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Darolen oM å .forlate fagorganisnsjonen har.utlgst en sto n av begeistring
blnnt alle organisasjonens medlemmer. I titusenvis har utmeldelsene til de
forskjellige forbund strøMmet inn allerede fra den første dagen pnrolen ele
giti,- Det er en selvfølgelig sak at Osloarbeiderne var de første. Av rent
ornktiSke grunner tar det selVsagt noen tid å slutte kontnkten &ed de orgnn,-

• serte  kodIdger-rundt omkring i vArt vidstrakte land. Men Trondheim, 'Ljergen
og'de-nhdrdeStørre byene lå ikke• langt etter hovedstaden. Men ennå idng-er
det mange igjen som enten ikke har vært orientert eller som hnr somlet med ut-
meldingen. Let er en plikt for alle å gjøre det kjent innen sin krets og hv)r
en ellers kan komme til st det er en forbrytelse mot folkets frigjøringsstrid
approttholde mediemSskapet i nnsistenes og overløpernes fagorganisnsjon. Skri•
av-utme1dingsformularet og send det til folk du vot ikke har meldt seg ut.
Le4 imelder seg selvsagt mange prnktiske spørsmål i forhinnelse med den aksjen
snm nå ar reist og som  har fått 'slik averveldende tilslutning. Vi kan 'w for-
etåelige grunner ikke gi svar  på dem  alle, men som regel uten unntnkelse gjeldi
det at alle som fertsatt vil ansees for en hederlig arbeider og nordmnnn,  mn
forInte arganisasjonen. Ingen kan skyte seg inn under at han ikTfå'-7"rin2dlem.
fordithax ikke hnr betalt kontingent ph lengs eller fordi hnn skal ha msIdt
segbt'tidligere. De nasistiske kommisærer i forbundet har ikke godtutt en
enestd utmelding eller strøket st dneste medlam for kontingentrestanser. Med
hensyn til kontingentinnbetaling, så må ngså denne selvsagt stoppes med øve-
Tlikkelig virkning. Alle krefter må nå settes inn for kat den krrrupte fag-
årganisasjon skal bli helt tømt for modlemmer i 1Cpct av dc nærmeste dnger.

A1lredu idng ser det til nt de orgnniserte nrbeides og funkajonærers
protestaksjon, som også hnr fått alminnelig tilslutning av næringsergnnisn-
sjonene og arlikeidsgiverne, hnr dnåddesitt-foreløpige mål: å forhindre nt quis-
idngs riksting trer sammen. Det forlyder ,at N.S. som følge nv den vdldige
felkeopinion som hnr rdst seg, har funnet det klokest å utsette innknllelson
av sitt riksting. Men likegyldig hvn som skjer, så har de organiserte nrbui-
dere overfor hele verden sngt tydelig-ifrn nt quisling og N.S. er mar isolert

vårt folk enn noensinne.
Og i de oppgjør som frrestår knn en være forvisset om at nrbeiderno vil være
å finne i forreste linju i kampun mnt-nasisMen.

FELES FRONT M01]:  quislin s RIESTING.
De orginiserte arbeiceres og funksjonærers spontnne reaksjon mot å tatt ti:
inntekt for quislings riksting hnr også vunnet gjenklang hos næringsorgnnisn-
sjonenu og nrbeidsgiverne. lot opprop -som cr sendt ut rm de næringsdrivennes
front gis det et klart og snklig-resume env den måtstand som har vært reist mnt
nasistens Arbeidssamband- og Rikstingrinner nv lærerne, prestene, juristene,
• skipsrederne isv. Btter å ha minnet.am du nederlag forredurne led i vårmAnc-
ftenc,-omtnler opprepet den farsiktige tnktikk•som N.S. dernæst innledet:
"Le førstuiofre for den nye taktikk skulle skipsrdderne og Norges Industriforbi
være. iiev herr Lippestad regput skammelig feil.
Den-sanaie  rnrike  holdning som korges skipSredere hndde inntatt i april, viste
le også i juni etter  ent  de personlig'var Hblitt inpkalt til møte i stortinget,
-g under trusler forelngt en rekke folkerettsstridige krav om å desav nure sjg-

/rolkene og:dures innsats. Snmtidig fikk også.i n-d.ustriens menn
anledning-fil A vise sin nnsjonale innstilling: Da N.S. gjunnom direktor
Whist forinngte nasisten Chr. Apones nnsatt'sm ndm, direktør i Industrifor-
eundet, sammenkalte . den nye president,'diroktør Brunæs forbundots hovedstyre,
Lvels 53 tilstedeværende medlemmer enstemmig avviste kravet idet snmt:Idge •r-
klærte, i tilfelle å ville riedlsgge sine verv."
Tie.• slutt hetor det . ' i næricgsorganisasjonenes opprop:

skjønner ikke rettere- enn at næringslivsts menn fortsatt bare hnr
å gå - don srm Vorges Handolsstands fcrste tillidsmenn, Erling Steen og
2nul Frank gikk inn for i mai ifjor, med sin cgen frihet som innsnts, og erm



rulernd i 6.2.. neL Utd.å  klef f 2. i vil J.:cr I t
dighet tjene som biMkker i herr quislings pQlititkd spill for å holde seg

 

m-I.befl .. rf.o ethvert av hans forsøk, enton det skjer overfor en hel
næringsgron ellor en enkelt bedrift, må vi som svar gi ham en folkenvstomning
?orildr godi rdrdr=d v.L.erdig, Han skal aldri få rett  i dut mn-brislistiske
Lyn hnn so Gito her..gitt ufrykk for'; ikke minst overfor næringslivdts menn
et den får hnn nok bukt med, for de våger ikke å gjøre noen innsats, de 'er nl.
for redd for å risikerd sine forretningur og sind formuer. La edss.næringsdri .
vende vise håM at vi ikke er til sinns å gå mindre rakrygget inn i det nye
:Lorge Dår-u ld(aPare, prestur, jurister og de menge andre som i lj_khot mod
  ederne har tntt kampen opp eller forberedt seg på-å ta den.' Fra vår deglige
kontnkt med srbeidsplessun vt vi at yarbeiderntungår fuldt og helt inn for dun
sns ltnje. Overalt gjelder dut baredS22 ting:  Å  holde ubry.tel.
s emmen. Da or reenItetdt .overalt det semme: Forrederne dr for få til å
greie brnsdnd,"

• •
AT NItLRINGSLIVE1S keNN
Tafji:JTO1-finr. 'gjort  er:  innsats sdm det står respekt av viser flge skriv som
Norgus Induetriforbund ettur påtrykk hnr måttet sende sine mudlummar 10.  sdp:,
tambur: "Bra  luedftementet for Handel, Industri, Håndverk og Eiskeri er ded,
› nnløpet Sålydehde skrivelsc:
"Bdpartumuntct ur tlitt bekjeht mad et nnonymt eirkulære som ur tilsendt sdrt.
-lige .nredlt:daftx tdv.  Norges Industriforbund. •

den anl -1nMdg pålegger herved ddpartementet) i medhold åv- lov ev 20, eugust
doå. jfr. § J. Indnstriforbundet gjeunom dets sekretarint senest_fredåa
den 11,ds, å sohde un rundskrivelso.til m dlemmene, hvori dtsse gjøres opp-(.
mulksom  pa  nt etter nevnte lov § 5, T, er det inntil utgnngen nv Are-k  1943 iki
ndgeng til sog ut ev eller nedlegge verv som man innehar innen ledels(
av hovediNrrbund, av næringsdrivende ellr ev næringsorganisesjoner eller av
annen erariiså.cT"-. 3o-rn u- Trr - r-cruniter,30111 er ~ttpt m±ild on=1,flE.Plivt og t j enor •
nærings nt dre s sur -

Norges Industriforbund
Knut Eald

• fung, direktør."
T virkuLighetun står  NdOges  Indhs-triforburd idag som et tomt apparnt uten mud.
lemmure Be bedrifter hvis ledelse ennå ikke har vist manns mot 9g meldt  sdg
ut t  er'i utOÇ ynkulig mindretall at de oVerhode ikke teller med. Vi sknl so/
Pffentdiggjore Jenvflene aeå diss(s bedrifter og deres ansvarlige Iedere. Da
itke bll glomt, hverkon av sine.4colIger eller arbuidere»når krigens facit skn:
fjøres opp,

IT

ANCKFI.1P 1-)Å 8 TINJKInDAGEN,
Ue-åipbeldejd:Jher-På menge måter fått føld den nasitiske jernhel. Alle

du rettigheter arbeadrus gjenx-km årtier hndde tilkjempet seg gjennom sin gemli
fegorganisasjon, er frntatt ddme • Organisesjonsapparatet er erobret og all
sulvbestommdlsesrott og endog mdningsYring er på det strongeste forbudt: 1
tillegg hurtil cr levdstanderden for arbeidsfelket senket med bortimot 50 %,
og den bitre n.ø1 har holdt sitt inntog i alle  le ndets småkårshjeM.
Men don tyskc krj_gsmeskin blir aldri mett. Produksjonen må økes for enhver  p2
or Mangul på erbdidskret elir stedig pur råtro g•nd.2  a  dPnhe

ny-ute e reser e g ig(
det.e-_EnTsklkng g(an endn,etT skritt videre fon å
enna  _In ds LJ okuperte lånu. I en  tysk.  foror ning som er offe,tliggjort
i densk il-relltdicken" fbr I, suptember, ter en sikte på å oppnå enc,streng ens-
artet ledej»o ,gy årbeddet i du basetto og elle problemer bm -7E%rbeidskrnfl
"drteTrdrHdirukta un.dir-Dir S- personliga fullmekt2jge for detto spørsmål,
geulditer den.ckel. AV hurr Snuokels forordning fremgår det nt -Larbeidsforhol-
dene i du land  som  dr busa,tt a.v t'ysku troppur og som er under tysk forvaltnin
nå skal "tilprasses' etter tysk forbillede og Som detheter i innIdningen
"underkestos an stram enstettatludalse". I forordningens % 3 heter det at
do til rådirSidt stående arbej.dskreftor i de'bedette områder i første rekke
skel bedrn tilfredsstillulsen åv det krigsviktige behov i Tysklend selv.
arbeidut inndu2es 2 5 grupper etter.dets viktighet. 'Forut for elt ennet
(å.r du nrboider som utføres fdr besettelsesharen og for de militære

hster, Som nr. 2 kommdr de t:vske rustningsoppgaver, derettur sikringen av
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ernærdisn,2g_1flndhrukaa~4et, som nr. Ç rbeider ysIftå*dverksmessig ng ind
rt:tuii art t tysk intoresse) men utanfor-de egentrustningsarbo-iders om.
råder, og til sist tilsvaronde arbeider der utføres i den lokale befolkninos
interesse.

forordninene §. 4 hetor det ot prinsipiolt Skal det kreves den samme innsal
hv arbeiderne i de besatte områder som av tyske arbeidere. Minimums arbelds1
tastsettos til 54 timer Om uken, ok hvor dot er nødvendig, skal det også ar-

(
.beides søsn'.;. cr; hulligdager.

da øvrige paragrafer innskjerpesdet både arbeidere og.arbeidsgivera den
strengc:sto arbeidedisiplin) det anvisos metoder til å oppnå økede arbeids-
ytelser og radegjøres  for  de tyske bestemmelsar og arbeidsforhold som fxa nå
oså skal gjelde i Holland, Belgia, Frankrike, Na7.ge og.Serbia.

- V. -
DEN SKJEFEDS AV ARBEIDSINTriNSITETEN
som her sokes tvunget rFarEr-illustrerer for det første hvordan tyskerne undox
vurdorer den underernæring.som faktisk allerede har umuliggjort enhver økot
orbeidsprestasjon her i landet ok for det annet hvor fortvilet situasjonen or
ior den tyske krigsproduøsjon, Utun foreløpig å berøre hyilke mataksjoner de
norske arbeidere . vil komme til h.sotte i verk for å hindre 8 glrimorsdgen
får et grunnskudd, sWer det innlysende at .en utvidav arbeidstiden mad
de nåværende matrasjonerog lønninger bare er.etslag fluften. Det ur en kjer
sak at det-arbuddstempo Som kruves idag innenfor de fag som har akkordarbeid,
vnakselig kan ovorholdes og når det allikuval gir et litet akkordoverskudd fe
arbsiderne) så ikjer det d virkolig hetun på bekostning av heIsa. Derom vitr
do mange sykepermisjoner og don mengdo onkelte skoftedagar som allerade nå er
olminneligu. Skulla arbeidstiden etter tysk forordning bli utvidet til 54

ukon ollr m r, vilLe det i virkeligheten innebære at fraværat på grur
av sykdom og, slapphet ville tilta slik, at utvidalslble fullstendig illusor

DER  ADVARES DIOT
Lktør Arnold Dahlsdng) Tostrupsgt. 25) Oslo. Han er ansatt ved Ullern kom .
høgere olmenskole. Lektor Dahlseng er an farlig og upålitelig fyr, som bl.a,
hor opptrått som vitne i rettssak mot en kvinnelig slektning.

•ti-LNKVESNET  NYORDNES.
manges riaxd-ring har de stortings tpg: rogjeringsvalta medlemmer av de-.

offtntlige banker hitti1 sittet urørte. Nå hax imidlartid Storsvindleren
Alf Whist, som er N.S. oml,udsmann for disse spørsmål, gjennomført sine nyord-
ningsplsner /or Hypotek-. Småbruks- Bolig- og Kommunalbankene  og  Norgus Banl
og skiftetut don gomle ledelson. Vi vet ikke hvor langt nyordningsplaneno
for øvrig berører de private bankune, men vi antar at de tgsaner av småspsrer
horatter finnår dut klokest å beholde sina midlur selv.Det tør hende at N.
også på detta pmråde har laget xis til sino ugen bak. •

TVANGSUPULRIVNING TIDeSTFRONTUN. -
-Det er rkka grgrgrE væra, lÇ. nå om dagen. Mang- som i blind tro på at de

lettvint skulle skaffe seg en fait stilling ved å slutte seg til de "statsbær
bogynner nå å anE;re sine gynder. Dat stilles.nomlig krav om aktiv innsnts
"kompen:mot bolsjavismen") og fler og fler små og store nasister må trekke i
Uiiform og dra tin østfronten. Det hele Skjer selvsagt frivillig. Det er je

• aldri tale, om tvang på det hold. Hør bara hvordon den "frivilligu" vervinE
nrter sog:
Don såkalte "Sivilforvaltning" for hær og morine sendte 15. august ut detta
rnaddcrivet:
"Frivillig krigstj.dnoSte for N.S.befal i kampsn mcit kommunisman.
Ved partiforordning august har N.S:fører bestemt atn ndrske legion
utvides til et forsterket rog;iment. Det nødvendige antall menige skal



og mnrinu har evertatt vervingen for befaluts vadkommendo.
Dette befnl  rri  forEtsottes å våre oppmerksom på nødvondigheton nv å gjøre on
1:ositiv 1nusats nå når Bur_o_p±.somfermnin&til a enhet finnor stod. Yårt
lands fremtid avhongur av don innsat -nolrer;.:--j- jr=ng, Tiden er inne til
å innfri dut D2ftot vi så rannte ganger hnx gitt vod nvsyngelsen av vår
fudrultossang: "Også vi når dut blir kravot, for dets fred slår leir."

N.3.-førcrons  oc  ministorprusidentenssyn på .såkun fremgår nv partiferori-
ningens innladninc og sisto punkt som lyder slik:
'1 bevissthuton oM at båre det folk hår krav på en stor fråmtid som i an
kamptid or til solv å dfra og i bpvissthaten ormot bbrges framtiddgo
•stilling 1 et ddrmansk forbund og ot nyordnet Enropn; i vid utstrekning cr
avhengig, av dun innsats vi ytur som folk, ikke bure-på daa indre politiske
front, mun unn i starkere gråd på don militære front i vordensoppgjørat, be-
stammes følgende, og det sbjer uten påtrykk frn noen knnt, og nlune av hensy
til Norges nnsjonale og do felles ouroosiske interessor:

Dan.norsku legion sknd utvides til et forsturkat regiment.
2) Enhver nordmnnn i og utonfor partiet bør ettorkomme don oppfordring
og betanke,lat dct ar umandi.:; og uvardig å la nndre orfre alena for en follcs
livssak. •
211 neermore orionturing dm tjnasten dm1 nnfaros:

'n) 13-fnlut sk:J først gjonnomgå ot kursus i Tysklund'for A.bli  såft  inn i ••
nya våpen  or  derce bruk, sunt i nødvc,ndic utstrukning hii gjort kjunt må

'deaboljune i dannu krigs taktikk.
b) .2ttur,åveluttat suplerende ut_nnnalso vil befalet bli ovcrført til don
norske le•lons nya oppsettingpr sdnsjefar for utda.nnolsenpg instruktører.
Utdanna1sun nv dOt forstarkede ragiment or rennet å ville vnre i on, 3
måneder og vil forogå enten på, øvelsesplass i Tyskland ull:r på ånnot sted.
2ttorhvert, og scnost ved utdånnalsdns avsIntning, vil bcfådot bli
disponort somsjdfer ved da enkolte uvaalinpr, nit otter do kvalifikåsjoner
Og ånlegn-t-1w-~cundar utdannelspn.
Angåunde bafålets frumtidigo stilling Ur  n  marke nt de-som Me121.a± seriVid
hn un salvfølalig'fortrinnsrett når gjunre_asningon nv det norske forsvår
blir aktualt og nt de •likeså vil få ansinitetsmessige fordulor ved busattol-
sen av otillincer innon parti og stnt.
iinder til  fornnstående  opplordres De på:det most inntrengande
til å m•lde fem til dultnkolso i den norsku legion.
Deres svar på. denna hanvendelse ,sundos sivilfdrvultningn for hær eg mrinuf%,
Slettot £11, Oslo, på vedlncte meldinsblanketter, som  må VtankJ nøyåktiig
utfylt og postlagt innon L soptember 1942. -
Blankecttun skal sondes i utfylt stand unten Do omdder Dem oldur ikke.

s7kfl---anTs  grunnen= at De molder Dem. S.Pørsmålut
om Deras nåværonde arbuid ur til hinder for daltnkolse,.vil.bli ovgjort av
høyare innstnnser, og kån såled0S ikk0 gedtås som gyldig s;runn for nnnlnto
ånmoldolsu.

F. H. Kjp1strnp (sign.)
H.L'Orånge •(sign)

- V -
DEN  0åk  HAtiTALPT FARN FÅ. RYGGEN
nro---grb-mro— hccir  Tram' Yie-TereCrea -, knng a nasispir er som i dc n sancre tid
har fått oversendt ovonstSlendip  oc• liknende skriv om "frivillig' verving,
har nok for sont komnipt dutte fyndige ordsolog'i hu. Om nneryøsitntan og
bitterhoten er stor blnnt dem som ar utsett til bufnl,,-så ar da--4ikkd mindre
hos da manie skaror. Tilstrømningdn av nnsistor til'jøssinglager for å -
sknffu sykunttestor ur stor, men do bolde "korsfarere" går nok forgjeves. -
Blnnt hirdmannane er forbitrelsan særlig ster. Dn d's meldtP seg til den
skitnu tjonesten i hirden var jo forutsotningen at 'de skulle få lov å sloss
har hjammo - mot våpanløse lundsmenn2 Ju - det cr oh vond vcrdon for små
nå sister å lavo

- V -
FISKERFLÅIEB I NORD-D-OfS2
UP-=-Titst- rUaTitc irJkVirertav do tyske militære myndighetar. Eiorne
tvinges til  a  gjøre tjanoste ambord i den tidn rakvisisjonen varor.



KuLTLTROld ET
heme  beuJerr: ,-en J.;a1 utluius til k9nserterTfo ølgende kjente
kunstnere;.Fridttot Sacker-Grrndnhl, Amalic thristie, Kari Glhsur, Robert
Riuflinn. Jan WonLect• Rolf Størseth,

- V -
ØSTKAN1UTSTILLIk-d'EN,

OslearbeiucUe d6unmor Ostkentutsti1limen dut lille trehuset på.
Ank rtorgut hVOL. 5raae Bra.n mod aldri sviktondc bcgeistrim har drovut sin
applysnindsvdrksebre-e on bolit:;baken og alle de andre sosiald oppgavor som
bun cu3 hunncs nodurbsilure har •att epp til hohanflina, Innenriksdepartemen-
har nå orsatt shired i den lille forn ininn som har drev3t d,-Jtte arb3id

-har krovet Inrundnuns raidiur og brker utiovert til N.S. Kvinnoorganisasjon.
Det er ettur duttu imaen til a tro at nasistene vil bruke navnut  liøstkont-
utstillEmen' v_ot tetrLidagcmutstilliner.- Denne svirdel vil ikke narre
neun til h "bc! ske i k o luh. lnkertorr;ot før husot og foreningens mid-
ler på nyti, ui kdommt i de rotte

- V --XOSOES •-
or kommt opp i. un vkrl feide med Handelsdepartementet rå :31-unn c‘v ucver-
unsstummelser mcd hensyn til opptokulsen av nye glever.. Handelshøyskolens
myndln,heter hor i hi• ncm- bedli:wre buhandlot søknader om opptakolse
og truff,t avrulech oder fsTliL;o kvalifikasjoner. Dott3 passot lor
departumentet ewn mci odiu vedtckter blandet seg inn og - satte opp en facege
nelsu på 91 aV je 5C3 som dtte:r  uinnhuntede opplysnimur  
m4 opptos sot :3,00lurene ,ved H=delshøyskolen". Videre krevet dop.tet at
en del szkuru • se-r,]-161gulia; nasister - som manglat de nødvendidekvnli-
fikasjoner  skuli.e  0PtLSc Rubtor Dnulsen mculielte at hnn måtte be seg ent-
ledir.e,t som rekrIr hvds åLptet opprettholdt sitt forlanondo og den 28,
aUgust fdak nan ovskjed, Mun rektbr Pr-i.ulsernfl-kk-støtte• -,5r,:mtli:;t: skolan:
1:-:rere og, råd. I ti-cv tt.1 dup,tut 4. suptembur heter det:

iJa depht-tementet nkke har metivert sin henstilling og dut kellsr ikke
pa annon bur,IYimu or komm t  frem nye saklige opplysninger, kan imun her ta an-
svorut for ellur mniverke til noen annen avgjcrulse enn den som opptakulses-
komiteen med støtte h‘eRåd og Iarerråd tidligere hnr truffut og som ute-
lukkundu beeta på  s(Mternus  fn,±lige kvalifikasjoner. Noun medtelui-sc em opr
takelses jefl denne avgjørelsd, vil derfor ikke kunne: bli utsendt
henfra i. Rdelut ±or No±rne Handelshs'yskole

haonar Prisch Pc. Helland Hansen Kr, Lehmkuhl.
Ilnlebrækku I. Grolle  »'lson

1 -demen'å,d.,1- for Neraes H:ende1shayskole;
Clav hoatLenrd Dmg ..loward Luiv Flydahl .
Eneesten•dhrrder  Anton, Mohr B.W.Poulson
L. ixol Sømmu Luif J. Wilnelmsen

- V -
LET NYETE't? 1 kjEOPEi
pri=o-ItLHUic. &S.t.U.t; 2 eptumber on strhlendd seir over nasismen. Det
medisinoke bohaiLe badao phrulMentert vis opptatt• 21 nyo studenter.
Nssimwridifj.etdo imetmdtid tvinfle fOkultut til dessiatcn å oppta
16 nasistudentelH hvis kvolifikasjonor ellers aldri ville ha gitt dem nd:7,ang
til det mudthInske Littc evergrop satte hele Universitetuts
professorkelednm blart imdet. SelV dd  alvårldgste  truslur fra quisling
kunne  ikku duH ttl  a enlre standpunkt. De erklærtU til m  mcd at  Un±-
varsitetet  vttlu  bli Jolukkt om ikku  fliwndirbtun ntrs.kk sitt krav tilbako.
Ovurfor  leutu admemodum måtti  nasimyndighutone bøye  seg, En  ny seir for
don nerak, frenten



LANDSORGaISASJONENS FORMANN
Konrad Nordnhl holdt over London Radio 10. soptember en minnetale i onl-d-
ning årsdhgen for unntakelsestilstandun  i 0)slo on mordend på Hnnsteen eg
Wickstrøm, 2ftter å ha omtalt •e rodsllsgjorninger som Gestapo og SS begikk
i form av torror og mnssearrestasjoner  0g  hvordan fagorganisasjonen ble
erobret, uttalte han vieere;
"Unntskelsestilstnnden likk følger som relkurmeget lenger enn knnskju nedn
dun gang tunkte sug, Vi som da var hjemmo, hadde un trykkende fornummelse
av å vare hjelpeløs hjemfnllen til tyskernes makt. Skulle vi ta kompen opp,
-Selv oindet i første omgsng så håpeløst ut, eller gi oss inn under tyskerne2

Dot var dette vnlgets-som hver monn og kvinne i isndet måtte ta opp.
Skulle de forråde det beste i Ser; solv elldr ta risikoen  fer  hml utsluttdlse?
Det som vor bustammdnde var ikks bnre hensynet til fremtidon ot de generasjo-
ner som skal luve dtter oss, mdn knnskje først og fremst ddn instinktive
følelse nt på de tysko vilkårdnd kunne vi ikke leve. Slik var det for indi-
vid_dnde, og slik ble det også for organisnsjonend,
Da jdg sdneru kom hit ut til den frid verden, opplevde jeg dn nye side av
knmpen som de hjomme ikke vissta om, og som jeg nettopp idag vil novne for
n110 ddre som hver dag og time står overfor det samme vnlget on ddt somme
spørsmélet. Den knmpen som hjemmefronten fører, hnr i ke baru en mening for

s saMtidom og dere selv. Allerede •agen etter nt Hansteen og Wickstrøm ble
skutt, regogurte ddn svenske fngkongress som da var samlet, med ddn skarpeste
prutust mot nasityranniet,i Norge. - I de frie lands kringknstinger ble
mordeno dn årsak til sterke solidnritetserklæringcr med •et norsko felk.

• Det vor let første,store gjennembrudd som gjorde verdensoppindonon klar ovdr
den norske hjommefrontens heroiske knmp.
Selv en innsntsgsom hjem,e kan synes nusten resultntløs og ubemurket, når
sin tid fram og får knmpviljdn hdr ute til å flamme starkore. Ha fuld tillid
til at ingen innsgts or forgjeves eg at ingun skal bli glemt.
Unntsku1sestiletnn4 ea i septdmber 1941 setter et skille i okkupdsjenens
historic på sommo måte som 25. septembur 1940. Den gang miS'tet det nerske
folk  alld  politiske rettigheter til tross for at månge kompremisser var for-
søkt. Under unntdgelsestilstanden mistet folket den organisatoriske frihdt
som for ie Ileste nnsces som like viktig som den politiske frihet, Reelt
sett ble disse tc friheter stillet sammen og uten den ene blir ikke den annen
av stor bL.tydning, egså når dut gjaldt den organisastoriske frihet, blu
dut forsøkt oange kompromisser, Utviklingen har imidlertid ViSt  OSS  at i on
strid som dennu, nytter ingen kompromisser.
Det SaMMe som gjelder for en russisk by gjelder også for en norsk organisa-
sjon. Jb størn vardi byen har fur russerne elldr organisasjonen for
oss, jo farligere er det at den faUer i motstandernes hender. Derfer har
det bare vært ruinhoper som har forint tyskerne i møte når de hnr rykket inn
i de russisko byer. Dun bdste måte hvorpå vi kan hedru Hansteen cg
Wicstrøms minne, og nlle de andre sem blo fengslet, torturert og dømt under
septemberdagend ifjor, er derfor å umuliggjøre dannelsen av de samband som
10. september 1941 skulle vare opptakt,rn til. Kommdr de nllikvel istand,
Jaa do da med dn gang bli on ruinhop mdd koruptd ledere, uten kontinent eg
utun medlumundr. 1.1t som har verdi, enten det er en by end -r  def-Tr-e-U
orgahisnsjun, vil når drosdstend er slått,bli bygget opp igjen."
,De rmrSke 3rbeidere har allerede i handling gjennomført sin første tillids-
manns oppfordring. Nasistenes fagorganisnsjon ligger der død og forlatt
og arbeiderne vonter bpre rå den dagen de igjen kan samles i en
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