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Zt  lubileum Vi kan i disse dager feire et lite  jubileum  idet det er
a2 sluen den frste frie faglie publikasjon ble sendt ut etter ok-

kite.sjonen, Mange ting haw forandret seg i 1et av dette året. Det
mektevergrep som ble inledot  mot fagoranisasjonen for et  år  siden er
fuilbyrdet. Men selv om apparatet er stjålet fra oss, har vi fremdoles
den  kraft 60:1 arbeiderkl e. samhold gir, på siden av,og i direkte
motsetning til , det nazistleke fagforeningsaparat, må den nye fagbe-
vegelse  reise seg. Uten apnawatet, men med kraft, ånd og tro.

Gom jubtle=butgave ønsker  vi  oss øket åktivitet i det
frie op lycningsarbeide og en  standhaftig holdning overfor alle nazis-
mens overgrep.
I Semere -anisasjonen jeBeren er de to tidligere tillitsmenn Nils Hansen
og Hans Kvam , under press -fra uazistene, gått inn i sine stillinger.
Nazisten Knut Opdal har nå overtatt formannsjobben og Rognaldsen huserer
com hans nestkommanderene.
ftituasjonen blandt fagforeningsfolk har vært preget av noe usikkerhet.
Men atter at det førsto sjokket er over er det høve til en mor rolig
vurdering av sj.tuasjonen, For å få dr;'eftingene inn i det rette persPek-
tiv or det nødvendig å slå fast et par kendsgjerninger.

1. Fagorganisasjonen er oppløst , og erstattet med et nazistisk tvangs,-
anparot. £nnve2  støtto  tji den nye institusjon er en hjelp til fiendons
kamp mot den norske arbeidarklasse og det norske folk.

2. Standwetten  r  Oslo har med all ønskelig tydelighet slått fast at vi
er ett folk i krig. kn naturlig konsekvens av det er at vi alle må be-
trakto css som mobiJisexte soldater i vart lands arme. I krig kan on -
ner on ex innxinget og avvebtet - la seg fange, men en har rett og plikt
til å nekte å ctillo  LO  tLL tjeneste for fienden.

Ut fra  dis2e  to grunnleggende k,J=lwjorninger ur det en-
hver fagforeningstillitsmann og et hvowt modlem må ta stilling til de
aktuelle spørsmål com melde2 cog. Vi må rekne mod - på tross av Lands-
et-ansasjonens sieulære om at det  ikku  vil bli avkrovet formennene noon
inte.litetserklæring - at dette spørsmål vil molde sug før eller senere.
Ewfjwingene visor at sliko erlæringor bare er innledningen. Når en tid e
er gatt vil det sikkert bil feriangt posetiv tilslutning til N.S.

Det blir selvsagt ennver tillitsmanns nersonlige sak å av-
gjre om han kan gi slike er).e2r:Lpgcr, mon han bør vito hvilko konse-
kveuser det sansynlighvis vil Li. Vil det være lettere å sie stopp når
kravut om posetiv tilslutrk Ing ko=cr? Kanske (.1»et i første omgan,g går
an å kjøpe seg fri for forfølgelse og fengsel, men do betaler med sin
flemtidige tillit,

For do almindoligo medlemmer melder spørsmålet om kontigent-
innbetalingen seg. Det or on kjendt sak at det i det siste halvår har
vært sto2 svikt i kontigentbetalingen, skal det nå lykkes for nazistene
å lå presset ut kontigent av medlemeene til et annarat hvis eneste for-
mål 02  å knuse cict som norsk fageevegelse haw byget opp gjennom årtier?
Ved å unnlate å betale kontie7enton har vært enkelt medlem høve til å
vise -bretet mot overgrepene,

lillitmennuno og de menige medlemmer står idag i den sam-
me ansvarsfullo stliling sem sekrotariatet stod i tidligere. Vi for-
langte av sekretariatet at det skullo ha on fast holdning, idag cr do
Sa.L) kravene stillet til 1"X,J2 enkelt av oss. Vi har plikt til å vise
at sekwetariatets holdning i den siste tid var et uttrykk for hele dun
nowske arbeiderklasse. Det kan komme til å kosto ofre, men  er  dot større
ofJfer enn det vstre soldator og sjøfolk daglig Eir? likange undervuderer
sikkert betydningen av den motetend  sC:  hen ytos på dette felt. Tenk på
hvilken triumf det vil være fer nee  ree C,0 kunne  slå  i bordet



loyalitotsurklæringur fra don ovurvoiando del av de norske faRforonings-,
formunn, og hvilkon triumf dot vi væru for dem om do kunne slå fast at
da " uroolo.:luntonu" ble likvidort, kom lontigontbotalingen igjonge
Skal vi la nazistuno få disso fjær i hatton? NEI - ingon møter, ingen
"xontigont, inon loyalitutsorklæringur til Hanstens og Vickstrøms

Du nyo makthavero hax også gjoxt rent bord i Arbeiadernes
Landsbank, dcr 3:agorganisaenens ponex er plasert. Det Ramlo styru or
avsatt og nytt styre satt inn. I dot nyo styro sitter: Håkon Muor,
Odd 'fossum, Erling Olsen, Akel Schultz og Loif Bjorke, Birger Amodt må
nøyu se mud å være førsto varamann, -

Ovcnvidnor und,)r StandrOttgadmot bl. a. Vigo Hanston og Rolf Vickstrøm
for'Jellor om dcn onostona måten disso to oPntråtto på undor holo rotts-
saXen. Vickstrøm var don vanligo stolta arbeiderutton. Han talte sin
sak enkelt og ovorboviaondo, Snuon kunne ongang morke at han sikkert i
sino tankor helu tidan hadde sin hustru og sitt lille tro års gamle barn.

allu - sclv den most hardbarkudo nazist måtte føle seg forvisset
oit at hor haddo man for seg on mrlig , trofast arbeidor som aldrig
kunnu sviko sin sak.

Vigo Hansten virkot sino don:mero fullstendig overlogon.
Mud ro og kall forrakt tilbakevisto hah anklagen nå alle punkter. Hana
blondenu klokskap foranot med f.abelaktig sprogkundskap flonp;dt ankla-
geruns løst samenføyde " bovisføring" i tUsen biter. Det er botegnedde
at on tysk offisow i pauson før dcmsavsigolson uttalte: " Blir denne
mann d.mt , finnes ingen rettferdighot".

Samme øyenvitnur fortollor også om don ro som proget Han-
sten og Vickstrøm da do blu ført til roitustedot. Lavt men fast sang
de" Ja vi olsker d.Ato landot", Der0s faste opptroden virket fullston-
dig oprivendo på do som så dem marsjoro ut. " Jog brøt sammon , dor do
Etolt gikk forbi mog"., sier en som sa dom " dot kunno ikko vært verro
enn om det var mo'g sOfl som var ført bort". To arbeidets holter var det
som gikk i døden,

rctLeno som har satt seg til kommirwror i de forsjelligo forbund,
L:. alhsasjoner og fagferenj.ngur, prøver nå på  å gi  det utsconde av at

sin rakkortjencioa under tvang. De gir inntrykk av at de or
pa,,u±J til å ta på sog Jadas-tjonoston, og at de ikke ståx i nocn

stilling enn da gamlu tillitsmonnune som undox trussel om døds-
stdff må bli i sine garr.l:J vervi

Hvem vil f. oa, t:ro noo sånt om Håkola Meyor? Hvom vil tro
at kan mot sin vilje settor F:.a; 1 cin venn og gjunnom mange år så tro-
faitc mudarbeidox, Torbjørn Tri=jeons stol - uton å ville det? Don
Kjenner H. dårlig. dot forrodorsko smilot til Birgor Aamodt
da han tok stolon til don dødadmto Josof Larson. Og Erling Olson sik-
lot voll litt mor onn vanlig da han tok plasson otter don dødsdømto
Ludv. Buland. Det or tungt å brukc littryLkot, mon do or likrøvere.

La oss med en gang slå fast at dot ikke gis noen undskyld-
ning for noen av do som idag sittor som kommisæxr. Do lar sog bruke
av fiendon. Der ex " nyordningsmonn" som mor enn gjerno har gått til sin
?..jorning, trass i arboidernes kaldu forakt.

Hva hjelpor dut om do prøvex å opptro som kjekke karer med
vonnoråd og varslor til høyre og vonstre, ollor om de flyr som vorpo-
sjuke høns for å få sanksjon pa sin overtakolso av stillingeno. Dct er
Karor som bærer kappen på bogge skuldro, men do håper på at do i opn-

jørots time skal bli spart vod sin slisking i donno tiden. Vi vil
hellor ha erklærto nazistor til motstandero, unn modløpero i nazistisk
tjonusto. Do kan kansku ïorløbigf51e sog tryggo, men den timna er
ikko langt borto da vi igjon har an
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