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Kamerat!
Det er merkelig hvor liten evne nazistene har til å vinne tiIhengere,

De truer den ene dagen, og er villige til å kjøpe i dyre amirer den

neste daen, Men det norske folket står like avvisende. Midt oppe i dette
arbeider så kst,. Gudbrand. Lunde med sitt propagandaapparat i håp om at
det: også skal lyXkes å få noen til å lytte til hyrdefløytene,,Men alt er
like hapløste .1.Lvisene blir tatt til hjelr. Men folk leser.dem ikke.
Eller også leser fork avisene p sin måte. Den politiske skribent i
"Altenposten" S, W Flood har rikt.ignok skrevet i en leder at det ikke
nytter å lesepyiser mellem linjene, fordi det ikke står noe der. Si ikke
slik da. Bare den,fing at det er S, W, Flood sor skriver de politiske
lederne og ikke Paus -1ausset, forteller ikke så lite. At det er- Kultur-
depertemeetetstilforordnede medarbeider, Paus Pausset, som settes til

2krive reiseskildringer og ogi om kraftlevering Nissedal ('-tenk bare
det navne-Wdet er egså betognende fof gehalten. I telegrammene

finner vi daelig melding s om at tyserne.holder på å rette inn front-
liujene på ostfronten. og stadig finner nye overvintringsstillinger.
Slikt forteller i lengden ikke så lite, I hvert fell får det ingen,
selv ikke de svakeste, til a"eikre" seg inn i Nasjonal Samling. Italie-
.hernes innsats i Libya, innbye holler ille tilå skepe 0 på de "unge.
_Qasjoner. I belysning av slike telegra=er -rlarer derfor også nordmennene
Llese,3eg til japanernes innsats op danne seg et bille-
de av dimensjonene i framgangen.. Alle her uk lest tySke seiersmeldinger
sa leAge at selv japanernes innsats blekner i forvissn_ingen om det
enarlige omslag.

Nei, det er for sent for nwListene å vinne, selv passive tilhengere.
Folk som ellers harrfunnet det formålstjenlig å forandre politisk opp-
fatning for å sikre, seg et stadig bedre levebrød, klarer å rkke å følge
n2zsistene i deres eventyrlige ferd, kcrdme.nnene  har  holdt stand selv

så pinlig tid som rett etter Lun Dunquerque. Da kpn en lett forstå
noTdmennenes,inhstilling nå, da tyskerne begynner å se seg em etter en
hovelig evakueringsbase,

v

Jern- og met. Renegaten -Jirger Aamodt er nå i full sving med å skaffe seg
et ' rnd istedentor det huvedstyre som jernarbeiderne selv har valgt.
Hen har visstnok tenkt å presse storparten av det gamle hovedstyret

fortsette j rådet. Tro av medlemmene er imidlertid avsatt av herr
kom-issaren, Det ur Gustav Johahsen fra Smedforeningen, Henrik Gustavsen
11'3 Ins"brumentmekerne og Hjalmar Andersen fra Bila/beiderne, Påskuddet
foe å sette disse traete organisasjonsfolk utafor er at Formerforbun-
det shal ha representanter i det felles råd. Men den virkelige årsak er
nok at enkelte hovedstyremedlem-er er klitt for byrdefulle for herr

rodt dårlig.samvittghet.

.',f1 er nå satt på som revisor i fagorga_isasjonen, Hans navn
er Ki5erre.  L»,oeA av de snakkeecli,ge N,S,-pampene har fortålt at dut var
reningen a L Herrn ekelee Lii å.rsult deh 10. september og da som
revisjonssjef istedenfor Graver gen den planen ble oppce,tte Nå er
«LijIre kommet, foreløbig som alminnelig revieor i forbundene, .5-s7n alle
ellonner vel hve som kan mee' den n er forresten en
f:cel fisk. Hoven og brysk - det ,et d.t euee,1:1 nan iii er de som har hett
besøk av den tyske spionen,
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GODT= GRAN har lenge prøvd å få folk til trs at has ikke er medlem,. . . .
av .S. Ran har rakket nad på de norske nazistene (men hevet de tyske
til skyene) når han snakket med de gode jøssinger. Nå kan skurken ikke
stikke hue i busken lenger. I "Fritt Folk" for 4. januar presenteres
han som kf, "kampfelle" og roses for sin energiske innsats til
fordel for U.S. etter standruttsdageno.

Vi har forlengst gjors oss ferdig msd  de  ne snikende luringen. Ar-
baidsfolk kommer ti, å kreve ham til rs.c-nskap en dag. Han slipper ikke

-
Det forlyder forresten at Gran, som ar en intrigan# herre, har gjort

ses fardig i I.U., og at han skal Sendas til Kristiansand for å bli
kowsT,issarisk et eller annet i Samorganisasjonen der, En annen sviker
kård Nordheim, skal være påtenkt som'Grans etterfølger i L.O.

v

,,VSATT. Vi har før fortalt at det ar mye rask som er blitt satt på SOT
l'eTerei faorganisasjonen. Det Vil etter hvert komme mange avsløringer
i forbindelse med de karane. Når en sånn samling av kjeltringer og un-
dermSlere settes til s viktige oppgaver må det gå galt. Det går galt!

Det de har vanskeligst for å.Idolde fingrene vekk fra,:er pengene.
Undurslag hører snart til.dagens Orden. Nå er det med en av dem gått
så vidt at han har måttetsavsettes...Det er kommissaren i skotøyforbun
det, Danial Hagen, han er avsatt etter å ha underslått 4000 kroner i løpet
av noun få måneders  Han  har stgkket til seg postanvisninger som er kom-
mat tiI forbundet fra avdelingone - hevet pengene og puttot dem i sine
eg lommer..

Dat er flore av samme ulda. VI har dem i kikkortene,...

v

iT KIRKEONTEN, Lit tyder pL at det skal trokke opp til en ny kirke-
S-har 1 landet. Siden det berente hyrdebrevot ble sendt-ut
koppana,har nazistenO vært på stadirjakt.etter kirkefolket-Hvor de
kosser til blir det satt inn nazist•r. Og Oslo Biskop har de søkt å•redu-
ser mJst mulig,  oss  biskop J. støren har de prøvd å få til å trekke seg.
Msningen var da å innsette en nazistisk biskop i Trondheim og gjøre denne
til kirkens primas. Mon biskop Støren har ikke villet vike.
-s For å. råde bot-  på danne  mislykto aksjonon, har kst. Schancke i

'-Kirkadepartementet bagynt å .sende sine rundskriv til prester og menig-
heter uten å la dem passere biskoosena s  og uten å innhante biskoppones
uttalelse i sakene. Landots prester har -11.å fått melding om saken idet
avs'srift av-skriftveksel mallam biskopene og Kirkedepartementet er -sendt
ut. Vi maner at våre lasere har krav på å få kjonnskap til hva striden
dreier seg OT.

1 et brav av 19. novembor 1941 uttaler biskopene bl. "Rundskriv
som angar det gudstjenestliga og det bekjannelsesmessige - såledasf. eks,
alt i forbindelse med alterbokon og likeledos alt som angår prestenes
Samvittighetsforhold s egforpliktelser som ordinerta menn, - slike rund-
skriv må onten gi preatens grei boskjed om biskopenos stilling til saken
aller bli sendt gjennam biskopene og ikko direkte til geistlighoten fra
st statsverdslig departament. AtHpiskpne i slike ting settes utenfor,
virker hslt-forvirrende for'prestene og truer med å berøve kirken  de  ga-
rantier som ar uomgjengellg nødvendige ifølge kirkens hela vesen."

I  at  brev av 24. november søkte kirkedepartementet å fordreie pro-
blemana, hvorpå biskopene dan 15.- dasember sendte ot.klert og tydelig svar.
Konklusjonan i dette brevat later ingen tvil tilbaka.

"Kirken ar ikke en institUsion som staten kan behandle etter eAsn.
. hansiktsmossighet. Kirken er i praksis innordnet i dat hela samfunds
organisme under administrative formar §om har skapt betegnelson "stats-
kirka". Men med dette forutsetter kirken å vre åndelig suverent sam-
fund bygget på Guds ord og fellesskapet i troen. På bibelsk vis har
mnighaten ovordratt sine tjunera kirkens fullmakt ved bønd og hånds-
pgselse. Det bnsvar og dun myndighet som dorav følgor, er det disse
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tjeneres sak å være lydige mot, semtidig aOm de så langt sannhet og
trO ikke hindrer dem er ]..nnordnet med sin kirke i. et organisk forhold
til det hele folkelegeme og dets styreorgener,s'

Disse klare ord har ikke hindret Kirkedeparteme,ntot i å sende ut presse-
meldi;Jg som nærmest gir uttrykk for at kirkenhar stilt seg til dispo-
sijon for nyordningen. Det kan derfor være  13  sin plass å trekke fram
tingenes virkelige sammenheng. Det norske folket venter nd i spenning

hvs biskopene vil gjøre for å f kir:edeprtemntet til å rykke ut
med sannheten, Kirkn er jo lite tjmt med et sttalig administrasjons-
app.2'_rat som bærer falsk vitnesbyrdmot sin nest2,

-

v -

TROMS-F_OR=ONDENTEN  V har.sendt..oss . ndel nye opplysninger Ora forhol-
dene der oppe. Han . pplyser at av de 55 ordførere aom er oppnevnt av
N.S., ikke kan sees at mer enn 21 er medlemmer av r=tiet. Ordfører
Hurtvig Yielsen i Astafjord er muligens også medlem. Rådmann.Chr. HansE:x .
i er avsatt Forretningsføreren i fylkesforsyningsnemnda er
avsatt fordi han nektet å melde seg inn i N.S, Smme skjebne har lens-'
mann Hoel i Barbu,fått. Det har ogsd foregått en omfattende utskiftninr:
i en.rekke offentlige• utvalg og rzemnder uten at dot er mulig å ha full
oversikt åver rekkevidden av dette..,

-

v -

MUSIKERUNDET. Som kjent gjorde  Håkon Meyer seg  fort ferdig som kom-
Fassak  forninn i MusikerfOrbundet, Så prøvde seiveste Fossem seg en
tid. Nå er også han gått trptt, I disse dager er den tidligere formann,
Gusta,v Hammerstrøm påny. satt inn i hvervet som formann.

v

NYE .P,RESTASJONER. Et kjent medlem av .U.F.,Per Sogstad ble arrestert
natt til ,julaften. -

Lik.før jul ble formannen i Hlirtens Arbeiderparti,  ingeniør Arne
Lrogseth, arrestert av Statspolitiet og satt inn i fengslet på Bredtvedt.
Han .er n. løslatt.

. Fra Grini meldes av rektor SeiplYhar fått 4 ukers Vand og brød soM
disiplinærstraff.

- v -

P=SSE 4T Å STA=UNKSJUNÆREW.E. Det er ingen som trur at N.S.  gir •opp.
resset på Statstjenestemenn og arbeidere for å få dom inn i partiet.

J3 fikk imidlertid  en's1ik  kald dusj ifjor høst i forbindelse med Hage-
lins cirkUlwe at.de har tatt det litt kuli senere. Hå er det iMidlertid
mange tgn sOm tyder  pt  et d; vil forsøke seg igjen.

I Tel2grafverket er det bl, a. nå meningen å avkrev personalet en-.
• lojclitJtserklæring som har følgende ordlyd:

"Jg vil ,syne  kerrekt  framferd mot dem som j.eg får med å gjøre t tje-
nesten. Jeg vil alltid-være lojal måt styremaktene og  ikke  erbeide
mot Nasjonal Samling, hverkoTill i ord eller gjerningor.

Jeg.;ler merksam på at•jeg-må sluttc straks dersom jeg bryter denne
lovnacU”

• Det er kanskje ikke så forbeusende at denne erklæring har sett dagens.
lys, når en vet at Telegrafverkets tjenestemenn  nå i snart to år zå høy'-
reist  har klart å  sta  imot alt press og alle trusler om å gå inn i N.S.

Det er en• førsteklasses falitterklæring.for N.S.  og •deres loiesvenner
at de  nå  må trygle tjenestemennene om lojalitetserklæring for på.denne
111"en å ro sitt mislykto•hvervningsforsøk  i havn.

En kan gå ut fra at de har liko lite hell-med seg i sine bestrepels,er
donnogang som alle ganger de har.forsøk Seg fer.
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VED OSLO LIGNINGSKONTOR hor det siden ligningssjef Lund ble skikanert
vjk.E-V -ært forhold  p,gflo,  nyansette udyktige nazister og
vakante stillingor. Kontorsjef Olofsen vor eneste ansøker til lignings-
sjefstillingen, og do medlmsskoput Var i orden var saken opplagt. Flere
sekrotærer or sperket, således'Bjarno Lie og Jørgen Dohl. Kontorist
Eaug1and, sem hor vært medlem ev alle tidligere politiske partier, og som
cr kjent for sine tider å ligge undur for alkoholen, så nå  sin store
sjngse og ble som kf, straks ansett som sekretær etter Jargen Dahl  og
det i høyeste lønnsklasse. Han er uten enhv'er kvalifikasjon, men hLr nå

W&PolMrgiSrn r f2nge£7.7rnleMrgl'SSM
kontorsjef fordi Olofsen ikke har den ringuste teft  av  edministrasjon.
Av den grunn hav insPektren K. Brattli kunnet boltre seg svært. Hen
smisker deP:ens lang.for sin nye noziSjef, og er svært servil for nazi-7
pU.bud. En bkruftelse herpå fikk en nå til jul, da-han foruten full
overtidsbtaling fikk'og med takk mottok et større: gratiale fra ordfø-
reren som påskjønnulsen for.sin store dyktighot Modå  ty,ne  uldtepper ,
ryggsekker og tulter-ut av Oplo-befolkningen.

v -

ANGIV=. Agent Edvin Olsen,'›KamphuSveion-33 p- Opsal- født i 1877 C1"
"arbeider" bl. a. på Or Ad Kofe..De som vanker dor bør derfor

ta seg i vare for fyren.'
Enkefru Anne Olsen, Yesjøen, enke etter politimester 0331ent  er an-

giver i stor stil.
Murer Kai Marking, Bekkulgshouda er blitt opnevnt som N.S,-gruppe-

fører i bygningsindustrien, Hen er angiver og provokatør av farligste
sort. Nå går han rundt og frestiller suf). som ''ngrer", Vi ber om
vår lesere er verseMme med denile monnen;

Vi adverer også. mot Peder Habberstd p. Strond bensinstasjon i
Sendvike.-Han-er angivor-. - - - -

En mann en også skal posse seg for er guorg "Go ,,,un"-Andersen-. Han
vil  være.kjent  fra  virke sot cirkus og forlystelsesparkier. I øieblik-
ket har han forlystelsesavdelingen på Boullevord i Stortingsgta.

ET.UHYGGEL1G STRAFIERGISIE. I avisen "Det frie Norge" for 2. desembor
1941 fibner vi følgende.uhyggelige tall om hvorrdan"herrefoIket"går fram
i de okkuperto land mot sivilbefolkningen.

Tsjeko-Slovekie: 59 drepte, 219 ','00 tvngssendt til Tyskland.
Polen: 82 drebte, 1 2O. OO sendt til Tyskland.
Norge: 21 drepte, 140U sendt til Tyskland.
DonMark:'40 000 sendt til,Tyskland,

Hol1and:_60 skutt, 400døde i konsentrasjonsleir. 12C 000  sendt.iitt
Belgia:  260 sendt til Ty'skland. -
Frankrike:, 250,drept, 62 000'sen.dt til Tyskland.
JugosIdvia: 6280 drept, 184 (.)() Sondt til tyskland.

_
SOM SIEn'FR.VW'J)E Son raevnt ur det truffet .den ordning

at  bare U.S,loger skYal praktisere for Oslo forsOrgsveSen Det4 k3r sbtt
opp en liste Over du lugr, son  k.11  brskes Listen skrumper  inn så og si
fro dag til deg. Vi k2n .o,pplyse '231gsnde leger i de siste dager her
modCult at de viL bli strøket av nozilisten:

Leif-Donnovig,  Per FronklIn Fohn, Arn- iIalvoren , Aksel Haneborg,
og:I. Ruichborn K unnerud,(den siste er bror av den såkalte "idretts-
fører.-av samme navn.)*

ANGIVERLET rEGYNNER. Som Eevnt før, h'r ke yur 3 Rein  oa Olsen  besluttet
som kontirhgentoppkreveL', mr,r evner ikke

strekker til. I et  cirkulære av 25, nov,,mber Lil s' mtlige forbund,  inn-
skjerper "nuyerristeno" i L.0,  r.L, de  111-3(11-wm:rsom ikke betaler kontin-
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nt skcl trekkes til ansvar fr.vodkommande "ruttsinnstns".-
L.O. sier.i rundskrivet at du mudluinmur SQM ikke har betnit kontin-

j ent bør få en sistu frist til  a  bey-une å bet1O kontingentenn "Hvis dutte
ikku  bringer det fornødnu resultnt, blir s2ken å oversende det tske sik-
kurhutspoliti gjennem Landsorgnisasjonen."- heter det i skrivet.

Stakkarne må få bøddulgjengun på Viktori2 Terssse tilmånhjelpe seg
med å få kontingenten inn, og de skammer sug ikIne for å utlevere organisn43
sjonsk2merstar til b2ndittene. Vår mudsrbuider i L,O.s administrasj.on
hsr meddelt at den førete angiverlisten -1t.ur sendt ovor til Gestspo.
Den omfutter både slike som har undlatt å butsle kontingent,  og
menn og funksjo=er som har motvirket den såkslte nyordning i fsgorgs-
nisasjonen gjennem sin holdning, Det Olsen og konsortr' -ikke greier sk21
nå tyskurne ta seg av. Vi vet-hvordån det vil skje. Angivorne får en
drøy regning gjøre opp. De er det verste av all skitten i N.S, Det
sks1 de også få merke når tids kommer.

- v -

- v -

N O2SK FOLITIELAD er nok ikku riktig fornøyd med stemningen i øyeblikket.
=krfø":1:7=7 17-Eikeland retter noen høye rop mot himmelen og stønner i
kvsl "Norsk politiforbund hsr i året ikke vært  godt.  Desverre hnr det
i lokslforuningene gjort seg gjeldende en  viss pesSimisme og passiv inn-
stilling-til den fnktisku situnsjon i landet. At detto syn også smitter
på hovedldelsen er nsturlig og uundgåelig.". •

.."Vurst ar det i dut siste halvår. Stille og'dødt. Fån eller ingen
livstegn fr2 noen knnt. Av og til h?r ru-d7===t—inntrykk nv.st
hnn - sammen mcd bladstyrnt står slene igjen på sksnson  og ropar til
en sovende fersnmling."

-"Lut er ikke slik cL,t sk21 være.”
"Vi knn ikku sove oss forbi denne ulvetidn." -
Etter disse temmelig nvslorende, v,..klngor prover s redaktøren.å's

finnu grunnentil passivitut•n og skriver:
"Vel knn det være fristende å unddra seg snsv2ret - så knn ingen

ta meg •etturpå for å ha sskt  ullur skrevet slik ellur plik.".
bet ner morpomt å so a r=iptcno nit begynner ä rJgne med åt.det.

begynner å nurme sug nou "etterpå". Det cr ikke å undros over åt de finner
at det er stillo og dødt omkring dem.

TYSLE SOLDATER som kommur fra Sallsfrontun fortullur dc ur sendt til-
b-ke Ior ., T1 renset. Dut sk-1 være 500 m onn i ålt. De forteller st de
ikk, hnr vært  ute -v  klærne i 5 månedur, og  ct  dette har skaffet dom mnn-
ge ss1r, byller og annen elendighet. Etter nvlusningun er klærne, jn andog
stålhjelmun., d_sinfisert.

v -

IIAGELIN OG D2 UFØLTE BARNA. I sistu nummer av lovtidende finner Vi-en
ny forordning om nt det nå cr forbudt for Endre enn npotakere og personer
uller snmmenslutninger som har fått tillatelse, å tilvirke, innferu eller
omsette barnebegrensende midler. Salg kan bnre foregå etter
frn

Vi hr alltid visst st kst. H2gelin har en viss tendens til å til-
rrvte. seg alt mulig, men når hsn i forordningen har fått med on bestemmel-
se OM t overtredelse av forordningen medfører nt de preventive midler
som onscYces ulovlig sks1 inndrss til fordel for statskassen, dn synes
vi hnn tnr 1.itt for hardt.i for sitt eget vedkommende.

- v -

PaBl= nKAL OPPLÆRES. i Politibladet er det i siste nummer gitt melding
sk21 gå politikurs på Gausdnl. De utdnnn,de

n»zistr sk21 inn i "sikkernetspolitiut.
v



- 6 -

SLITESI'ILLERSE er stadig lik storkj. totorstroikon h2r dJtikke
meldt sag inn en eneste skuespiller i N.S. Det er således bare 5 medlem-
mer, nemlig: Einer Tveit6, Jens. Holstnd, Sigur(' Eldcgnrd, Johnn Hauge
og  Signe  Remberg. Disse er nvskydd nv sino koljeger. Verst er det dog
med Signo R,'.mberg, fordi hun har lett sog bruke til å bli tvangsinnsatt
på.Det. nye Teater for å holde oppsikt med de nne3_re. For å skape splid
blandt skuespillerne her sknffet seg ng_Jter som går rundt og
sprer rykter om . at båte den one og endre skuldo være modl'em. Mon skuospil-
lerne kjenner.hverandre så godt nå at do ikke lnr seg

SJØFOLKENES SYKETRYGD, Ifølge London Gezette er det nå ved provisorisk
ånordning vedtastommelser om syketrygd for sjøfolk. Disse bestemmol-
ser trådte i kraft 1. jenuar. Bestemmelson tar sikto på trygding av norske
tetsborEoro som or ansatt på. skip som seiler for den lovlige norsko re-

gjering og for Nortraskip. &-mt delter i fangst- og hvelfangstekspedi-
sjonor. Bestemmelsen kån også mod Socialdepartementets godkjenning ut-
vides til også å omfatte andre grupper nv sjøfolk.

- v -

RIKSLEGLINGSMANN CLAUSEN har vært i ildlinjon i lengere tid. Nezistene
hnr nemlig  prøvd  å fjernet fra sin stilling. Først Drøvte de å
påføre ham gt hen skulda ha uttalt seg om nt."føreren så trødt og n2d-
trykt ut". Etterpå har kst. Lippestad tatt seken  211:1/z i sin egen hånd,
oE  fremtvunget at herr Cleusen her segt- opp sin stilling som Riksmeglings-
mnrin. Imidlertid fungerer herr Clausen vidore, idet Lippested ikke skel
ha oppnådd. tyskernos velsignelse for at herr Cleusen skal byttes ut.

- v -

Gi .:1ENTLIGE-PUNKSJONÆRER har-fått nyttårsgave  ab  nezistene, som nok
ikke vil være egnet til å utbygge "semerboidet". De har nemlig fått for-
lnget sin arbeidstid til time om degon. Forlengelsen botyr fra l til

timos lengere arbeidstid, mons godtgørelsen fer dette ikke vil komme
til  å beiøpe seg til mer egn 10%. For flertellot av funksjonærene vil ord-
ningen bety reellt lønnsavslag fordi overtdsgodLgjørelsen faller bort.

' Vi beklagor neturligvis ikko nt nezisteno begår slike domheter.

-

v

EN NYTTÅRSHILSEN. Landsorganisesjonens nazistiske ladelse har sendt ut
TøTgenc17 nyttårshilsen til de som er knyttet til fr,gbevegelsen.

"Arboidernes FagIige Lendsorgenisasjon i Norge tekkor Dem for Deres
store interesse og innsets for Arbeidornes feglige orgenisesjoner i året
som gikk.

Dot er vårt håp at 1942 ved folles løft og nktivt semnrboid fra alle
villende krofter skal„bringe frihot og travsel for vårt lend og vårt

Vi ønskei Dem et godt nytt Srboidets år, • Heil og sæl.
.0dd FossuM, Erling Olson, Yåra Rein.

Vi vet at tillitsmenn og funksjonærer, i fegorganisesjonen mottar denne
nyttårshilsan mod et smil. De oppfatter don nemlig litt anderledes enn
underskriverne. Og do mOttar nok oppfordringen til å ta felles løft og
yde nktivt semarbeid, men do bestommer seg til å yde sin .innsets i den
kemp vi kjempor for vår frihot og selvtondighet. NLr den kampen er kjem,-
pot tir onde er det nok ikke plass lenger til svikere av underskrivernos
støpning.

Do fagorganiserte arbeidere og tillitsmenns løfte bed årsskiftet
ver et i dot aret vi nå or gått inn i skal vi ha vunnet tilbake landet
vårt og en

Fri fagbevegelse.


