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Helt siden 9. april og serlig etter dan 25. september
arbeidere
har det stadig hevet sem röster for at de fagorganisarte
at en ikke
nå ikke lenger kan bli stående i fsgerganisasjonen,
fordi disse pengene bare
lenger kan betale fagforeningskontingent
går til fienden, eller et dat ikke lenger nytter å ho de fagforeningenbter.
det sista året har
Det er riktig at fagorganisasjenen
er
den lovfeeteda streikeretten
mj:stet mange av sine rettighater:
kommet under kentroll av
avskaffet, dkonomick er orgauleasjenen
cy; Folkatt
på manga plaeaar har an mietet mötelokuber
nyndrgetene,
er
ver en så ged rtötte for feebevegalsen,
20-1
Hus, arbeiderpreseen
dat bare restene i gjen
M.e er dat grunn darfer grunn til å fortvile og gi opp?
førsta tid i Norge ver det langt v±
arberderbevegalsens
D:ngane da de fdrste fsgforaninre forhold for fagorgan'reasjonen.
ingen nbtelogane ble stiertet herlde an heller ingen eEraikeratt,
Orså dengang var
kaler, in,,en 7olkets Hus, ingen er heldea.
politi oe eulstoler ferdi e til å knuse athvert forsak på.å danne
av
Dessuten var det den gangen bare at lite.fåtall
ingferaninger.
hadde å bety.
so:ri skjbnte hvor mye orgualsasjonen
arbeiderklassen
likavel å bryte seg vei?
Hvorfor grcide fagbeva.:asen
kan eksiatera uten arbeiderne.
Fordi intet sanfunnesystan
ta
aller ut;:n—åflier hvordan det regje-es i
den mekta.
en makt bare de forstår å
et land så er arbaiderne
8-1T-0
Slik er det både 1 Tyskland,
M n for at arberderne skal kunne bruke nekte må de være
andro land.
n fo5oa anisaajon som
o -ranisr2t. Vi har her i lundet
ja lenge denee organisasjonen
av arbeiderne.
orzanisert for å ivareta
til å holde arbaiderk]assen
har rettigheter
m_Clemggenes tWononiske og sosiale interesaer, aå lenge dennaorganisasjunen ikke tvingas til aktivt å gå i tjeneste fsr at styre son
arbeidere bli i
arbeidarne avgjort er imot, nå alle klaseabevisate
orgarilsasjonen.
15g-Oiti det skulle skje st disse rettighetene blir fratatt
fortsatt leve igkevel, - på ar2å skal ftegoramisesjonen
)ss,
tJesr alle forbnd og ell tarror.
blant kollagene,
eeidnplaaren,
nen få arbeidskameuatede
Gå ikLa ut av fagorganisasjonen
på arbetdsplessen
retti;:heter
lod å ta kampan o p for faabevagelsons
i semfunnslivet.
Nekt ik(re å betale kontingent men forklar dine arbeidskeer an hjalp for
orater at enhver son svikter organrsasjonen
asjonel Sanling til å bdeleggc fagbeve-L:alsen og erstette den mad
azieteake laugs- eller arbardsflrontorgenrsssjoner.
een krev av
La ikke veire å gå på iegf,raningsmbtene
tar opp alle
ut de okar aktiviteten,
lubb- c. foreninzestyrer
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akonodiske oç. hasiale spbrsmål som medle.gdene har interesse av og
fulle frihet og rett.
kjemper for a gjenerobre fagorganisasjonens
organasert
Husk.at Norges skjebne avg:jöres av arbeidernes
kraft og styrke.
Mer enn noen sjande gjelder slagordet:
till
må
Samhold

V

s

d e m

vinterveien-:

Dsn furbiLrede molgeLand som Nasjonal Sanling oe dens
regjering" har r25tt på alle hold innen det norske folk, bringer
inn å on stadig me- håplgs isolasjon. Dette
uke for uke foremderne
har alt lenge virket så sterkt på de fleste ledere innen N. S.
at de, sgmlig i den sonere tid, har grepet til mer -og men panikkartede åtgjerder. På denge nåten har de alt nå kommet i åpenbart
somgd,e_selv dikterte den
motsetning„sfornold til den u nye ordnine
ordning snm f -Sin helhet
"eåri

tWk's
Ifölgo ordningen av 25, september skulle Arbeidernes
fortsatt bestå, den skulle være en
faglige Landsorganisasjon
og
gkonomiske
og vereta sine medlemmers
upolitisk organisasjon,
sosiale interesser.
ble derine fagav de tysks nyndjgheter
På forsnledning
stilling negmere presisert i en erklvering av
organisesjonens
fommann, Tons Tangen den c), apr-41, dgr dot
Landsorganasasjonems
heter:
oppgave å vareta
"Jeg ser det som fagorganisasjonens
arbeidernes 31gonenjske og fagllge interesser og å
arbeide med alle hosisae spgrsmal, forsåvidt disse harmedlgnaer. Dat er derbetydning for fagormenjsesjon.ne
oppgave å drive politisk
imot ikke fsgergeJåsasjonens
upoennsasjonen er som c=gnisasjon
Irl'agov
virksomhat.
litiska
bette .betyr dem, på ingen måto at det er medlegnene
keltvis fogbudt å beraLte seg med politikk. Hva den
enkelte foretar seg utenfor sin fagonganis'asjens virksomhet er hans ogen esk."

Stikk i strid med denne linje for de faglige ogganisasjo
ststsråder"
ner i Norgo har Nasjonal Saaling og dots "konstituorte
til
arbeidere og lennsaottakere
forstikt å true f aglig osganiserte
ved
å bli agitatnrer for eg ie g oJdiemmer av Nasjonal-Samling,
forstik på å skr nne dem msd aigekledigelse i tilfelle av at de
"ikke bbyer seg for naziatenas diktat-2. Således har ''statsråd" i Innenrikstil alle funksjonårer
sendt en henvendelse
Nagelin
ssm sorterer uncer dette, herunder
og institusjonez
årtentet
alle kosudunale lnstitusjone1 . der han under trusel om a -V--.Skjeoså
-21 gå inn for N, G.
'eg7
at disse nktiv.a
dige -rse. M-reve-r.
samtDen ?e. nonsgdbdr tnr "statsråd' Skancke tilstillet
der hnn unrer-t-rUsel om avskjelige lendets lgrere en
digelse kzevet at Seemenne ngtavt on posltivt skal gå ign for N.S.s
progndm og også LvInge elevenc til å innta den Samge hoedning.
Jppinnd fylge Sa-g .e lokale ILS-ledere under ssmge trus
og kreoa korImuseareldore
seadt skrivelse til etatefersejonmrer
1 N.S.
vet medlemsskap
e1 a en de tokrie NSeledere på etpar stoddr
I fahene hes -2JJ
forlåsåt å få åo:itf fliJ
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Som en vil se sjelder det her fremstdt som i sin konsearbsidere og funksjokvens gjelder samtlige stortons og kommunenes
eksistens cg er deessuten
nearer, dat gjeider hida fagar.anisasjonens
stikk i stria med den ovenfor siterte ordning av 25. september.
Denne h a r som en vil se den forutsgetning at medlerissksoet 1 Nasjonal
Samling akal bycges på frivillutnet.
fra N. S. blo gjer.t, har
. Etter at
dr:11- 1-{. jan-Uar 1941 i et
Jens '-~n"
Landsoraanifdneris--torMahn:,uttalt seg ofn den konferanse han da
intervju med Norsk Telegrambyrå
Terboven. Det heter i intervjueti
hadde hatt med Rikekommissmm
"I samtalens Iöp ble dst fra hin-side nevntrat det innenrekker hist !1); her hEr gjort sag
for Landsorgentsasjonens
gjeldende en viss usikkerhet med hensyn til fagorganisaTerboven erkl
Rikskomassaer
sjonons fremtidige virksonhet
klarto at denne usikk Thet savnet ethvert grunnlag. Fagyirksomnot kgn og ska.1..-f.art-sats-somfdr,
.orgnnisasjongps
at dan forogår
forutsetning
men under den selvfdlgelige
i en ånd av full lejalitet:
- lojalt •
Teg bekreftet -på min side at denneforutsetning
side - også i fremtisamarbaide fra Landsor;anisasjonens
den ville vere citt.
forhold til 1. 3. på tale.
Vidars kom fagorgestsaajcnens
rnDet blg igsjen slatt fart at fagoramnisasj.onens
intervareta modlearrenes bkononaske
or
gave utelukkende
esser, oa at det ikte skal legges nogon som holst hinde gradlemkes som attor sget duske
Tor
i Velen
driwr
vil gå inn i N. S."
annet enn en gjentagelse
ikke no
Dette ar i realitetan
i
ordningmn av 9. novembar og betvr adetså at de tyske myndigheter
Norge tar avstand fra ue forrok seff_ rTa N. S. or gjort på å lokke
inn i imartiet.
eller tgaus arboidere oa fuakslongTer
statsråder" kan
Nasjoaal Samlina aller ndo konatitucrte
i dette lend ingan trng gjöre utmg å ha tyskerne bak eug. I dette
Torboven, inairekte, offentlig tatt avtilfolle har R.Mskonissmr
terrorforsdk.
stand fra C1.Tes
eller andre lUnnsmottakere
Ingen Erbeidefe, funksjonmser
i N. S.
må derfor la seg färe bpic lySet at forrederue
du talir utsatt for press, så vik ikke unda men
HVis
Ved
og forlang dens beskyttelse.
henvend deg til din orbanisaajon
vil vi kunne gjdre alle N.S.s
optreden
enig mamhold og rakryvet
falistendig fjasko.
på detta omrsde tiltn
framstet
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E nbver nordmann spdr seg selv i dag: hva er årsaken til
av "Rsgimant WardlEnd"?
I "Fritt Falk" hoter det at 'beare de som går inn for den
og serlig legnye ordning i Norge kan bli o r ptatt i "raginentat"
ges det vekt på at flost mulig hirdnenn maider seg til tjeneste.
r ndih
tyske .33
il kanskje 0
kvitt hirden og NS?
r til gagn ragn til
E s I mbcrign klar over at N. S. ikke
Ev tyskernos planor i Nargea
skade fon gjsmacmfdrolsen
Fektum er Et det ikke bargrr dannet et "R giktnt Nordland"
•ller Narden, men også et "Regimont I stland" for Nmierfor Imme
land og delgia. Og i N derland og BJlgia har ikke "hjgmmenazistene"
lles belgiIske rexioc Dog
1:usertbovesaisen
- den n)d)rlandnks
ster - overtatt statsstyrat. Dot or byensynlig klokere enn Vidkun
Quislang og r ans gjeng.
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Movedhensikten
mad dannalsen
av "Regiment llerdland" er
å utdanne borgerkrigegarder,
Gostapc cg sikkerhetspeliti
for
Norge. N. 3. og hirden har hittil vist seg udugelige.
De skal nå
trinmen av tyske e:esperter for atter.tyjakernaa.»:,ere_gn,in_g
å kunne
rykke inn se=e.
Dette utelukker
ikka at tyserne
kan ha planor om å
skyve N. S. i bakmrunnen.
Dat er stcre metaetninmeforhold
mellom
de tvGke myndic;heter eg H. S. serljg n7Er det gjelder hirdens virk
sonhet. Tyskerne hur nå satt hireled Isen under kontroll. En tysk
politinann hDr opprettot ecet kontor i '14.rdheinen'
i 3d0
cg
ingen "ordre" f•c c mj; at til hirden uter at don er goJkjent av han
MTn em tyskerne vil skyv•N.
1 balyrunnen,
det avhonger av hvo
ster oc kompakt metstend det norsae tolk gjbr mot N. 5.-atyret.
•
Til Gjuande og si.t liggor set i nordmennenes
egon hand
nvorvidt oicrdjn-e-en--avHj".
Gkal bestr:.
Ukke berstr.
klar: Jae bare nazistene rets-e-Ti
ke bare hirden oc de påmeidte "konatituerte
atntaråder a Jsdas Lie
fbln:c etter!
og R.sanms. L
us ling og resten av " eetsrådane“
Den
nerska attetdrrkldsse
skal vjendom sin kamp sorge fe
at forrmderna for helo sin levatid Gkal få bruk fo r det tyske
statrirofgarskap de optjeae:J-1
frenmedlegion !

nytter

k

Professor Cleus hansen, vel kjent son angivcr av da arre
sterte formannskapismedlonmer
1 Oslo, hbrer til de N. 5.-edlemmer
som•cnaer "nyor*ningn
av 25. sestember"
som en forenledning
til
private davnekejoner.
han i Gin tid ojJpeerte sin Latterlip.r, konedie med å
sluke 'tunat vann" Gtilta de endre mediinke
prot-easerer seg temme
lig kJåitg til hens bluff.
I "det nye N : eej Car jarofesso: hensen tenkt å ta hevn
frr ctttad 3rlip
har han lagt da mediainske
professorerne
Schrein,
og Otto L.des Mehr for hat. V a kjelr av den nyo lov on allersgrensen for offeritlige tjenestemenn
sendte han i förste cmgang å tå
professor Schreiner veitk.fraUniversitetet.
Han atimulerte derfcr
dein a kcinstitaertej undervianingsstatsråd
Skanoke til å gjannomfore avsettelsen.
Da. datte ble kjent ved- Univarsitetet
beauttet
Gemt:igeprofessorer den Q. anuar å. Gende denle skrivelGon tdi Kniversitetets ledelen, Det akademiske
kollegium:
"Da vi må anse fororCninsen
av 2. esemtor lceAo om aldersg:nreen ter ofTontiuGe tjenestemenn
som
folkerel,tastridig Os da den er egnet til å skdpe
n Gtark fOlalse av
4tsikkerhet hos alle Udiejsreit;teets 1-ercre, må vi be
kollegjot om å soke hindret at forordningan
Slir
bragt
i anvendelse overfor Univeroitatet.
Hvis forordningen
tlir anvendt ovarfor noen Israre ved
Univarsitetet
er forutsetnjngen
fer Uneveraitebets
fortsette vir:Jsonliet brutt, es vi er icu vr
del tnie til å
trakke konsekvasrne
he r av, cvarens:nrettsenda msd hva
keriegiet beelueter."
De Guri ikje uneeerlat.roV var arofeasorarno
elsua flensen,
Koel, Harnan 114 ris Aall, Schntia r (do asto
trs utnevnt av
Noan aager etter innsondte 1-)4 v1t2na 1-a,aslige neda7hriderc
funksjonårar vcd Univ:rsitetet
nEvas siarlvelra. Darctter ga den

Adolf

f glige lodulse for studontone "Studontenes Feflanutvalg"
og alle
de enkoltc fags studantsrutvalg
sin tilslutning
til professorene
og
truet med studentorstraik.
Alt datte ble av Dot akadomiske kollegium oversendt
.Undervisningsdeaartemantat
mnd beekicd cm at også det ville tre tilbake hvis den nye lov ble satt i verk.
Sidan har en ikke
hört noc fra een ''kenstituorte" hr.
Skancke og Schreiner er fremdales
orofessor ved Univarsitetot.

Forsvinn
lif." -i-dbUFB-ro r"
trui-e -hb-orn-knK.:>:rud:
2.

Den norke
Idrattsbevea:e1se hor i lle år kg
bygaot på to gruneleEe.tenda ,r1nsippar:
1. Den skal werc en _____,.......,
fri og uovnongig bacva.
gelsa.
Tillitsmennene
skal valges av “sdlenmene
os organisa-

sjonenc.
prinsippar
nå er.

Alena i kraft av dinse to grunnl goeon a oraantsasjcnser idrattsbavegelocn
i Norge vckeat fram til det den

Waxiolal Sumling har vod sitt inEtt rop 1 blorc,s Idrttsforbund brutt m.ad dnase prinsippardpg
dan som lot sog utlavere denne til danne rakkartjuneste
var den nyo "1drattsf5reren"
Egt1
Roichborn-Kjmnarud.
Han skulle vro
dan ;7 21.0
nsnr' i nersk
jdratt soM—sknlit
-ta
landets idrattnsyrkmde
ung, ch til
höye
nakken for dikte,ter ovanfra og
f-aemHadwetoa,
Dirfor ar svorat opE:
ko=t
på dan måtan aon ar alt3(Y.
Hr. -.daiebborn-Kjentarmd ,r forhåpantlig
kltr over eat
håplöse i det hen har påt.,tt seg. Dorfer hörer tn hallar igks noc
-annet ann jsraarrop fra kontorene
i Torg n,ata 2. -:tantynkaltg ble
det da dan nye a idrattsföreren a forleden talte på ct mots i "tors.grumn. I den utnenntn uedCaltlsc
em metat lses: 'Ben to inntrnngende alle idretteladerc
landet over om å forts'itti:
sen fer. Hvis
de gamle
f Ttsatter
vil alt gåeav seg selv. Det var tvcrtimot en ltvsbettntelsa
for norsk idratt et vi baholrer
gamle
idrettoledare.a
BoCre kan not i.kke sics.
en dan förste tati c,gelso nr
det ne et ReichbeTn-Kjonnanad
cs ondre nazoforcto
fc,rsvinatT fra
Norges Idr:Ttiferb- und-11ta'.;tår
—f -e'st tt intet idrettalag har
W1gt
sCir—likeens
feat at de ingnn tillit her bltnt
landets idrettsfclk!
D t enklestc er derfor at Ca snarest forsvinnar
og etiller sine a lasser til rådtr;het. 21asJene må der tter bosotes
sv tillitsmonn vaLt
av lagene e g lunnuts idrottsdyrkonde
unkdom!
Bare
på den rafehflen df
i da
ni,eiss 'a-f-StTarkt--Cgn'avban:
Norges Idrottsforbund
mad :annahet og tillit fra nderst
t5 1 öv.,rat.
Inntil så okjer gåt kenaon videre. De se1vbeataltada
"idrettsledere"
ber nyltr sett opo en tarmlni ste fon vintorons
konkurranserd
1,a ons fra uke til ;Ina fdlge listen oa v amIe ,11
idrettsungdom
undar paitien:
Irctem
-1 idr,tssetevner
for fl-rgeo
fni,",xtukarduix idrettsnenn
atter bestaMmar ovar sin Ft-an or e;enisasjonl
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