå,
er mer enn rimelig ni;.r en tunker på  4o  pusleoppgsvone de har  A  stelle med
under den nasistiske ladfls.un.
Tillitsmennene i ragorganisasjonen var jo tidligere srboidernos talsmenn
og,hadde til repgavo å fromme arbsiddrnes liveinteresser på det sosiale
og økonomiske område. Idag må de stilltionde sitte se på at arbeider-
nos ruallønn synkeruslik.at den nå ligger .40% undur det nivå den lå på
under ddn frie fagorganisasjon. Os den komis.ke ledelse i I.O. prokla-.
mrer spunt at det ikke kan være tale om å gå inn .for lønnsforhøyelsu.i• •
1.),t Vil i vSrkeligheten.si st fagorgansasjOnen bositivt går inn for
yttorligere senkring av lovestandarden, da en ikke er i stand til å hindre
prisstigningur.
Under disso forhold ville dot være morkelig-om tiIlitsmennene uten å
mukke fortsatte i sine stillinger. Heldigvis er det bare dot lille fåts11
av renegater som synus at det er bra.som dat er.
At også medlemMene forstr  dg  billfger st de tiljitsmenn som kan ser å
komme ses fri, sur vi daglig beviserpå 
Men den komis.kd ledelsu b3gynnur_også nå å forstå at dut blir vanskelig
hvis for mango sv do tillitsmenn som yirklig kjenner arbeidet i fag-
organisasjenon slutter. En artikkeri dKjemi.-fggbladet, organot for
Kjumisk forbund roper vskt i gevær om at tillitsmonnene skal bli på sin
plass og pekor på at det er er darlig handling av tillitsmenneno å slut-
te. At medlemmenu i Kjomisk forbund betrakter denne nasiartikkel som
direkte rettet mot forbundets nstformann) I. Thorkildsen, som sluttet
den 30, april, er forståelig nok. Men midl,mmene vil reagere i•
helt anderlcdes enn skribenter i "Kjemi" tror.

- v
S1 USDIREKTØR

on leyer ur ra ddligore kjunt som ,n fremragonde  taskemipiller.
Han har fusket i de forskjelligstu fag og særlig har han hatt rik b.nlecV
nirg til å boltre seg e;tter at nasistene fikk makten... Han innehar de
forskjelligste stfllingL,r, men hgns  ergjorrighet ur uMettelig så han er

stadig på jskt ottor nve jobbor. En skulle tro; at han var fornøyd nå
han er blitt komis.k leder for fagforbundet med det lengsto nsvn  Norsk
Forbund Pur Sltentlige. Yrkor - og Med det største antall:medlemmbr: (på
papiret), mJn nei, Movbr vil ha stadig mer. Og så har han'da slått sog:
på ot yrke hvor han, st vidt vi kan forstå, har sjc!idne naturlige anle-gg?
Håkon Meyer skal bli sirkusdirektør: Han har ncmlig fått i •ppdrag å
arrangere turneer som ska1 besøke de store arboidsplasser i landet og
programmet skal omfatte så vel alvorlige tin som tryllekunstor: For åu,
groie denne nye oppgaver,cr han for tidun ute etter medhjelpere, Mkin

•

for første gang muner vi iheyer undervurderor seg Selv. Ingen trVlle-
-kunstner vil kunne utløse un hjerteligore lattc:r blandt arbeffiderneenn

Moyer cm han relste rundt og ga seg av med å.forklaro sine hnlsbrekkende
rg akrobetiske krumspring poldtisk og faglig.

- -
NORDMENN I 0EANIE1NBURG. •

Ue  84 nordmenn som b-le deportort til Tyskland- i påskon, er alle.sendt -til
den beryktede konsentrasjonsleir "Oraniunbure ved Berlin.' -Blandt de g
84 b,finner seg som kjent rektor Seip, Einar Gerhardsen,- Rolf-Hormse eg

2 av du Jand-smøtevalste forbundsfoimunn Rgsmus Rssmassen, i'N.N.N. og
lienry Hansen i'ftbeinindustriarbetderforbund
I Oranienburg extdet ikke adgang til besøk og fangene får bare-loV•til -
å mOtts brov, skrov,Jt pa tysk cg i,begrunsut form, 1 gang i måned03.

•
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FORdYN.L.:GSSITUMJ0flEN 7 TYSKLAND.
Tysklands samm,...n.ruad i ÆYfd o nnng rc-1— r F-rgyningsvansker
var sikkort n av de vitiste. Luvevi1kårenu sflnk fra kvartal til
kwartal, eg vår-tn 1918 narmet de seg eksistensminimum.- De tysko trepk-
per sto fremdeles inne i fien•ens land, likevel brøt dun indru
front sammon. Underuniaring,rn -ilandt sivilbefo1kningt:n, nøden og slitct
fikk misste.mningan ti2 å bre seg sr-m til i tørt gress. Rev?lusjonen
krigssammnbru',det val ikka lenger til å stanse.
fløstan 1918 haddb innl,ygerne i Barlin et k-sthol'2_ svart; til omlagi
1450  kalorier dag. -&atf.rsyningen for sivilcflkningon vnr sunket
under eksistunsminimum, Over 3010 kalorier ar gjennomsnittsfortiruket
r.Qyskland i ffldstid  r g 20(")—kalric,r pr, dng rugnes for å være de,t
abSOlutte minimum en nordb: trenger, Al1erode den  25.  soptember  1931
ble matraSjrpnpne i Tysklnd nedsått til 2200 kglflrier pr, persnn pr.
dag, dvs, pr4ktisk talt under grens'an fly det en beregner må til frr å
mppruttholde helsen undur vnnlig nrbeid. Pørs-ner med tungt,arbeid fikk
dobbelt rasjon,,  Mef.  ubetydelige endringer nnr rasjon.vært uforandret
• fra..høsten  1939  til vårr- 1942,

- V
It'ASJ01TIZ2 Si_d'TES NED.
Fra imid1Jrt3d de tyske rsjoncr nedsat mGd 10 '‘ f,r
brød.•g mel, f-t'fett  of) 25% for kjøtt. Når dertil kommer at

potetur,Hst og'mE.1k or urdgelmessig ^g høyst mnngelfullO,
og atagg og knka.' er frsvunnct frn •marked,t, ør det klgrt nt rnsjonene
a11erod-3 r•sit  er sri nå nt jet begynner r på helsen løs.
for tungt ::rb.idende er også n.dmatt. 13.-1,rc for s:ldatene ter rasjonenu

,'-opprettholdt. Lrøi t1itt dår1igureBl.a som
følge av øket, utm4ingscros..nt, tyuci på at du nåVærund,,, rasj8-

ner ikkc kun ooprettnT)1d.Js -g Tt'leV(Jkår-n--i Tysklri.nd i lønct nv  1942
vil narme Heg "forh--ldane! 1918, Vårn kofr usudvnnlig pent i år,,ng det
kan få aIVor1ige følger, foni±mangelun à evet arbeidukraft til jord-
brUket all'eredc ur str BrIre  en  usedV.anli c:,  gtd høst kan redd3 Tysk2And:
fra do':samm-u krt.istrofnle m:tvanSkcr snm landut hadde i 1518. Len gang
hadde de ,:robret om lag like mYc, ruS:'sisk jord som.d,e nå holdir begatt;

ng, ingen ting tydor på at de i ar vil få storre mnttilførslur frn du,d;kkh
'tert.,) land enn i 1918. Snareru'.tvur imot,

.0GSÅ 11-MiER FORRlh YERLIENSKRIG.-
var Tyskl:.tnd ved start-:/flangt bedre rustet dnn sine motstnudc‘re. ken

allorede i 1917.falt produksj_nskurvun for krigsmaterifll, til,tross for
at sivilbeft:lkningons stadig skåret ned til fordul for produk-
sjonen nv krigsmteriuJl Nedgangee. fortsatte fra &nod til månud i
økend.J tumpo i 191:, mens de nlli.ertts induksjon steg rask,re enn noun-
sinne. Det ur grunn til å tre at Tysklnnd d,,nne gang startet krigen m34,.
en.  endn størr,e Dv,Jrvekt av v. en enn i  1914.  Av fly cg tanks
ar,tas .det shIudes at Tyskl;Anl.:Tg tLin ved krigsutbruddet-hndde• en
vekt pe nmlag 2 til 1,• .16-ttr kri:gens urfaringur hittil må det være be-

' rettiget. å trekke ddn konklusjont ov,jr1ognhut av våp.n og dz i først,>
rokke 11v  1g ,L\r  nvjørende b.,tydniny for417tgcn9 slutt-
rosultt. I  wrybsething til h‘r, dct vanligvis Ile huvdt, tidligere, synes
angrupsvåpnene å ha utvi'-1.2t seg st,rkere onn forsvarsv,bno'lte: Do første

år [1v..denne ETig  LF,Lr ns,st-on uten unnk vist at ,Jthv3rt årIgn:p anykkes

når angriperen er b,tydelig Tvcrlag run i tanks fly. Ved siden av
forsyniny;spri,blemet sknl vi neduni2r :ZSJ undursøke hvilke mulighdter

Tyskland hnr fr r å oporatt.  ,llur ukC sin produksjon av krigsmatiri

oll.
- V -
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' I 1938 tEkKHT 'TYSKtY-D

cm ss:  nv sitt mstbhov vod av lsnådts egne produktur. Lande
bogynte imidlertid krigen mad storu lagre av matvarer. I årene før kri-
gun øket Tyskland sin import av såvel korn som fettstoffdr. Dan tyske
stat lsgret hv,te og krnftfor, hvalolje, tran, vegetnbilsk olje, losffe

tobakk.  Jiessuten  var  husdyrholdut .som er ot viktig ";stldger" om lsg
30"; størro enn i  1914.  På 'den nnnen sidc var lngrene  hsT  pravatfelk 9g
kehdlende Isngt,mindre onn i1914. I alle de lnnd som tvskerne okknpartd
utt:ar noon ukors eller menUders fult.t0g.fUnt do batydelig matforråd',:som
i dun utstrokning de ikk,,blo.overført•til Tyskland, ilnllo fsllhsr. tjent
til underhOld'av'de tysk, troppor. Matfonsyningen i Tyskland i 1939 -
1940 -.1941 har derfor vært forholdsvie god. Ikke baro har srm,-Sen
fått alle du fersyninger don trongtj, mon også sivilbefolkningens Mat-
.bohoV  har  i.krigenS først,'30 manoder.vart tilstr Lç 1ig dokket. Er-
nærinssitunsjonen hat sålodes vært stskillig bedrell de først- 30 måne-
dr env..forriga krig. Mun dot er uriktig å tro nt Tyskland denno g»ng
i motsetning til forri.gu  gaT;  er stnnd til å unngå undcrernæring hvis
kr±g,i,n  trukker i langdrsg.

- V -
FEITTOGDT MOT SOVJETUUTONEN
hnr hittil vært det cnosto sem ikke har brakt Tyskhnd matforråd.nv be-
tydning, Tyskdrne erobrot ingen novneverdige forråd av mat og olje.
Ogrusserne var de førstu som systomstisk ødols ikke bnre sine tPpte
depnter, mon også produksjonsmidlene. I Russland Møtte Hitler for
førsto ,T,Rng den"totale krig a...  Her måtto han for første gsng ernælre trop.
pene v6sentlig mod forsyninger s..ndt frs Tysklund. Denne kjensgjerning
har i høy grnd forårsaket hsns nåværendc. forsyningsvanskar.
1 alle da okkuporte land hdr'mstsituasjonen allerede forvorrut seg.slik
st dot er lite ssnnsynlig at dissa land i 1942 i noen vesontlig grad
kan Ididn til å lette ma+;forsvningenii TyskTinnd. Det ur heller ikky nP0
som ty4(Jr pikat de bsstte områder sv Sovjetunionon i inneværendd  år vil
kunne skaffe Tyskland nevnevordige forsyninger. Det or dndog mUlig nt
forSyningssitunsjonen i do fluste okkupdrto land i tidn framover vil
bli n dircktu byrdu.for Tyskland. Lund som Norge.Belgin og Greken-
land:ksn ikke på langt nær dokke sitt matbohcv ved egcn produksjon, • .
Det er derfor,sannsynlig at Tyskland i necn utstrekning blir nødt til
å forsyno disee land i hvert_fsll med kotn og sukker. Ddt samme gjelder
Finnland. Det ar vsnskalig å opprettholde ro og or(Ln i ,t  land  hvor
den overveiondo dul av bufolkningen dirdi'te sulter. Tyskornd krar selv'
meddelt st ds hdr stilt korn til rådighet for fl,:re av d. okkuberte land,
ja endog til jordbrukslandet F=kriku. Tyskland or i slle fall stilt
ovorfor ,t vulg: Enton m.te.  do skaffe de okkup,asta land de nødvendige
.forsyninger-eller de må gi avkall på å hold industrion og bergverks,'
driftun i disse land gådnde til fordul for seg. Yår ikke fiskonne. j
:Norge brød,  og  brenselsolje til sino båtcr, kan de hollor ikku. sknffe. .
Syskland fisk og sildoMel. Får srbeidernc  i Lothringens jerngruver

mat, ksn Tyskland hellar ikke holde den for Tyskland livsviktige:
inalmproduksjon i Iothringen ot)po. Solvssgt vil arbeiderbefolkningen.,
i'do okkuparto land bli holdt på kna.ppest mulig, rssjoner, mop. Tyskland

'lcafi  ihke uton storcLmilitæra vsnsker-tillstc kaos i disse lands matfor-
Syningur. Så snatt befolknin ven sulter, vil bli on ovig uro,

sks1 i'neste'uke og'muligens i noen tid fromover nærmere utdypo
diSse forsyningsvnnsker som Tysklsnd hsr å kjempo med,)

LVdSEARL'IRSTAbdONEWE FORTSETTFR.
_1 Oir.O.kommune er171ende nrresterti Kr. Aarodt, Jul. Kvale, Sophus-
Haugen, Jdrgons og Kristi r.r. Erlandsen, I NOrges kooperativc Landsfore-
ning, Andr. Juell og handolf Arnesen. Videre skiporodorne Brunsgasrd og

Throno holst jr, ng lektor Håkon Evong.- I Llugrfv,..:rkcting. Gustsvsen,
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./(J'ullun Øyon og tel,grafbnd 1 Y?.rtinsun, Oslo og tulografekspeddtør WIi
Bodø, distriktsfulim0ktig I4h1, Arendal ors• t 1  fonh,stvrsr P-,n's F1=1

9 kdfjord.
Pcbruten do fiwto,.uv dios® r Uessuten en dol.unge guttir tntt som gislerpå grunn av .-tflæren v;)d svursk0gre:nscuh. En  d.2.1 studint_i:på Blindorn-
hjunn0t ur ogs& J.rnisturt. I dut holc okal on. 200 p(-_trsoner. i Oslo og

- -Oslo Omogn.væro tfltt som

EN NASI5W
DirÆt-p7r- Arne. STUrgsvik ved Kunstsilksfbrikkon på NotoddL,n fyltd-forled n
50 år. I don imiudning ryklu.:t 11-tn inn on ;:nnonsu i bladut 'TLI0dø1en'
d0n 27. april hvor.h.;:n tahhot for opb=rksomhetun. Vi sk.:1 ,;jongi
ordlydon av annonsur, d& dun utrivillig avslutrer hvilkun. mikroskopisk
tilblutning nsist,,nbu hur 3 nn0n s s-

ha.-rtjligst, takk_ _ _  _ _
-til sOm m0d,blomst(Jr og tole5r,-1Mmur ovorveldet meg så

langt ut yver nli.mulig forutstning, Ersærlig t&kk scndSrlet;
• av hol0 mitt hjurte til min,u s.smtligu funksjo=ur og til'den-enesteH

av mino 400 =buidsre som huskut mog. •

Arne Bergsvdhi'.:

Vi rotcr o'så cr taklc, m-n til n,rr Bergsvik, fordi h&n .sludus
dokumehturur.at bar& 1/4 ti; av rn-bclåcirne ved kun-stsilkefatirikk?n har
lyttct til tonuno om nnsistunc.s sdisiale forStAcise. Årb?idernu fiSider
sog til flalttettir, og de viscr nt når dut gjuldur lønns.--og :1,r1Seids-
vilkür 1ia d.e uldri murk:.it nou'til h=r Borgsvihs sosiLalo intc;rupsor,

KB;NERNE  I DRALEN
blc  forlcdcn dal shmn Jnk'nit til et møto av don komio.ku 1.,d0r Asoll4Stef-
Xuns0n, var Ei ,n oriunturinp: om ct samband av L-A.nere under
NS-ludclsu. Bt .1V  by.uns størstforsamiingsloknler yr lcibt for .
nnlidning= og flcro NS-1 r.1-r0 var til stede. en ingcn k.eln3rns
fulgte oppford:ringun om møtts. Loks.1-t blc nthend0 tomt og forstil-
lingen wlvses, •

v
-.HVOR 1ÅR0FF2NSIVEN AY?

R:To vorlun spør om d0t. pen skul kommu nnT..r• sies•dut. Uv;en- (ilet hur
- yært-sagt lenge. Og ingcn ting skjur, utbn -dct st russurnu stn.dig for-

.' bodrur sinu.sttllinEcr, bryt'sr inn d og gjynnom tysk0rnc.s linjr, så på
det kuno frontuvsnitt, saU på det nu I, ød:1-gger mongdSyis :V tvkL fly
fra uku-til uko, tvingur tysksrn6 til å forlatc: sine framskutts flyplassor
Vud Murmnsk, og trukk. sog tilb2.ku inn i Norgd og Finnlnd osv. Og imons
bring,ir dun tysku propg*rndaen ut forsiktiu forløpere.mud:Opplysning om
lyvor glimrundc otrust0t ru.s0orne er, hvor fant çisk. terk  de  er, .0g hvor

uhyre tyskurnsJs c-gn0 v:Insk0lighs:tr er. -NddcrIc;gsmcliingone
res modnu smått om •ohn.

- V -
Od UROEN I 1YSKILAl2) BFER '0EG
mud fhrutruondu furt. Dur chskutcr0s og kritisros . åpcnlyst gater op;
i kytfour. Polk hor r lut I t å bruk0 H il Hitlord som hilsen, 'Dst hnr

pkUttut vikc: for dot Grfiss-Gott og "Guton Tag'. Stomningun ur
langt under null mpinur reisondu durfrh, og vgnskulignctene onorme. 14,:t
tysko folkot bogynncr O. våknu. I tt brov derfra nct det forlodon:"Kflft-

påsion kun ikku kloru det stort longur onn til pinsa." Sulv om vi går
ut fr7.1et ur litt for optimistisk, så tror mnnge nt lengoro onn til
høston her 1r3J1 ikkc igjon. - V -
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EG OGSÅ BMNDT N‘S,  

ange  me or  seg u og tror de±e -14.2r s v:d def. NOen trekker .sjg for--
siktig tilbake.  De  vil syns minst mulig fremover nå. Og noen
bitere. Laglederen i Aurskog, distriktslege Dahl, har utviklet seg til
en slik angstbiter. Da de peryktiede jernhanevaktene ble etåblert langs
hovedbanen og Kongsvingerbanen, likte han ikke at befolkningjfi langs
Hølandsbanen skulle slippe denne-"str:ff". Og da ..det blei-funnot en
200 kg tung sten på linjen en,ndtt, laget han et farlig oppstyr av det.

Her trengtes jøssingvakter. D3tMe,renere godtgjort at han selv har
betalt 2 mann for å legge steinbn der.

TYSICERNk; SUL SLÅ RUSSLADD,
dentter skal England og Amerika'knus3s • Likeve-I-er •et en åv tvsk pro-
pagandas oftbst gjentatte påstander at England holder på å gå un.der og
at  HAmerika vil bli det em;elske imperiums arvtagur. Det smått be-
vendt med åndsovnene bak Goebbels maskin.

- V -

DEN, 02T-10IS.MB SOM H4R 2REGET VÅRT FCI,K
gjennom de redselefulle 2 årune som ar gAtt sidan sivilisasjonen
permisjon her i landet har Latt sin ret i n indre styrke hos de store
lag av folkbt - en styrke vi ikke selv kjent.: og som vi ikke hadde noen
målestokk for fø'r krigen tv rg d'en fram i d ean. Den bunnet i en fri-
hetsviljo og en trang.til "fritt å tenkm eg fritt å tale", som var

så rotfestet i sinnene at den aldri ble omtalt og aldri egentlig erkjent.
Det sedvfølgelige talr en ikke å myu om, ew en ser det ikke alltid

heller,- før ett eller enn,et rystien en opp så det kommer til utfollelse.
Nå er det både sett og erkjont, og hegivenheten hnr gitt de forskjel
lige samfunnsgrupper-et gjensidig-kjenskap til hvcre,n4re som nok Ofte
mPnglet. fØr. D3t har gitt respekt. og det har fjernet mange misfOrStå-
als,r. Riktirnok har vi'iftke unwAtt A sc politiske og økonomiske spe-
kulanter.krypo .fram for  a  meske sog. Vi har •sett krapylet kro seg som
orm i solskinn. Men.ph den annen side hnr vi sett offorvilje, Samkjensle
og n o r -sk ånd så uforfaisket og sterk utfolle seg, at tiden tress'.
alt har 3itt livsverdier av veldig.rekkovidde og betYdning., g.rbeidornes
oppslutning om frinetskampons idealer har overbevist mangen en tidligoro .

arbeiderhator om hans misoppfatning, forretningestandons solid3 og
ryggede holdning, geistlighetens, juristenos, lærernos og andr3 stenders
kempromiløse lomp for den norske betydning av ordet sivilisaSjon har
gitt et sannere bildo av don norskc nnsjon enn det- vi kjente fra før..
Det har:skapt  dt  riktigere grunnlag for det fortsatte årbeid og den fort-
satte kampen fur utvikling og.from3kritt i landet vårt, en rdnere bak-
trUnn og klarere foruteetntnger.
Kampen for framskrittet skal ikke stnnue eller ta noen pausep.
4rbeidrnes kamp skal holde fram sem før.
Men d'et som bærer den er blitt anierledoe. Kjennskapet til agen styrke

er utvidet, kjonnskapet til folket ellers er blitt større t  il1 karrp
som skyldes tidligere misforstå:elec og utidig mistenksomhcet blir over-
flødig, eg on kan ta problemene opp uten å bli forstyrret av sidehensyn
og innbildte faktorer. En veldig fortl har vi også i at arbeiderbeve-
gelsen, som Tfolket ellers, har tått skilt ut da mindrever,lige elementer .

pe er avslørt og settes ut av spillet.
Krigen . går mot slutten. Sonneren kommer til å bringe mud seg an helt
tydelig kursendring, og  em  ikke-lenge vii nasismen og alt dens vesån
vare knekket for gødt. . -
Da Skal opobygningsarbeidet t til. ILt r'mY,J a bye opp Mcri

vi har sikkerhet for at evnen og.viljun or 1.3r, materieaet vi skall)ygge

med er blitt .Solidere og bedre. Til det arbeidet og til de kamper det .
fører med eg vil arbeiderne møtc fram p• åndolig rikere. mere Moden
og mere herdet fagbevegelsp - en i alje henseender
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