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tiden den norske gor.:dnisasjon ble slått ned .r"F7 erobrot av tyseknrne or. daaa,
bemite leaesvennsr i septeT:aerdaene 19411 , har -arbeiderne ilontatt e:e klart
avvisende koanniw; overfor drn otfisielle fagorganisasjon. ,11 nasistenes Frc—
i;aganda - ente.n dari har vart la.i1 an som lckketoner el-er scm trasler
vært stlt yve. ed landets overfallrmenn eller med de forradere so:T
sin ors.Ekiaisdsjon grunn av feirhet og for ussel vinnings skld, ville an-
beidEJoiS.et dkke pdanlor.J. dlle rorsøk på. framstøt fra nasistdsk hold er
slShtL.tiltdce. ie yuisling gjennom alle sine komissarer i  far.nrg:anisdnjonan
sx».te 11 etalere sitt arheldsa:adnd etter tgsk meneter, mkatd:e det en sEJ.
spontan o. or:riatende J,otstand at planene rang etter gang )11abte skriniegRea,
irnda kraEtiere vdflarbeidernes•svar pa foraøet å lealisere forraderstyret
gjenkoaa epereYtelsen av et rikntinr i septun-ber i 'jorden protestakson stra
dda fant ataa tQr t slikt ornfanr IF tvskerne for opprettleodde ro og orden
fidt-a cUo oui.1ir og NS ennver fullmal<t til i handle p er.er hand os iard-
kailelsen av rikatinget nle stilJet i bero.
1 forbindelss med den ar'deadsmohilisering.sor, na finner sted, søker

idasiateno rlase liv d den isol.erte ng non14ende fagor genissjon.  I sin
tals ddrs dedet den ko.maissnriske formann i k.P.L. at Lairorbundene shdl-
le rildeles betydrlige oppgavrr-innenfor rammen av den "najon:ale arbeids1=-
aata. os senere er det kommet ytterligere tinr fram som viser at arbel.dernas
tiditaare orandsasjon skal utnvttes i denne dherte, folkeretts.aaridige
liserin arbeichaklasea ng b1e vfart folk til innedts Por fiardens

3verfor ldnne lege traoael vil. selvsagt karon mot dsn ndaffiserte fa:Tur-
canisasjon og nasli:n,dmis.,arene bli• vttarliare ahlerpet.
iit er rc6ivendig i dnns situaslon å eke pA sn viss svakhet og undfallenhe
som stadi P:. gjzeo seg gjeldendr. Innenfor fagerranisasjonen sitter det ennd
ty.:jefl tillttemenn i tastLnte stillinger noai dkke har gjort dst ringesta foem-
ask pe a kome ut av den averdigs seilling de horinnr seg. i . li krit.3:_ssre:r
ikks 1,Jm aori pd troes av a7s2led5s;4)knadcr bardnak.rudt blir holdt fgst av
tens O*m sor haro na)tit Lo.g tvungot gir dat ntse2nda av à utf.:rra sit± arbeid.
1Jette cr brie:igvas de flest de narer saffrk, '-rannakt so-m dcn arbei
klasest for «Lic tillitsmonn som båt-er kappen på buv.esku1ir trY: re:tsatt tel:ar
fd khaycens t_v honhgn til sin egun ,sikernst og vsibelinnand. ;)ut er ogs
rridvnis: i naLd.: p1 tt alle mater som inhkålles av dn na[=,istdske instdnsen d
fagorgandsaajen fortsdtt er boikottet. JYd.ir do-6 -rytt mfa (=j4rss oopmorksom
på un si sulv:ilgelig sak, .skvld.es det at un dul dv arbetdurnss tidlitsrenrs
innc.nlor faj:orsningand mtto fra rtimrganisasjonen i Oslc
samtenkålte msirs og hvor Odd Eoss:am bebudet de ngs anslas som nh ska sot-
tss i ïr arbcidsrnes rsttighdtcr i forbindclss aed ar'esidisTnbiflssrinsen.
_eu tinits ssnh_ 5010 Adr,tto fram tfi detts MY-ite undskvldte sog Jgc, at dur isn-
kalflleen vr pdlår_;t mk teplikt. tet forolisger incn forordnins som inniholicr
nod on en slik ktjto:plikt. rsun solv om Jett er forbundet mc:d un viss tssrsonlis
risiko, kreves det i dag av hvor enhelt.at han ooptrer rakrgget og uforfir-
det og et 4.yek1ikk innlatsr sct pS. Yr•mpromdos med forrseÆlerne. Eusk at itra
dardn da snLysr ma cii til ansvar for sins handlinger i den kanpdnc
tid vi nd jannityCkrvar. det sok=es om hvor dtt sto, bgilka mkitor da
a‘cdtolc i, cr.±. hvilImri innsats ih gjords for sak:sn or,- ?or dine karnevatr:
Len nnrske'arbidsrklasse har-ander ta. I frihetskamoen båret sin del
n sa ibrsgart sifl del av frontn ified hoder. 111a1lrike 3V vårs kdcliararcr b.dr
stayL d post, tuscner andre er kastot i destapos fengstor o konsantras jors-
lr P insn ovLergrop og ingcn torrer har kurnat demma npa for -v-ar
irut avd.rfa-Lh7aelyd og forradsre. INJT ddn nasistiske fagbrganisnsjon i d•n r„dx-
riicrtr. tia t.1.YJZtt ho. ni r i forgrunnen som tvskern•s redskep i nernartr7d1ecn
av .arnieetd,dassn folkst, så skal det mhrh,s at vår ka.dpmoral

til ahtiv tnnents r[L:r lsvondc cnn nonsinn.d, hen sapahat snm
ts ka.r vist -had tdfoll onpvcie av on til skjerp.rt katrinrsata

ardaddsfclkets sidc mot dsn nasistisks fagerranisasion ng virke-
iig l,dnme. - h tybke overfalls-wenn.



NOD.+2,-5 ei21J11-iiKai1n:UND
er •åa baith nvoråneet. 2residunt og arbeidsutvelg •r avsatt. Den 74 åriga
kommissar i De-La-Fa., Dietrich Rialdisch, er innsatt scm president. direkte.
2.1ex.ehristianEen, Oslo,ingeniør bigurd Keim, Porsgrunn;*disponent J:Jermann
Werner, Osio, direktzr  Dmil  Knudsen,Oslo, direkt&jrDaraid. echolz,Marmen og
airektør 2.ndlaingland, Oslo ugjø.r. det alkie arbeidsutvalg. Samtlige er mod-
lemwer av  Ko.  Porbundets laovedStyre er redusert til å være 'et råd for presi-
denten" som s'9a1,1ede'fbrbundet "etter eset omdemme. Som nv direktør i for-

bundet er anratt ingeniør Adolf S. Giertsen.
Dermed er Iniusrtiforbundet kommet i sammz situasjon som famormanisasjonen os
den la.nge kbmp for å bevare forbundet til ivaretamelse av nærinm:i.ns interemme:
uten innåree fra nasistisk bold, er avslUttet. -
I mai,194a framsatte Nb ombudsmann for næringslivet, direkter rlhist krav om
åt N3-mannen advokat Uhr. Apenes fra Trondlasim skulle ansettes noM direktør

Norges Industriforbund. DebUe brev ble enstemmie avslått av hovedstyret;
som alle trnet med å nedlegge sfne hverv bvis kravat ble opprettholdt. NS
måtte da bita i det sure eple og ansettelsen av apeneS fallt bort.
I september 1942 gikk medlemmene av Normes Industriforbund sammen med de or-
ganiserte arbeidere og representanter for en rekke andre nærinesoreanisasjo-
ner tll en omfattende protestaksjon mot planene om oppretteleen av quis]inss
riksting. Kmringsorganisasjonens aksjen førte til at det ble traet med å. skvt&
presidenten og arbsidsutvalgets medlemmer hvis ikke utmeldinesskrivenc bla
tilbakekallta Overfor denne trussel fant medlemmene - på Sammo mte som :med-
lemmene av andre organisasjoner måtte bøve seg. tion hermed var det natur-
ligvis lete  pa,  noen måte inntrådt noen ferandring i daras oppfatninv.
Dette vil nå vise eem. Norges industridrivende vil ikke Denmer betrakte
"Norges Industriforbund u  som sin organisasjen. Ingen sak vil bli forelagt for .

bundat, ingan vil innfinne seg på dots'meter. Kva nasistene vil få er et
apparat aten liv; uten.kontakt med den næring som forbundet skulle represen-
tere. avor nasistcne viser seg blir nordmennene borte.

- V
ARBOIDGC.Y;ILISSNINGEK
har ikke -noa gjøra med sikringen-aV7tårM forsyninger. Allerede i slutten av
mai 1941 ble dat gitt en forordning som ga anlednink til å skriva ut folk til
jordbruks- og skogsarbeid. Ved hjelp av denne forordning ble det i fjor skaf-
lat nok ulamlært arbeidåkraft. :vote arbeidere til jord- om skogbruket var
det imidi s rtid ikka mulig å få overført fra de tyska anleggenc, da'tvskdrno
nektet å gi dam fri.
Dat bla i fjor nugget 1.300.000 favner ved, ca. 500.000 favnar,bla luvert
forbrukerna, E300.000 favnar ble f±aktet fram til vei eller jarrbanm, Men van-
skolignetans med nensyn til drivstoff m.v: mlorda det uMuldg s fa brenslat
fram til forbruksatadeno. Ca .. ø00.000.favnar limser igjen i skomena. 3ranssi-
sltuasjonbn vilia altskikke bli lettere, selv cm det ved hjelp av „arbeidsr
imabiliserinmen.bie sendt flere folk på vedhugst.
^nansikten mad arbeidsmobilisarinmen er atelukkande å frimjere ny arbeidskraft
som kan sattes inn påndo tysks militana anlemm og i den kriesvaktime industri
Det er mot da.nne folkerattstridime tvangsmobilisering i fiendans tj,eneste at
noreka folk rcisur sag til protast'og mbtstand.

SaalIDG  Avr  LE balU ,FRANSKE KRMF'kaR.
muut nar vakt stor tilfredstat nes allc undertrykto folk at det omsid.er er
lykkus Aetoblara et samarboid mellom heykommisSæren for fransk Kord-afrika,
genaral Giraud og ladaren av dan franske nasjonalkomit&i Iondon, sencral  dm
GaUlla. Dat vakte stor'forundrins og forstemthet at do Mamla Viobv-'embetsnen1
fikk fortsette ahindret ettar den allierta aksjon i Nord-Afrako. En del av.de
cr jo etternvert blitt skiftet ut og det er godt kiip om enmerialim opprvdning
innanfor den gamle franske administrasjon Som var momet fasoistisk betonct,
nå da cfet r slattat overenskomst mellom Giraud- es da Irn slik opervd-
ning vil emså skape klare linjer og virk.a.nom en mektim stimulann i d-n berol
ke frigjørinmsstrid som i dam utkjampas i det undartrvkte Frånkrike.

v.-



B2SDLER•
dt opprop fra Judas Iies dapartamant r,ttas det formalige buintrop til den

irsle1/4; ungdommen om å mulda seg til tjLnaste i politietatet. "Gjør din ar-
)eidsinnsats som politimann", h,ter dot, pn7aitiet har mange op store opnpavdr

å lwse og trenear dyktige folk‘ . . 2olititjanastan er .et tvpisk mannfolkar-
buid. Dot er darfor viktig at dan som skal bli politimann har god helsa og

kraftig bygg,t, . . Ennver valbvgget ungdom med lyst til sport oP tre-
ning, til arb,id som også kan by på spenning og opplevelsar. . . .;har i dag
veien åpen for opptagelse i colittet". Det opplyses videre at bJtingelsdne dr
gunstigu: -ikka bara ex undarvisnineen utgiftsfri og oppholdet fritt, men
aspirantdn Iår fra fwrste dag pofltikonstabels lønn", og dCt fwy,s triumfaran-
d, til at -r ikka hvor som n'ulst dn får full Iønn for å ta imot kunn-
skaper og for å skaffe seg kvaliftkasjonar..
D,tte typiske godtkjwpsopprgp viser tydelig at rekrutt,ringun til nasist.nas
politi har ,viktct. 11_1tross for den kraftige tilgang av NS-madlammer, har
avgan@an av Ie mange gode nordm,nn som fantas op finnes i politietaten vært
så stor, at behov,t etter nye folk som kan være med i bøddaltjdnesten ovar-
for sipa landsmenn, ar.skrikend... Dat k:r selvsapt ikke nødv,ndig å advare
d,n norskd ungdommen mot å bite på slike stinkende agn. Borts,tt Cra da
forbrytarspirer fra 3 S-hold som har rekruttert politiet i den senare tid,
det ingen nordmenn sOm vil være med å gjøre 'mannfolkarbeid - d.v.s. drive
forfølgalse og tortur overfor sina egne ]andsmann.

XHIGENS GAN G.

TO TALER. Sist søndag bla der holdt to storpolitiske talar som fortaller ikke.
,så gansk, llt, om den nåværanda krigssituasjon. I Berlin talte Hitler på de

falnes dag, og noen timer senerotalte pramiarminister Churchill i Iondon on
problemene etter krigen. Bakgxunnan for hitlers tals var først og fremst å ta
1.j.vet av alla de rykter som nar vært i'omløp om hans parson. Sist han talte
vrr den 8, novamber i fjor, og siden årsskifta har han.latt en rekke høve gå
fra sag uten å la sin stemma hwres. hans forrige tale var en såkalt stor tala
som gar pregat av hans vanlige voldsomme utfall. Palen denne pang inndholdt
intet nytt. Det var en livløs. og død opplesninavetemanuskript.sbm-stodHp&--
i 12 minuttar. •n satt tidbaka med dalfinntrykk at det var en nedbrutt mann
som talte. falen kunne ikke unngå å virke nedslående på tvsk,rne og oppmunt,,
renda på motstanderne. - Uhurchildhar tettop vært angrepat av.Dungebaterdalse,
menstaldr ble framfwrt mad vanlig kraft og vitalitat. Det var fwxsta• gang den
britiske statsministar beskjeftiget seP med atterkrigstidens problem,r. Så
lenge engelskmennena kjempet.en dasparat kamp for landets aksistens var dat
inean som hadde tid til å tenke på framtidan. Ettar som krigssituasjonan lanre.-
srmt har bedrct Seg har framtidsaroblemend fått en stadig bredare plass i det
frodige ane,lska offantlige ordskifta, Churchills tala var først og fre•st et
innlegg i dunne debatt, han frarådet at 2n på det nåværend, tidspunkt disku-
tarte ditalj.r. Det gjaldt fram for alt å stå dnig om krigsanstrengelsdna.
nele talen var gjennomsyr,t av sterk saiarsvisshet, men han hadde ingen tro
på at krigen kdedne v.ærLi slutt fwr i 1944 muligens før i 194'd.
TUNIS. wet avjwranda. slag. om Wunis ar igang. Dat var Clåurchill som kom med
denne meddelulsen i slutten av sin tale swndag. Etter kraftig artilluriild
og huftiga Xlyangrep gikk dan 8.armEaan til angrep på qarath-linjen lørdag.
Alt om onsdag forriej uke satta den 5.amerikanske armundar general Clark
oe fransk2 styrker nnder gen,ral seg i bevueelse i 4idt-'(!nnis. Gafsa
bla tatt samma dag og dagen etLer nAdde framskutte patruljer El Guatta litt
langar sydwst. hovadstyrkene fortsatte langs jernbanen mot havet og arobret
Sened og dan viktiga byen -knassi ca. 65 km. fra kystan. Darmdd ståer Yareth-
linjan i fara for h bli avskåret fra det wyrige Tunis og Rommel kan komme i
en overmåta vanekalig stilling. Litt langer nord rykkar andra avdalinger fram
fra sbaitla ox Kassarine. hissa styrkar har antagelig Triaga vest for Sfax
som mål. men det mest avgjørande framstøt er salvsagt det som Mentgomery fore-.
tar frontalt mot .Larath-ldnjen. I løpct av de 3 farste døgn har de Jngalsk,
troppar tr,ngt inn i selve festningssystamet. Særlig ute ved kystan på den
wstra fløy har de angelike angrep vært harde. Inntil tirsdag hadde ang -isk-
mennana tath over u000 fanger. i de to siste døgn har tyskarne satt inn flere
harde motstwt og kampand bwlger nå fram og tilbaka. En må venta at kampene
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vil bli åommels rbtrettmuligheter har nå nådd sin vttLrste graike:
tyskerno aa kjemps enton de vil aller ei. Den transportflåto aksaMaktene har
til sin r&dighet i kiddtlhavet er altfnr 1itn til at den kan gjennomføre cn
omfattonde ovakuering av aksetroppene i Tunis. -
RU3SLAND. Russorna fortsettor sind energiske anstrongelser i Laningradavsnit-
tåt og i området vud Ilmensjwdn. Særlig sar for Ladogasjøen er kampene vold-
somme. 1/1 rekke befestede stillinger er tatt og flare bebodde strøk or til-
bekeerobrcit, aeldinger fra Stocknolm fortdller at tvskerne er meget engstlige
for utviklingen på nordfronten. De har i dan senere tid foretatt omfattende
befostningsarbeider i 2stland og Lettland. I sitt dobbeltframstpt Mot Smolansi
har russernb hatt ytterligere framgang. Byen Durovo på jernbanelinjen fra
v'jasma er inntatt cg Jartsevo'lenger vost er sterkt truet. I området vest for
hursk foretar tyskerne motangrup uten at do har Oppnådd resultater. Lørdag

'evakuerte russurnj Ejelgorod, mun stort sett er dot tvske stormløp mot bonctz-
linjun stoppot opp. Hardest har kampene vært ved den viktiga bven Tsjugujev
som ligntr ved Donutz. Byen er stadig på russiske hender. - Ljn mâ vante on
rplig puriode på det meste av estfrnnten. Vårbløyta etur seg stadir langer
nordrver og umuliggjør større kamper. (avsluttet den 24. mars)
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I SIE UNDERTRYKKELSESPOLITIKK
ovorfor vårt folk svingor tyskarna stadig oftere sultepiskan for å nå sine
hansikter. De vet at mer.effektivt enn væpnet vakthold er clut å frata dem som
motsettur sag do tyska og nasistiske forordninger muligheten for livberrinr.
Don sosiale interesse som nasistane alltid ynder å vifte med overfor arbet-
derne, karakterisares best våd den særstilling arbeiderne blo stillet i ved
innføringen av den nya rasjontringsordning. Istedet for som normalt å få ut-
levort rasjoneringskort for 3 måneder, blir kgrtena på smør,brød,sukker utc,
bare utstedt for en uke ad gangen til arbeiderne i industrien. Lervod mener
tyskarne å ha fratatt arbeiderne enhver mulighet for selvhevdclsc'og i virke-
ligheton botyr denne nyerdning an faktisk gjeninnføring av dot.middelaldbrske
stavnsbåndet.
Overfox de nordmenn som for sin patriouiske holdning er arrestert av Gestapo
og nå i stort antall satt inn i tvangsarbeid i Tyskland og tysk okkuporte
områder, ur metodene enda mor brutale. Disse landsmonn er helt bersvat
adgangen til selv å foreta sind matinnkjpp, men får hver dag aller nådigst
utlevert det absolutte minimum ernæringsmidler til livets opphold.
Den faktiske innføring av stavnsbåndet og livegenskapet som således or gjort
gjaldunde for industriarbeiderne og våru depgrterte landsmonn, skal nå ut-
vides til å omfatte hele folkbt. I forbindelse med registreringen av arbeids-
kraft,ble det gitt beskjed om at det kvitteringsbevis en får utIevert, når
registreringsskjamaat er innsendt til arbeidsfprmidlingEin, skulle for€visGs
før en får tildolt nvo rasjoneringskort. •
aot al1. dissu tvangsbestemmelsur og denne fullstundigu umyndiggjøring er det
hele folket har rbist seg til motstand. Selv om vi er bundet på hender og
føtter, så vet vi at et enig od samlot folk kan legge tusener av hindringer
i veien for gjonrpmførolsen av fiendens planør Derfor skjurpes orså arbeider-
nes kamp mot lenker, bånd og tvang og parolon vi samles under er som alltid

PRI FAGBEVEGEISE


