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siden den norske fagorganisasjon ble slatt ned og erobret av tyskerne og dens
betalte leiesvenner i septemberdagene 1941, har arbeiderne inniatt en klart
avvisende holdning overf^r den offis.ielle fagorganisasjon. All nasistenes pro-
paganda - enten den har v&rt lagt an som iekketoner eller som trusler - har
v&rt spilt iiuaye. -ed landets overfallsmenn eller med de forrsedere som solgte
sin organisasjon p,;< grunn av feighet«t>g for usse.l vinnings skvld, ville ar-
beidsf*lket ikke ga pa. akkord. Alle fors0k pa. framstot fra nasistisk ho3.d er
slatt tilb-j.ke. us quisling gjennom. alle sine kommissarer i fagorganisasjonen
swlrte h e-taiolere sitt arbeidssainband etter tvsk monster, mtftte det en si,
spontan og omfattende rnotstand at planene gang etter gang matte skrinlegg.es.
ijnda kraftigere var \arbeidernes svar pa fors^'ket a legalisere forraederstyret
•gjennom opnrettelsen av et riksting i September i f jqr^ Den protestaksjon som
da. fant sted tok et slikt omfang at tyskerne for a op'prettboide rp og ord.en
matte fr.ata quis3,ing og IS enhver fullmakt til a handle pa. egen hand og inn-
kailelsen av rikstinget ble stillet i bero.
forbindelse med den*arbeidsmobilisering som na finner sted, s#ker imidler-

Srid nasistene a ola.se liv i den isclerte og hend^ende fagor^anisas jon-. 1 sin
tale 8. mars Uebudet den kommissariske forrrtann i.A.F.L. at fagforbundene skul- '
ie/tildeles betydelige oppgaver inneafor rammen av den ''nasjonale arbeids?lnn-
sats" og sener'e er det kommet ytterligere ting fram som viser at arbeidernes
tidligere organisasjon skal utnyttes i denne uh0rte, folkerettsstridige mobi-
lisering av arbeiderklassen og hsle va^t folk til innsats for fiendens kriss-
m§.l. Overfor danne nye trussel vil sê J.vsagt kampen mot den nasifiserte fagor-
ganisasjon og nasi.kon.iiriis&arene bli yt'terligere skjerpet.
Det er n^dvendig i. denne situasjon a. ;pe.ke pa .en viss sv̂ klie.t--..og_jMidf_a.ll.e3ihet
aam-*tad*g ̂^^~^^-~^^!^^r^e, '^tSdiiiibr fagofganisasjonen sitter det' enha
ig^en tillitsmenn i fastl^nte stillinger som ikke har gjort det ringeste for-
S0k pa a komiue ut ay den uverdige stilling de befinner seg'i .. fi kritiserer
ikke dem som'pa tross av ayskjedss^knader hardnakkat blir-holdt fast av nasis-
tene og som bare n#dt og tvungat gir dat utseende av a utfj&re sitt arbeid.
x»ette ar heldigvis de fleste og de nserer samme^ forakt s*»m den 0vrige arbeider-
klasse for da tillitsmenn som bearer kappen pa begge skuldr-- og fortsatt teller
pa knappene :&f hensyn til sin egen sikkcrhat og velbefinnenda. Dat er ogsa
n^dvandig a pake pa at alle m^ter som innkalles^av do nasistiske instanser i
""^gorganisasjon fortsatt er boikottet. Nar det pa nvtt ma gj^ras oppnierksom
't-d en sa salvf^lgalig sak, skyldas det at en del av arbeidarnas tillitsroenn
innenfqr fagforviiingane m^tte fra;n til det m#te samorganisasjonen i Oslo
sanunenkalte '••. mars og hvor Odd Possum bebudet de nye anslag som na. skal set-
tes i verk mo:t arbaidernos rattighatar i forbindelse med arbaidsmobilise-ringen.
Do tillitK-iann som rv'̂ tte fram til datte mjata undskvldte seg med. at der i inn-
kallalsen var palagt m^teplikt. Det forolig.^er ingan forordning som innsholdar
noa om en ?lik m^teplikt, laen sdv om det ar forbundet med en viss pc^rsonli^
risikc, kraves det i dag av hver'ankclt at hanopptrer rakryggat og uforfer-
det og ikke et ^'yeblikk innlatt'r seg pa. kompromiss med forrsbderne. Husk at dan
dagen kommer da eni:.var ma sta til ansvar for sins handlingar i den kampons
tid vi na gjonnomlever. Da vil det sp^rras om hvor du sto, hvilka m^tar dp.
dcitok i, og livilkan innsats- du gjorda for sakan og for dine kameraterl
Den norske arbuiderklasse har" under hal--; frihatskampen baret sin del av bA?-rdev,
na og forvsvart sin del av fronten mad hadar. Tallriko av vare kamaratar har .
stupt pa. pest, tusenar andre er kastat i G-astapos fengsler Q" konsentrasjons-
lc;ira. ..on ingan ovargrep og ingen terror har ikunnat demme opp for var kamp
mot. ovo-rfallsmenn og forr&dare. Iviar dan nasistiska fagorganisasjon i don n&r-
masta tia pCi nytt kOiruitar i forgrunnan som tvskarnas redskap i undartrykkalsan
ay arbaid^rklassan og folket, sa skal dat merkas at var ka\opmoral ar like god
og viljan til aktiv innsats mar levendu enn noansinna. Den slapphet som ankel-
ta har vist skal tifoll oppvaias av an ubendig vilja til skjarpat kampinnsats'
fra hela arbeidsfolkats^sida mat dan nasistiska 'fagorganisasjon og dans virka-
liga Icd^re - du tyske overfallsinenn.
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or xg. blitt nyord.net. president og arbeid'sutvalg ~r avsatt. .Den 74 arige •'"
kpuftnissar i Do-No-Ea, Dietrich Hildisch, er innsatt som president. jJirekt̂ r"-
Alex.Christiansen, Oslo,ingeni»r bigurd Keim, Porsgrunn, disponent Hermann
Werner, Oslo, direkt#r En;il Knudsen,Oslo, .direkt^r Bar a Id Dcholz,te.rgen -O<K
d5l.rekt.0r I'.'i.lllingland, Oslo utgj^r det nve arbeidsutvalg. Samtlige er med-
leaiiner av tip? i'orbundets -hovedstyre er redusert til a vaere "et y&I for presi-
denten" som skal lede forbundet'"etter eget omdtfrome'''. ' Sorn nv direkt>ar i f or-
bundet.er ansatt ingejiijsr Adolf-S. Criertsen.' •••.• •
.uermed er Indusrtiforbundet kornmet i samine situasjon som fagor.ganisas jonen og
den lange kamp for a bevare forbundet til ivaretagelse av narin.e;ens intexes^er
uten inngrep fra nasistisk hold, er avsluttet.
1 mai 194^ framsatte HS ombudsmann for^sa-rlngslivet, direktfc>r Whist krav om-
at NS-mannen advokat Ohr. Apenes fra Trondheim skulle ansettes nom direkt0r
i Gorges Xndustriforbund.-Uette brev ble ensten-̂ nis: avsl&tt av hdvedstyret,
som alle truet med a nedlegge sine hverv hvis kravet ble opprettholdt. IS
matte da bite i det sure eple og ansettelsen av Apenes fallt bort.
1 September 1942 gikk medlemmene av Hbrges Industrifo.rbund sammen med de or~
ganiserte arbeidere og representanter for en rekke andre nasringsorsanisasjo-
ner til en omfattende protestaksjon mot planene ora opprettelsen av quislings
riksting., leer ings organ! sas jonens aksjon f^rte til at det ble trnet med a skyte
presidenten og arbeidsutvalgets rnedlemmer hvis ikke utmeldingsskrivene ble
tilbakekallt. Overfor denne trussel fant medlemmene - pa samme m^te som <s0
.lemmene av andre organisasjoner - a matte b0ye seg. ivien hermed var det natv^^-
ligvis ikke pa noen mate inntradt noe.n forandring i dares oppfatnin?*
lĵ tte vil na vise seg. Gorges industridrivende vil ikke. longer betrakte
"Gorges Industriforbund" som sin organisasjon. Ingen sak vil bli forelagt,for-
bundet, ingon vil innfinne seg pa dets m^ter, Hva hasisteno vil fa er et .
apparat uten liv, uten kontakt med den naering som forbundet skulle represun-
tere. hvor nasistene viser seg blir nordmennene borte.

har ifciu' noo a g jknr& maA sikrln-g^n av viore .f^^^^ng.erj^All,>rede i slutt.a.0...av
mai 1941 ble dat gitt en forordning som ga anledning til ftTsKriyl ut folk til
jordbruks- o.g skogsarbeid. Ved. hjelp av donne forordning ble dot i fjor skaf-
fet nok ufaglcfer.t arbeidskraft. ;vvete arbeidere til jjord- OR skogbruket var
det imidlortid ikko mulig a fa overf^rt fra de tysko anleggene, da tyskorhw
nektet a gi dem fri.
Det ble i fjor nugget 1.300.000 favner vod, ca. '500.000 favner ble levert til
forbrukerns, 600.000' favner ble fraktet fram til vei eller jernbane, men van-
skelighetene mod hensyn til drivstoff m.v. gjorde det umulie: |. fa. brenslet
fram til forbruksstodono. Ca. ^00.000 favner ligg..;r igjen i skogene. 3rens/V
situasjonen ville altsS. ikke bli lettere, selv om det ved hjelp av arbeidsw-
iijobiliseringen ble sandt flere folk, pa vedhugst.
txensikten mod arbeidsmobiliseringen er utelukkende a frigjjd're ny-aTbeidskraft
som kan settes inn pa de tyske tuilit&re anleg? og i den kripsviktige industri.
Det er mot denne folkerettstridige tvangsmobiliserins i fiendens tjeneste let
norske folk reiser seg til protest og xnotstand. •
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AV DE i'Kld
Dot har vakt stor tilfredshet hos alle unclertryk-te folk at det ..omsider er
lykkcs aetabl^re et samarbeid mollom h^ykommissaron for fransk 5ord-a.frika,
general G-iraud og luderen av d.;n franske nasjonalkomitei London, general de
Oaulle. jjot vakte stor forundring og forstemthot at de garole Vichy-embetsn-'enn
fikk fortsette uhindret etter den allierte- aksjon i lvTord-Afrika. En del av dem
er jo etterhvert blitt skiftet ut og det er godt .Viap om en enielig opprydnine;
innenfor den gamle franske administrasjon som var roeget fascistisk batonet,
na da d^t •&$ sluttet overenskomst raellom' Giraud &&, de G-aulle. Fin slik oppr\'d-
ning vil ogsa. 'skape klare linjer og virke som en melrtig stimulans i d-jii herois-
ko- frigj^ringsstrid som i dag utkj..;mpes i dot undertrvkte Frankrike.
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MB B0IXLER B;>KES!
1-et opprop fra Judas Lies departement rottes dot formeligo b0nnrop til, den
xiorsko ungdomnion om a meidw seg til-tjoneste i politiataten. "Gj0r din a'i;-
boidsinnsats som politimann", ku..tor dot, politiet har mange og store opngaver
a l#so og trenger dyktige folk', , . .tJolititjenesten er et tvpisk mannfolkar-
•'boid. .bat er derfor viktig at den sorn skal bli politimann har sod helse os?'*
ur kraftig bygg^t. . . . j&ihver velbyggot un-ecdom med lyst til sport of- tre-
ning, til. arbeid som ogsa. kan by pa -.spanning og opplevelsar. . . . ,har i dag
veitn apen for opptageise i politiet". Dot opplvses videre at botinge-l'sane er
gunstige: "Ikke bare er undervisningen utgiftsfri og oppholdet fritt, men
aspiranten far fra f^rste dag politikonstabels l0nn"-, og det fjayes triumferen-
de til at "det or ikke hvor som, heist on far full l#nn for a ta imot kunn-
skaper og for a, skaffe seg kvalifika§joner. ':

aJutte typisko godtkj^psopprrp visor -t,ydolig at rekrutt^ringen til nasistones
politi har sviktet. 1'il tress for don kraftigc tilgang av BS-medlem^cr, har
avgangen av de mange gode nordtnonn som fantes og finnes i politietaten vaart.
si, stor, at behovot otter nye folk som kan vsere med i, b^ddeltjencsten over-
for sine landsmenn, or skrikonde. iDet e'ir s^lvsagt ikke n^dvondig a adva.rvj"-
don nprsko ungdomcon »pt a. bite pa sliko stinkende agn. Bort-sutt fra do'
forbrytorspiror fra M S-hold som har rekruttert politiet i don sener'2 ̂ id, or
det ingon nordmenn so'jn vil vsre med a 3̂0-re '''mannfolkarbeid - - d.v.s. drive
'' forf>lgalso og tortur overfor sine egne landsmann.
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'^- K R I G E K S G A N G .
•TO IAIER. Sist S0ndag ble der holdt to storpolitiske taler som forteller ikke.
Sa. gansk»j lito om den nav^rende krigssituasjon. I Berlin talte Hitler pa de
falnes dag, og noon timer senere talte promierminister Churchill i London om
problemene etfcer krigen. Bakgrunnen for Hitlers tale var f#rst og fremst- a ta
l.ivet av alle de rykter som har vâ rt i oml0p om. hans. parson. Sist han talte
vrr den 8, novornber i fjor, og sidpn arsskifto har han latt en rekke h0ve ga
fra sog uten a la sin stemme h^res. Hans forrige tale var en sakalt stgr. ,tal^
som var preget av hans vanligo voldsomine utfaj-1. !^l^ai^agi^..^&R3."nzL2jb^id-t^-V
:lB'b-e±--rt~Vti;.' liet-.--v̂ «r~-rjTr~±ivlSi:g"'''5"g ci09Twopplesning av e,t manuskr'ipt' som stod pa.
"i fM rainattjar. %n satt ti.lbake med det inntrykk at det var en nedbrutt mann
som talte. lalon kunne ikke unnga a virke nedslaende pa tysk^rne og oppmunt:-
ronde pa niotstanderne. - Churehil.^har nettop vaert angrepet av-lungebotendelso,
men talon ble frarnf>rt med vanlig kraft og vitalitet. liet var f0rsto gans den
britiske statsministor beskjeftiget sag med etterkrigstidens problem0r. Sa
lenge ongelskmennone kjempet'en desporat kamp for landets eksistens var d-jt
ingon som hadde tid til a tenke pa. framtiden, Stter som krigssituasjonen lan,?-

' semt har bedret sog har framtidsproblemene fatt en stadig bredoro plass i det
; f-odi.ge eng^lske offentlige ordskifte. Churchills tale var f0rst og- fremst et
i^iilegg i donne debatt. han frar&det at en pa det nav&rendo ticlspunkt disku-
torte detal^or. jJet g^aldt fram for alt, a sta enig om krigsanstrengelseno.
iiele talen var gj.jimomsyrot av stork seie-rsvisshet, men han haclde ingen tro
•pa at krigen kunno vearo slutt fj&r i 1944 muligens fori 194^.
TOTIS. ^at avgj^rende slag om. 'itinis or igang. .Det var Churchill som kom med
donna meddel.jl.sen i slutten av sin talo S0ndag. Etter kraftig artilloriild
og heftige flyangrep gikk den 8,ar."ieon til angrep pa. ivvareth-linjen l0rdag.
Alt om onsdag i forrige' uke satte den 5.amerikanske armeundor general Clark
og fransko styrker under general Girauds seg i bevegelse i Itfidt-'iunis. Gafsa
ble tatt sammo dag og dagen otter naddo." framskutte patruljar El Guetta litt
longer syjj^st. Hovedstyrlrene fortsatte langs jernbanen mot havet o^ erobret
t5oned og den viktigo byen .Viaknassi ca. 65 km. fra kysten. Dormed stax Mareth-
linjon i fare for a bli avs.ka.ret fra dot 0vrigo 'iunis og Rommel kan konime i
en ovormato vanskolig stilling, Litt lender nord rykkor andre avdelinser fram
fra abeitla og llassorino. Llsse styrker har antagelig Triaga vest for Sfax
son) m,al. ivien dot m^st avgj0rehde fram.st0t er selvsagt det som. Montgomery fore-
tar frontalt mot iiareth-linjen. I Igjpet av de 3 f0rste.d0gn har de jngelsk^.
troppor trongt inn i solve festningssKstemet. Sarlia ute ved kygt^n pa den
^stre fl0y har do engelske angrep Vcfcrt harde. Inntil tirsdag hadde en.^-lsk-
monneno tatt over ^000 fanger, t do to siste d0gn har tvskerne satt inn fler.j

motstjat og kainpono bwlger na fram og tilbake. En ma vento at kampeno
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vil bli voldoo/nmw rtommels r^trottmuligheter har na hadd sin yttursto grenso:
tyskerne m-i kjosnpa ehton de vil eller ei. Den transportflate aksemaktene haV
til sin radighet i Middelhavet er altfor liten til at den kan gjennfitafgare en ' •
tmfattende evakuering av aksctroppene i 'Tunis.
HJ3SLAKD. jrfusserne .fortsetter sine energiske anstr^ngelser i Leningradavsn.it-
tet og i omra.det ved Ilinensjjaon. Sa&rlig S0r for Ladcgasj0on er karnpony vold-
somme. iiJn rekke befestede stillinger er tatt og flero bebodde str0k er til-
bakeerobrot. iteldinger fra Stockholm fortaller at tvskerne er meget engstlige
for utviklingen pa nordfronten. iJe har 1 den senere tid foretatt, omfattende'
befestningsarbeid^r i'Estland og Lettland. I sitt dobbeltframst^t mot Smolensk
,har russerne hatt ytterligere framgang. Byen JJurovo .pa jernbanelin.ien fra
,/jasma er inntatt og Jartsevo longer vest er sterkt truet, I omradet vest for
kursk foretar tyskerne mqtangrop uten at de har oppnadd re'sultater. L0rdag
evakuerte russerno Bjelgorod, men stort sett er det tyske storml0p mot Lonetz-
linjen stoppot opp. Hardest har kampene vagrt ved den viktige bven Tsjugujev
"sun ligger ved Donetz. Byen er stadig pa russiske hender. - ^n ma. na vente on
rolig periode pa det meste av 0stfronten. Varbl0yta et^r seg stadig lenger
nordrver og,umuliggo0r st^rre kamper. , (avsluttet den 24. mars)
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I SIK" OTDEHTHYKKBLSESPOIilTIKK: l

overfor vart folk svinger tyskerne stadig cftere sultepisken for a na sine
hensikter, Ue vet at mer effektivt ennvva&pnet vakthold er det a frata deiu som
motsetter seg da tyske og nasistiske forordninger muligheten for livbergii ^
Jjen sosialo interesse som nasistene alltid ynder a. vifte med 'ov^rfor arbei-
derne, karakt>-risores best ved den saerstilling arbeiderne bla stillet i ved
innf0rin3en av den nye ras j oner ings ordning. Istedet for som normalt a fa.utr-
levert ras joneringskort for 3maneder, blir k«trtene pa, sm0r )br0d,sukker etc,
bare utstedt for en uke ad gangen til arbeiderne i industrien. Derved mener
tyskerne a ha fratatt arbeiderne enhver mulighet for selvhevdelse og i virke-
ligheten betyr denne nyordning en faktisk g3eninnf0rinf, av det middelalderske
stavnsbandet.
Overfor de nordmenn sf»m for sin patriotiske fen&-laL|iin^_er^ arrestert av Gestapo
og na i stort antall satt inn i tvangsarbeid i Tyskland'Og "bysk" okkuperte
omrader, er metodene enda, mer brutaleV Disse landsmenn er helt berja'vet
adgangen til selv a foreta sine matinnk^p, men. far hver dag aller nadigst
utInvert det absolutte minimum ernasringsmidler til livets opphold.
Uen faktiske innf0ring av stavnsbandet og livegenskapet som saledes er gjort
gjeldende for ihdustriarbeiderne og vare dep^rterte landsmenn, skal na ut-
vides til a omfatte hele folket. I forbindelse mod registreringen av arbeids-
kraft,blo det gitt beskjed om at det kvitteringsbevis en far'u tie vert, nar,
registreringssk^emaet er innsendt til arbeidsformidlingen, skulle forevises.
f-0T en far-tiMelt nye rasjonerlngskort-.
kot allc disse tvangsbestemmelsor og denne fullst^endige umyndiggj0ring er
hele folket har reist seg til motstand. Selv om ^i er bundet pa. hender og
fitter, sa v^t vi at ot enig og samlet folk kan legge- tusener av hindringer
i veien for ajonnomf^relsen av fiendens planer. Derfor skjerpes ogsa arbeider-
nes kamp mot lenker, band og tvang ogparolen vi samlcs under er som alltid
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