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Norsk arbeiderbevegelse ettor krigen.

Når  vi  seX  bort fra de 6.splittelsesårene fra 1921 til 27, sto norsk
arbeiderbevegelse  fra  90-årene og fram til krigsutbruddet stort sett sam-
let både på det faglige og det politiske området. De bitre erfaxingene i

årene fbr 1927 ga en dyrekjöpt lwrdom. Selv om den politiske samlingen •

1927 ikke ble fullstendigså innledet den dog den Störste vekstperiode.i
noe,C4 wnbeiderbevegelses historie. Pagerganisasjonen rådde over 400.000
medleumeryog den politiske innflytelse i stat og kommuner var av avgjdren-
de betydning, Dare en militærmakts overfall kunne Stanse denne utvikling.

Det er derfor nokså naturlig at når arbeiderne ser fremover til gjenopp-
byggings-og nyreisingsarbeidet i etterkrigstiden,så vil de ta lærdom av
det som er hendt fdr og den alminnelige mening blandt de fagorganiserte
or nok at vi de, bdr unngå enhver splittelse av arbeiderklassens krefter,

Menge båper at det skal lykkes å skape et samarbeid av alle gode krefter
i land.et gjonoppbyggingsperioden. Og er det muligheter for dette,så
må det vel onda mer naturlig at alle klartseende arbeidere vil for-
stå at eielder det fer arbeiderklassen bare å ha en fasbovegelso og ett
årbeider,Jrh, Diko fdr okkupasjonen av vårt land var spdrsmålet om en

slik fullstendig samling
:3av all faslig og politisk arbeiderbevegelse un-der beendling, men forsdket fdrte dengang ikke fram. Under okkupasjonen

er imidlortid alle virkelige normenn rykkot hverandre nærmere inn på li-
vot enn fdr:. Vi står i en kamp på liv og ddd for frihet og folkestyre mot
tyranni og diktaterisk ensrotting. Denne alvorlige og skjebneovangre tid
har skapt en stork erkjennelse i arbeiderkretser av at i de kommende da-
ger må a11 splittelse innen don faglige og politiske bevegelse være bann-

lyst: Eare gjennem samheld kan don norske arbeiderklasse ldse de svære po-
sitive samfundsoper som den vil bli stillet overfor sammen mei allo
dem eem vil settG all sin kraft ng evne inn på å skape et friere  •g  lyk-
keligere Norge for alle-nordmenn, Det blix partiene og 2ere,3 tillitemenns
sak a kapo denne fUnEtendige politiske.samling av arbeiderkiaeen når
tiden er inne,  ng  det kan opptas de nddvendige overlegninger herom. Men
allere&c: ma ess på at det må cg skal skje,slik at snmlin-

- gen k:mmer som et resultat av on alt -nrerveiende opirion innen arbeider-
klast-em.
Forsvanje:fe:2, 0-bix
hUM-3-(VIT-Wi "tnio-n- OTid-OK-Xedinli Da talen var av rtor flktighet, men
tidlisone ikke er refer„?rt i F*F., gjengir vi noen hovedpunkter-

Den nein3k:: everkommancL  gir  disse direktoVer til alle våpenfdre
menn i Noni-Norge •
1, Adlyd ikke fiendene ovakueringsordre. Stikk dere bort når tvangseva-

kuering er Trestående. Gjem dere på sikre stodex. Velg en leder :g gjdr
hva dore kan for å redde norsk eiendom.
2. Angrip fientlige patruljer som blir ti1bake . for å ddelegge med de mid-
ler deye rår
5. Sett alt inn på å  få  slukket branner som fienden har satt på.

Er det ingen lovilge norske myndigbester på stedet så sdrg selv for å

epprettholde r es ordon, Hjelp dem eom trenger det mest og stdtt epp om
myndighetene når de kommer til stode,

Dot or ilske ei hvor -fienden vil legge fronten-i Nord-Norge, m,-)n den
allierte og ni,rs1 -3 ovcrkomnme.ndc r kjent med at tyskerne vil forodke å fb-
re stere triiepestyrker gjennom Nerge til Tyskland. Den norske og allierte
o.k, lrLr sine elener ferdige og vil etterhvert sette dem i verk. De nor-
skje hjemmeetyYker har del i disse pinner. Dere vot at allierte  fly-og
inatestrddskreiler epererer nenfor Norges kyst og i norske farvann 2u-r å
spurre •,en fientlige trafik, Når vi finner at tiden er inne, vil vi osså
gi beetemto ordro om at hjemestyrkene skal bryte tyskernes forbinnelses-
linjer inne i 1nndet for at do skal bli henvist til å brulke sjdruten, til
rctretten,
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Kriescituasjonon_ . .

Vestfronten. Troos ceig motstand  oe tYske  me-tangrep kjemper de
armeer neg videre inn i Pyskland I I;oeravonittet ble 5 byer inntatt•
begynhelson av uken nord og syd for"Duren. Amerikanerne står 4 km. fr
denne by.Motangrep_beekytter tyskernes tilbaketrekning over Roer. I
området yter tyskerne fremdeles sterk metetandfimon 3,nm.arme har her
met over Saar-elva på bred front nord 'for Suarbrticken og kjemper
fridlinjens hovedbefesthinger. Byen  aririres  nå fra tre kanter.Vest for
byen er Forbach inntatt. I syd trekker tyskerne seg ut av SaargemUnd. Bys,
en Blitzburg er inntatt. 2g. 3.am:armes sydllby er det viktige trafikknu-
tepunktet Jagenhau erobret. Fra de franske sti11inger ok hstsiden av Rhi-
nen er-artilleribeakytnihg ina7.edet mot tyske byer og stillinger i Haden-
Baden. • "
ItaIiafronten cr preget av"sterke.tyske motangrop sft'vest fer pienza.

angrer GT alle avslått mod Stere tap for ftendon. Den 8.armo holder

sine stillinger på andre siden-av elva Lamone.
Ungarn har russorno freMdoles betyddig frangang.2/3 av landet er nå

Ticr=iske hender. Ringen.om Budapest er iferd med å slutte seg.VRusser-
ne omgir bYen i nord t hst og syd. Tyskernes storko stilling nordUst for
byen ble gjenrembrutt av russerne i slutten av forrige uke. Vacz på jern-
banelinjen til BraticlaVa_er inntatt.-Erfarini;en har vist at en så stor
by som Budapest oZte gir forsvarorne store mul4gh0tor.Det er derfor ikke
å vente at den ungarske .hovedbtaden vil falle fhr russerne har greid å
omringe den helt. Dette vil först bli ti1fe1let når russerne fxa sine
stillinger syd for byen har nådd Opp til jernbanon. Budapest-Wien.Byens
fall vil formodentli rg innlodo on ny "clastisk krigfiring fra tysk side.

,Man regner mcd at tyskernes nye forsvarsstilliuger vil kenne til å gå
langs on linje fra Titra--gjennom de-Yvito 1,:nrpateno- over Wien-Qratz
til Fiume..,
Hellas. De n=more omstendigheter som fhrte til urolighetene i Hellas er
rurrftklarlagt.Demonstrasjonen Sendag 3/12fisom var arrangert av EAM,
'var blitt forbudt ay regjoringen Fapandreou,Ruuter melder at hverken opp-
löp ellor provoknsjoner-fant sted i,forbinnelse mud demontrasjenen4) Ikke
desto mindre• tapte politistyrkene hodet  os  åpnet ild mot demonstrantenet
som for en stor dol-bestovav kvinner og barnil og et barn ble og-
så drept, Den, gr e gke rugjerings.politistyrkor bust r for 2n ntor del av
samme folk som gjorde Ttjunestu under diktnturct jjetaxas og ifhlge Timos -
nv styrker som ble op.:.:rottot av tyskorne.2apnndreou hnr etter alt å dhmme

ikko evnet d tilstrolkoliggrnd å rydLe ut faseistune nv dinse politistyr-
kor. Dot samme gjeldor for d0 jyrigo offontlige et.s.ter, Det er derfor for- (

ståelig at en stor del av motstandsbevegolotni mistror regjeringen.La u-
1

rolighetene bret ut i Athon r.roklanerte don britioko dverstbcfalende, ge-
nernlmajor Scobie.unntakelsestilsandeEAL tok detti som o uttrykk for at
den britiske militær=kt hadde soliday.,inert sog muc dot (roske regjeringo-
politis brutale opptrcolen. "litr dc  o;Lså skarpt  kriti-
sort at Seobie i sin proklmnojon ikke utti-ykkolic. gn uttrykk for nt de
britiske tropoor uteluk:cende grep  mii  av re.r.t  Tru21.=.Dette  ble
gjort i Belgia under streiken der.fOr noLn tid tilbake. Dc britisko trop-
peno i Hellas orpfnttus slik som stuasjonc.rt utviklut sogfisom hjelpe-
tropper for den sittonde regjoring. Til rooe fol; cyt churchill på det
skarpeste fordh=er det grooko politis ctrodan,gjorde don britiske re-
gjering  c1vor  av den trussel som fremkon i Churchilis redegj8relse i un, 3

dorhuset 5/12  oe  har med tull krnft sntt iui. nlle britinko styrkor for å
slå urolighutenL ned. Knr;_pene fortsutter freulus.EILAS-troppen.e,i et an- f
tall av 25.000, bofinner seg i Athens =rhui,;duns ben og havnebyen Fire-
us stort seLt ur blitt ryddet.Sittil .hr 1(". ., grokere drept og 2000 tatt
til fange.-Det er solvengt vanskelig for Cas I ta stilling til de poli-

tiske forhold i Hellits idagaften uttJelsur suu ur :=1:ut fram i det bri-
tiske underlals eg i press,:n ettorinter et bcstertJ inntrykk av at don bri-
tiske militermakt i i stdrre utstrehning enn rent militc;re hen-
0•+41c,5 „, hn, +,++ 0+;11;fl,
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politi±orlogningun i brcryd i Sverice marsjerte onsdag i
Ige  uke gjennom GbLeboTgs gator. Ovor 50.000 gdteborgere var mdtt
. for å hylde våre landsmenn,
ungolske sosialparti

kongress. Trofoosor Laski, pnrtiets visefor-
imd,  åpnet kongressen med en'lengere.tale om den militmre og politiske
ituasjon. -
45nnstil2ogg ellor prissenking i Sverige?

, I SverI7;e har man srUk-T a stabniscre prisend mest mulig, men alli-
kevel hnr en merkbar stigning funnet sted.-Denne or'bompenbert ved en
13nnsrogulurin5.b2sert på at offikring %.skulle erstattes med lönnsdk-
ning, nens det övrige måtte bæres som on lelles krigsbyrde. Det har rådt
ster,misndye blandt arbeiderne med denne såkalte lUnnestopp-ordning og
som fdr meddelt ble det på Jern- og:metallarbuiderforbUndete sisto lande
mbto.becluttet oppsi tariffene og ga-til ldnnbaksjoni Det ble da også
gjort,. .o(-•; uå står man foran de innledende tarifforhandlinger. Storb kret-

.Se r-bådo blonat arbeiderne og i den borgerlige leir er imidlortid redd
for at dette skal lode til en alminnelig inflasjen.og-finansminister.Wig-
fers,haT t.tt-3.t atnan vil sdke å få istand on stor eg repreSentatiV pris-
ft6  ldnaskolifernsu med  representrntur for partene nærinslivet ag andre
stdrre intereSsegruppern. Konferausen Ville i tilfelle fli-noe i
med den:som blo avholdt i 1942.  fimetallarbetareng gåT ut fra at,
konferanse vil bli heldt og at den må komme'til å dröfte linjendHfer'»
prisregulerLngen.  1:1Det.skglie upponbarltgen ieke skada, om Man . tjamtidigt
dvervågde mUjlighoten att lagen om almån. omSbttningsekatt n. I
Riksdagen har den sosialderokratiske nasjonaZdkonom, :Gunnar Myrdahl .tatt-
sterkt til ord.e.for.ikke å brytw den ldnnestopplin,je -soM hittil or f14..gt
Men stillingener utvilsomt den at de  svanske  arbeidere id-ag-err  fast -be-
sluttet på.å, oppnå et hbyere ldnnstillegg 'enn de får etter de indoksre-
guleringer son n?3, fdlges. Det store spdrsmål blir, da om. finansminiuter
Wigfers, nedHstn.Pxis og 16nnskonforanse:kan anvIse.faktibke åtgjerder
til en p.rissenkning son kan motsvare de.ldnnskrav som ellers tvegorlig
vil bli fbrt fram med stor styrke, - - Utviklingen på dette områdu
vårt naboland Lor.stor intoresse for.oss ;.ikke fordi vi i vårt tysk,
quislingske fongsel kan vente oss noen bedringor av yår egen fatale
ttasjen,- mJn ferdi den vil påvirke,d-en ldnnspolitikk som vimå fbre når
vi ikke på.longe atter fåx en fri fagbevegolse.  -H

7 ,
r-onten

Om situasjonen i Durgen og omegn. . -‘.
"b=v-OS--det til oss åt en:na-TT-for un 3 ukers tid-Siden .brandt det tre
knottfubrikkur i Bergen, og-dessuten ble det satt fyr på tyskernes ogpo-
liticts knnttlagre uten at do dog tok nevnoverdig.skade. 2c:angivere,
konstabol valtr Pedersen og ståtspoliti mjflen'er.skutt.' Den siste var
en av VesUandets verste angivere og hoyedmannen for Televågafferen.-
Det var :gså for ca 3 ukcr siden at Os-bygden ble herjet av Gestapo.
Her.or det en gansko tottbygd grond.mod on.del mdbelfabrikkor. Tit 'i
kom det en spion.som gikk omkring-og solgte religiUse bdker,
Hun kon inn i.alle hus.:(g Lyttat,tilsamtaler  eg  resultatet ble så at
hun om en tid kon tilDSYL mod .Gestapo, og så begynts cn .ganske uhyggeli
razzja. m;tte Gestapo to mann ved 6-tiden om mergenen: Da don ene
.3vartc litt avvisonde på at spörsmål ble han slått overende, og da han
krabbet sc c igjen, ble Inn slått i svime. Don annen blo beordret
til å legge s3L ved siden av ham på den frostrimode mirk. Også, ble

satt vakb ov jf dum, Gestaeo dro .så til et hus hvor sUnnen var -forevpx,-
net og,lren skulle arrosteres. Her for en(hund Ids på tyskerne, og det
gjorde dom a dTctrasende .at de skjbt htndon .og kommanderte kona i huset til
å bære på dot ddde b1oddryppende kadaver hele tiden mens husundersdhel-
sen sto på, licle huset b1e ryddet og mdblene kastet ut gjennom vinduct,
så de ble slåtb irtykker. Mai.nen i huset og 20 andre ble arrestert eg
konnandert  1.:11 å loggo seg ned på marken ved sidon av de to sndre. Fflor
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lå de i flere Amer. Do ble sparket og en av dem bla tråkket i ansiktot
så tennene knustes. Foruten Gestano deltok Wehrmacht og hirdfolk.
te dag fortsatte.undersdkelsene og tyskerne sa at nå hadde de funnet vå-
pen og ble ennå mer rasende. De arresterte alle menn mellom 18 og 65 år
og gikk så voldsomt fram at en av arrostantene fikk knekket armen på to
steder og en annen skal.yære avgått,ved döden på grunn av mishandlingene.
Tilslutt ble onkring 80 av de arresterte lempet opp 1 biler og kjdrt til
Bergeni de andre ble löslatt. 2 Derne ytterst brutale opptredon vakte vold-
som forbitrelso i Bergen og distriktet. Natt til sdndag 26.november ble
så 3 transforMaterkloskorSprengt, hvorav de to loverer ström til Sal-
hoimpvikens og Laksevågs skibsbygerier.- Så kom portforbudet mandag -den
27.nov, Den sisto meldingen fra Bergen går ut på at det er utskrevot bor-
gervakter til alle transforMatorstasjoner og kiosker - men at ingen vil
mdte fram.
Vi er blitt kjant med
at dot -W -U -Påli r=idsplasser i 0slo or satt igang en pengoinnsamling
blandt arbeiderne angivelig til fordel for gjenopprettelson av fagorga-
nisasjonen (oprettelso av nye fagforeninger) otter krigen. Innsamlingon
finner sted ved betaling av en ukentlig "kontingent" mollom 1 og 2 kroner.
Do som bax tatt. initiativet til.dette skal ettor sigende mene å kunne stat-
tcyseg,til et:vcdtak av sokrotariatet i Stookholm-fra juni måned iår,

FOr.straks  a  hindXe Hmulige MiSforståelsor gjdr vi merksam på at noe
vedtak,,som kan gi grunnlag for en Slik pengeinnsamling, ikke er blitt
fattet, aV sokretarfatet. Jnnsamlingen ledes holler ikke av ansvarlige
faglige Organer. .Den:Må derforistraks innstillos.

,Gjenopprettelsen av fagorganisasjonen i'Norge ar forlengst plan-
lagt av:sekretariatet i Samarboid med fon rri Arbeidernes Faglige Landa-
organisaSjons utvalg 1-Nerge,. Hoalieeringen av diSse planer vil ffnne
sted nåX tiden or inne. Fagforeningene pg apparatet beståx med utvalg
på hver arbel_dSplass og der må ikke opprettes nye i konk=ranse mod de
gamle.- AVVis 2110 forsdk på å pppXotte nyo utvalg og apparater. Forsdk

don retning fdrer baro til
Vi:ber deg gjdre dette kjont• for d1no kamerater på arbeidsplassen

i den utstrekning det -er nddvendfg for å få stoppet den nevnte pengeinn-
samling.

DHN FRI. ARB,,FAGLIGE LANDSORSANISASJON.
Bedriftsvaktone.

Som fO-Ige av det -dkte . antåll sabotasjohandlinger mot krigsviktige
bedrifter, soM har funnet Sted i den wiste tiden, har tyskerne selv over-
tatt våk.tholdct ved• en rekke.bedrlfter.: Derfor kommer spUrsmålet om be-
driftsvaktene igjon i•en

-Heretter må forholdds'på_fdlgende-Måte .
I dd tilfelle hvor tyskerne aeIv •har overtatt vaktholdet trekkes

alle ekstra siV1le iH4rtmannskater tilbake ttenom de fasto vaktmenn, ntitt-
vuktor, potHtilEitQ

Hjemtrdefrontens Iedelse. Den gri Arbeidernes Paglige Lnndsorganisa-
sjon,
Til fugfOreningone. •
------Fffl=fg rånisasjenen foreligger ot rundskriv no 101 av 5/12 d.å.
til forbilnd 6g Samorganisasjoner.sem aller nådigst gir 1>agforeningene an-
ledning til å gå til nyvalg aV styremedleer i forening,Dne. Det sies vi-
dere at valgene f fi godkjennes i forbundone pg at forbundet kan rådfdre
sog med samorganisaajonone. -Altså, dot•er fremdeles ikke fritt valg.
•MedlemMene .skal ikke kunne sette inn hvoM•de dnsker, mon være avhengig
av hvem forrederne i forbund og samorganisasjoner finner for godt å god-
kjenne oller å ånbcfale. Derfor, Tntet vhlg i foreningeno nå på disse
direktiver. Valgenc, skal medlemmene selv om ikk lbrge ha herreddre
ever, uten iimblanding fin nazihold, .

Den Fri Arbeidernes Fagligo Låndsorganisasjon.
Fölg Parolenj- Vi kan vento med valgone til krigen cr ovor, c)( vi igjen
har en

FRI FAGBEVEGELSE,


