
Mangel r fett setter ned synis-
evnen. Voer varsom i arbeidet  
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17 NYE MORD —

Terboven har påny vist sitt høysinn.
Det er som tanken står stille når en
leser disse brutale meddelelser, 17
liv er tatt. Hvorfor ? Hva hadde
disse 17 gjort ? Etter tyskernes opp-
lysning hadde de dannet grupper,
drevet terror. Mot hvem? Jo, mot
overfallstnannen og de landsforredere
ban benytter seg av. Vi kjenner
ikke til om denne påstand er riktig,
men tyskerne slår fast at de 17 hadde
arbeidet for sitt land og folk, for et
fritt Norge. En storartet sak å gi
sitt liv for.
I dag, ved de graver vi ikke får
adgang til, ikke vet hvor er, senker
vi våre faner i dyp og inderfig takk
til disse 17 `for det arbeid de her
utfort. Det er med vemod, kamera-
ter, at vi i dag sier dere farvel --
Dere fikk ikke bli med inn i det nye
Norge, fikk ikke se landet slik sem
dere vilde ha det, dere falt for bed-
delen. Vi lyser ikke fred over minnet
Nei, minnet om de 17, som minnet
om 144 som er myrdet tidligere kan
ikke mane nordmenn til fred, men
til strid, til arbeid.
17 nye hjem er i dag rammet av
sorgen, det er nye fedre og søsken,
kjente og kjære, som i dag må tørre
tårene bort. Hele Norge deltar i
denne sorg, en bel verden boyer seg

--æreryerf.or den kamp som

GAN FOB NORSKE PATRIOTER

I 1942 utførte vi 4 millioner
liter tran til Tyskland.

orske patrioter fører, i ærefrykt for
dere som falt. Fra alle rettenkeride
mennesker strømmer i dag tankene
til dere som har mistet en av deres"
kjære, og fra alle disse tosener på
tusener av mennesker lyder det sam-
me løfte : Vi hviler ikke for Norge
er fritt. Den kamp som dere stuPte

den skal vi fuilfore —

VART SVAR:

Samtidig med at det myrdes 17 nord-
menn for formentlig iliegel virksom-
het mot tyskerne og ns settes det
nye lover ut i livet, lover hvis eneste
innhold og mening er oket arbeid til
fordel for den—tyske krigsførsel.
Det sem forlauges av oss nordmenn

dag, er øket innsats mot oss seiv.
Tysk seier betyr at Norge for alltid
vil bli en tysk provins. Oket arbeid
betyr at vi stotter dem som har
myrdet 161 av våre landsmenn —
Oket arbeid betyr at vi støtter dem
som brutalt har pint hundreder av
vare landsmenn til døden i fengsler
og konsentrasjonsleirer. Oket arbeid
betyr mer mat, mer våpen, hurtigere
transport, en mer effektiv krigsførsel
fra tyskernes side. Oket arbeid betyr
forlengelse av krigen.
Dette er rene tyske interesser. Nord-
mannens interesse er Hurtig slutt på
krigen. Tysk nederlag. Norge fritt.
Nordmannens svar: Mindre tempo !



Mars 1943.

BYGNINGS- og ANLEGGS-
' ARBEIDERE

Representanter for arbeidsgivere- og
arbeidere innen bygnings- og anleggs
virksomheten har i de siste dagene
av februar forhandlet om et TYSK
KRAV om betydelig reduksjon i
lønns- og arbeidsvilkåra.

De TYSKe  krav går i hovedsaken
ut på : Alle hittil gjeldende lekale-
og landsoverenskomster oppheves.
Istedet opprectes en ny Riksavtale
omfattende all bygnings- og anleggs-
virksomhet i landet. Timelonnen
fastsettes til kr. 1.60 pr. time for
fagarbeidere. kr. 1.40 f3r spesialar-
beidere og kr. 1.15 for hjelpearbeidere

Alle lokale akkordtariffer oppheves.
Oslo-tariffen gjøres gjeldende for hele
landet, etter at satsene er nmregnet
(reclusert) med en fortjeneste av inn-
til 40 prosent av timelønnen, Over-
tids-, reisetids- og diet-hestemmelsen
reduseres tilsvarende, likesom der
forlanges innført en rekke ny slave-
bestemmelser.

Garantert tirnelønn i akkord opphe-
ves. Forskuddslonn av akkord ut-
betales med 80 prosent av timelønnen

Ingen nordmann hverken arbeids.
giver eller arbeider - har forlangt
noen endringer i de bestående avta-
ler. Allikevel har tyskerne sammen-
kalt et stort apparat av «forhand-
lere» i den hensikt å tvinge disse til
å undertegne den nye Riksavtale
med de uhyrlige krav. Forsoket
misslykket i første omgang.

Forhandlerne er sendt hjem, da man
ikke .fant noe grunnlag for å endre

de gjeldende overenskomster, og det
var riatelig nok. Alle som er kjent
innen bygnings- og anleggsvirksom-
heten Vet at på de vilkår tyskerne
vil innføre, vil det ikke være Mulig
å finne menneskeverdig tilværelse.

Etter at tyskerne hærtok vårt land,
satte de i gang en voldsom under-
trykkelse av folket. 161 av landets
beste sønner er henrettet - tusinder
er fengslet og tisusinder er tvangs-
sendt til Tyskland, Finnland og rundt
om i vårt eget land. Våre knappe
matlagre er røvet, slik at folket står
umiddelbart foran hungersnød. Lan-
dets rikdomskilder bhr systematisk
plyndet og er nå i ferd med å sette

gang en økonomisk utplyndring
av arbeiderne.

Det første fersok på å plyndre byg-
nings- og auleggsarbeiderne er fore-
lobig slått tilbake, men ingen må tro
at tyskerne har stilt saken i bero.
Enno kan de ved bjelp av sine na-
sirstiske kreaturer i forbundene få

• «vedtart» sine krav. Eller de kan
gi  dem form av en fosordning, men

• vii arbeiderne finne seg i et slik t
angrep? Vi tror det ik ke.

Etter at Sovjet Samveldet satte Inn
med sin veldige offensiv har tyskerne
lagt om hele sin propananga. Dette
er også gjort gjeldende her i landet.
Nu kan en forstå «jøssinger», men
<kommunister» snakker man ikke

-med, de skyter man. Dette forsok
på å skape splid innad og få en sam-
let front mot Sovjet Samveldet vil
ikke føre til noe resultat. Det norske
folk har tatt sitt standpunkt. Det
er : Over alle klasseskiller, fram i
samlet front mOt. nasi. Dette har
gitt seg praktisk utslag i dannelsen



av den nasjonale front. Der har
praktisk talt•alle grupper funnet sin
plattform for arbeidet. De få som
avslo dette samarbeid er senere blitt
likvidert, ikke ved ytre påvirkning,
men innenfra, fra medlemmene selv.
De forstod at det nå mer enn før
var spørsmål om felles innsats i f el-
les sak, de forlot den ledelse som
ikke vilde godta dette stannpunkt
og resultatet ble da også at det
det arbeid disse grupper utførte i sin
isolasjon prak tisk talt sovnet hen.
I dag kan vi derfor slå fast : Det
finnes ikke noen meningsforskjell
innen den del av det norske folk som
vil fri landet vårt fra det åk som
nasi har lagt på det. Høy og lav,
radikal og konservativ, de utgjør et
hele, har et mål, en vilje: Kamp,
skulder ved skuldtr til seiren er vår.

Tyskerne har hatt mange dyktige
oppfinnere. Den tyske propaganda
har øyensynlig overtatt en del av
disse folk. Når det gjelder å finne
stoff, legger de for dagen ca meget

,stor oppfinnsomhet. Det siste ledd
i fordummelsen av det tyske folk er
en skrøne om at de alfierte vil ode-
legge den tyske undervisning dersom
de vinneo krigen. Dette tror det
tyske folk i dag, nettopp på gruun
av den undervisning de har fått av
nasistene, Det kan sikkert sies om
de tyske skoler at de ikke er gode.
Den jevne tysker får ikke en almen-
utdannelse som tilnærmelsesvis sva-
rer til vår, mens den tyske overklasse
har høve til å skaffe seg den utdan-
nelse de ønsker. Dette er dog ikke
det værste, det er selve metoden som
må slåes sønder så de tyske barn
kan få lære at det også finnes andre
mennesker i verden som har rett til

å leve i fred på den jord de er satt.
Snakker en med en tysker, blir en
snart klar over at han.ikke har noe
sterre kjennskap til sitt eget lands
historie, langt mindre til andres —
Geografi kjenner de ikke til, men vet
at Tyskland er nektet «livsrom» og
at den tyske nasjon er skapt til å
berske, men blir nektet dette av sine
udugelige noboer.
Det er sikkert ikke noen grunn til
å tro at tyskeren er skapt overlegen,
dum og brutal, men det første leke-
tøy en tysker får utlevert er tinn-
soldater, så følger krigsskip, tanks
kanoner osv. Når de tyske barn er
3 år har en tysker med noenlunde
respekt for seg selv skaffet sine barn
disse leketoy, men lenge for har de
lært å marsjere. Marsjen fortsetter
så gjennom skoleår, ungdoms- og
arbeigstjeneste like inn i bæren. Det
som den tyske skole kaller fedrelands-
kjærlighet er det samme som hat til
alle aDdre. Når så denne metode er
perfekt gjennomfort bar en resulta-
tet : Den tyske soldat.
Det er dyret i mennesket som elskes
fram i den tyske skole og bele den
lyske oppdragelse. Derfor kan den
tyske soldat bruke småbarn som
skyteskiver, lendestede kvinner og
oldinger, eller med koldt blod pine
sine offer til døden i fengsler og tor-
turkamre.
Det er mot denne metode alle fri-
betselskende følk nå har samlet seg
til kamp. Det er fordi denne metode
er uforenlig med mennesketens inter-
ser at den vil li nederlag.
Motsetningen til den tyske metode
har en i Sovjet Samveldet. Derfer
forsvarer den russiske ungdom i dag
sin jord med et heltemot som verden
før neppe har sett. Den er oppdratt



en rørende kjærlighet til det de selv  1
eier, den elsker sitt fedreland, men 1
føler ikke noe hat mot andre men-
nesker eller nasjoner.
Kan ikke den tyske metede i under-
visningen knuses, kan ikke det bli
re sultatet av denne krig, da har mil-
lioner på millioner av mennesker
ofret liv og blod forgjeves. Ingen
ønsker den tyske nasjon utslettet,
ingen ønsker den tyske metode med
deportasjon gjennomført på tyskerne
selv, men det er en plikt mot kri-
gens ofre å gjennomføre en ny me-
tode i undervisningen i de tyske
skoler. Den kommende slekt i Tysk-
land må læres opp til å elske sitt
eget og la andre få vcere i fred.
Først når den tyske ungdom får lære
hva fedrelandskjærlighet virkelig er,
først når den får en opplæring som
gjør den begripelig at det å elske
sitt eget land er ikke det samme
som å hate andre, først da er det
håp om en varig fred.
Det er vårt håp at Tyskland ved
krigens slutt vil ha tilstrekkelig
mange innen sin egen midte setn
forstår dette og som vil handle der-
etter. Da vil de sikkert selv få bygge
opp det nye Tyskland, uten noen
innblanding utenfra.

FINNLAND skal fortsette sin kamp
til seiren er vunnet. Dette var pre-
sident Rytis budskap til det finske
folk. Tunge ofre har folket bragt,
tyngre vil komme, men vårt folk
kjemper for et stort, selvstendig Fin-
land og da er ikke byrdene for tunge,
ofrene for svære, sa Ryti videre.
Selvstendig har Finland vært siden
1918 da Sovjet-regjeringen med Lenin
i spissen ga landet dets selvstendig-
het tilbake. Ved Tysklands hjelp

ble det da satt inn et styre i Fin-
land som siden har fprt landet til
den katastrofe det nå er oppe i. Det
er således ikke noe nytt når Tysk-
land er den som bar bestemmelses-
retten i Finland. Fra 1918, da det
tyske ekspedisjonskorps skjøt ned
5000 finske arbeidere utenfor Helsing-
fors - stedet er siden kalt dødens dal -
gjennom tysk hjelp til å by gge fest-
ningsverkene på grensen mot Sovjet
Samveldet, helt fram til i dag går
det en ubrutt linje av tysk innfly-
telse gjennom hele den finske poli-
tikk. Finland er i dag et besatt
land. Formelt er det selvstyrt, men
likesom Italia er det tyskerne som
bestemmer alt som skal gjøres, både
innenriks- og utenrikspolitisk. Ved
Tysklands hjelp skal Finland bli stort
og mektig. Dette gikk også tydelig
tram av Rytis tale, I Berlin er man
tilfrets. De som hår håpet på sepe-
ratfred med Finland er skuffet.

STUDENTENES  organisasjon har
protestert mot å bli betraktet som
medleMmer av «sambandet». Styret
som sendte protesten er blitt arres-
tert. Det ser ut som ns vil ha en
ny lærerstrid, et nytt nederlag.

LÆRERNE  har nå fått meddelelse
om at de er satt inn igjen i sine
stillinger. Det er ikke stilt noen
betingelser, eller nevnt noe om sam-
band. Slik endte den strid, et noto-
risk nederlag for ns. De lærere som
svek har sikkert nå:en flau smak
i munnen.

Oslo : Eruene Engimensen. Kristi-
ansen og Hernes, Maridalsv. 227 b og
fru Oulie, Maridalsv. 231 er angivere.

Pass på !


