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Kamerat!

Dct går mange unge gutter her i landet og ensker å dra ut for
å yte en aktiv innsats for landets frigjøring. Mange av disse søker
måfå over grensen til Sverige uten noen som helst sikkerhet for å kom
me seg videre. Vi har før advart not å reise hvis en ikke vet med seg
selv at en arrestasjon er forestående. Alle andre har vi brek -ror her
hjemme til vår kamp på nje-mefronten.

Det kreves ikke s2 lite mot for d være med i frigjøringskampen
hex hjemme. De son ieltar i kampen på 1jemlandets jord setter like-
fullt livet'som innsats, som de av våre venner son kjemper der ute.
Vår innsats blir på nange måter vanskeligere, fordi vi står der vå-
penløse. Vi har bare åndens våpen å kjempe med, len i. lengden er de
kanskje de verdifulle-Let er tross olt der vi i o,yteblikket har
den største framgang. e

Våre unge venner må derfor ii 10 to 2o L i1C.e opp, når vi ber
hver enkelt å bli på sinjost her h o. ta sin torn enten den
er stdreller kjecenær av stadig virksoe,
usynlige soldater.
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som skulde utgjøre tyskernes gjengjeldelse for de engelske
vestlandet og i Nord-iNorge synes nt ,å være avsluttet. Vi finner det
derfor riktig å. oppgi navnene på de mest kjente av de arresterte
komandør Einar Tendber-Hansen (overadutant), kommandørkapteinene
Jens L. Høst, Harald Hartmann og r:nut Eivind Einang, narinekapteinene
E rl. Ljær, Knut Nergaard Blich, kr. ' -',vigstad (sekretær i Oslo Handel-
stand) , Horgen, Hans, .Llon, koeandør Gottwald, major Lj. Keyser Barth,
oberstløytnant Haakon Finne, oberst Schietz, kapteinene Hougen, Emil

Ramm, Hjalmar Sorsdal, Løken, H. Johannessen, skips-
reder Halfdan Ditlev-Simonsen, Claf Ditlef-Simonsen, direktør Ola
Smith-Housken, Erik Graff-Wang, redaktør Henrik Huitfeldt, disponent
H. J. JLiddervold, baker Cunhar Samson, ingeniør K. F. Oppegård, fab-
rikkeier Johan H. Andresen, cand. Th. Kjærsland, arkitekt,Just Bortheh,
Odd Nansen, Ingar Lobloug og kongens lege dr. H. C. L, Huidtfeldt.
iAter hva det opplyses er følgende arrestert, men senere løslatt:
In,V. komna'derende admiral Johs. Seith-Johannessen, admiral Tank-

llsee og arinekaptein Cato Rachlew. De to admiralene leslatt p.
r. a. sin alder. Len siste fordi har er direktør for Saugbrugsforeningen.
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har le_ge gått som ett rod dt ot Urk -;'oe norsk hemor, men det har
vist seg at tiden nar yått ha' p evene sen p' så mange andre, ietter-
nvert har han hegynt å spil;e en stoele Ner tvetydig rolle. Det er
sikkert Pange som nai lagt merke til aL pange av haEs vittigheter i
det senere har båret sterhere brodd ,ot laileets lovlige myndignetee.
Etterhvert har han opplrådt mer agressivt og har herender rettet vold-
somme anklager mot sine kolleger blaedt Lette hpr
sd langt at han til og ner skriftlig har sø1Yt å undergrave en
hos den nazistiske teaterdiltat,ren Finn Halvorsen.

Nå kommer det melding fra Trondheim at haf også 1:ar Predt bloka-
den 2V St.identersamfundet som er oklupert av Tross advarsler
har han gjentatt dette. De trønderske e,tudeeter lover at c,ette breddet
ikke skal gå ustraffet.
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missarisk ferz.aen i Jslo  OL  Akershus  faglige SamorganisaSjon,

Barn Iageraaen, cr avgåt tre sin stillieg, og er også sparket som
leder for I. S feylkeefagrxppeorranisaejon. Tidligere busskontrollør
1.s.thias 2ønnine er n3.1ket oep  sen s:;ef i Samo/ganisesjon, og som ny
sekretær e ijjset geUeeren  cn-  ye'trresteren p Tøyen-Hovedgård, Louis
Aesheim - cn kjent nneiet ete e tilieeteing til  bevegolsen tidligere.

Det'var Odd 2ossnn -3om..avsntte leereeen. Iet skjedde i. følgende
ordelag:

"På grunn av don stuaejon som er oppetått, finner jeg årlåtte ent-
ledige Dem som leder for UslO Akershue faelige Semorganisasjon.

I henhole til ArbeidervernloVens opesigeleesfrist  gir  jeg Dem høve
til å heve lene til og med'utgangen av februar måned. Heil og sæl
o.s.v.

Let har deei.einee eeda ikke vært mulig for oss å bringe på det ren.e
hvilken "el:Leaendet er som her oppstått og SIQM har  nødvendiUjort
avsettelsen av Ls:;:ereaen. Så snart vi får greie på det, vil våre
sere  få  u-derenig

Som e.t bevi  u  hvcrden korrupsjonen nå om dagen arter ser, kan
vi opplyse at Lagereeen sluttet ei fredag, andagen.derpå begynte.han
i en nygod job"o nem]ie: som sykekontrollør ved Oslo Sporveier.

I •ande*s- og Lenter er det konmet en ny komnissar, Ingelg V.
Unger, Aen kenmer ogeåx fre Jensen Co., der han har  søkt en tids per-
mle.jon, for å "jen e emgå ore..anisasjonskurser". Unger har vært medlee
av forbeedex, eiden lenear 1941, Heller ikke denne korte tida har han
greid å holde rediellsboka ei a jour. Han skylte for 4 måneder da han
tiltrådte som "tillitsilann".

Oed'GAVE.
Det blee ili. t tyskerne sjøl tvang inn en mann til å lede kontoret

som skaI grele ore rec hv qo kaller "nedlemsforvaltningen".-Herr •Egil
som n en tn hr lusket rundt som revisor, er nå i henhold til

forondeel'eg. 1/0 - 41 satt til leder av et nyopprettet kontor
i L. 0,'Hen  har  fillnakt til å ta ondelig avgerd i desaker son hører
under koe_tore:-. Seker er:
1. Opptegeles cegeoeplosning
2. Overi:erse3 -
3: Kontingeetetser.
4.'Understøttelser .
5. Yedlemsbøker, kartotedf og innkasueringsbilag, samt kartotek.

Det  e2  i feeete reke de gjenst-Idien? medlemmer, de som nek-
ter å betale hentent, Gestapo-agenten sKal ta seg av. Erling Olsen
& co. har jo eå deete pl_:(1kt  måtnot j_nnrømme sin egen maktesløshet. Den
sake er overIat1 c'en, eor har revelvrne, køllene og bajonettene,
og maktee til å bruke dem - Så lenge dette venviddet står på.

- v -

NYE
1 --c=isenriek erne Aedresen i  Bygningsarbe,derforbundet har latt

seg forl:ide med st det  vll  komme avsettelser ev avdelingsformenn i
Bygninneeedud Ce2o, T hvert fall skal formennene i de tre største
foreningeee.der de  ,em1.2  formenn ennå er i funksjon, T=erne, Rørleg-
gerne c I aierseeneene entIediges. Det vil komme til å skje så snart
det er funnet ).:w.nedere som er skikket til å overta. Ennå har ikke
Andresen e.eeeid å finne noen brukbare folk i disse forel`.inger som er
villie  til å felge i hans fotspor.

v  -
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i2'SXU,_AN•.;E:_\; I NORSK POST.UN'SLA,_
postuksp•Jdltør Ingv, Lid er aVsatt.

Mens vi er i postetaten, kan vi opplyse at budsjefen ved Oslo
Postkontor er forflyttut fra 1. feb. Som etturfølger er utpekt en
mann, postfullmektig Knutsen, Kr.Sand. - sønn av postmes.ter Knutsen
p. Rjukan. Det for1yder at også transportsjufen ved Oslo P. skal for-

. flyttes.

ELAI= SO, TVINES .rÅ  FOLF.
mulig ad frivillighetens vei å få ut"riksorganet"

Fritt:Folk. Derfor ekselleter bladets ledelse støttet av "partiet" og
tyskerne i tvangsabonnement av alle slag. Do faglige tillitsmenn har
gj-nnem lengure tid vært utsatt for å få smuss'xganet på dra. Det
kommur selv  Pm  de aldri så kraftig sier ifra at de ikke vil ha det.
Nå ser det ut til at stcre bedrifter som N.S. har få.tt foten innafor
også skal tvinges til å holde bladet for sine arbeidere og funksjonw-
rer.• Det.er såledøs blitt tilfc2je ved OslO Sporveier, son har abon-
nert . på bladet for hele sin arbeids- og funksjonmrstokk for 1. kvartal.
På den måten stiger ipplaget, ogpengene til .driften sb=mer inn.
Yan på tvang knn intet bygges - det vil naziene få erfare om ikke så
longe. v _

PASS OPP FOR LRW, JENE
Vi nevnte i forrige nummer noen drosjor som en helst bør 'Jæra

forsiktig med. Da det i forskjellige fortegnelser har forekommet feil,
skal vi gjengi bilenes nr, og vedk. sjåffør son må ansees som nazis-
tlsk angiver: A 5006, Brrasen, A 532, Rasmussen, A 5-57 — Aksel
Johansen,  A 5103  Anton Smuty, A, 5107, Enger, A 5116, Birger Høy
tomt, A•5129, Hans Kristiansen, A 5155 og 5401, Einar P:ortvedt. A  5240
og 5424 Bottolf F1on,  A 5253, J•ksrud, a 5285, Anto Stenberg, A 5384
Kolbjørn Holmsen, A  58.9  Rønning, A 5431 øyen,  Å 5433 Magnus Bjerke,
A 5480  Bråthen, A 5171, .ridthjof Amunsen, , 5190 Hovelsrud, A  5463
Vold-Hansen og 0 4533 som  føres av drosj.:..eierforbundets formann 01af
Rustad. Når eieren av  A 5033 er  oppgitt som N.S.-mann så er dotte feil.

v -

HIPENS MUSILORPS
har degradert Ragnar Birkudal fordi han ikke  agner  seg som sjef. Han
roter seg jo 1Jp i alt mUlig tøys, således møtte han i begynnelsen av

• denne uke opp med et solid blått øyd, Det  skulda  vel være en ekstra
pryd for Speilens rrkester,

-- V

kRINGRASTINGEN
:.konl)nisk leder, Harvold, p?' sitt hjemsted har

gjort seg unulig, og derfor depotert til Oslo. Ingen fallpr på at  det
skal utnevnes ny riksfullnektig etter Christie, som er blitt byfogei.

- v -

POTETRASJONEL.ING,
Vi har brukt åsi her i landet at om det går  aldri så  galt så har

vi i hvert fall totetene og silla. Vi Oslo-folk  sar ikke mye  sild or
dagen - og dut er vel å fryktu for•at det blir enda mindre.
vi nå er kommet dit at også poteter må rasjoneres, -da begynner vi å
skjønne hvor.dårlig.det står til ned den "curopeiske nyordning". Potet-
rasjonering vil bli gj.e=emf:rt frå frb,, det er det visst nå ingan
tvil om Da er vi kommet langt_- 'det får'n si



ANS-VARSK,InIPPT I FRARSIE.
li.gni:ngST6ntare-t Ï  Rådhuset ble det ferlpden avskjediget 6

funksjonærer uten noensorhelst  begrunnelse.
Dat ble gjort Ibnvendelse til ligningssjefen, soz hadde underteg-

net avskjudigelsen for å  få en begrunnelse. Han  henviste til ordre fra
ordføreren. Ordføreren svarte et hån hadde noe kjennskaptil av-
skj•digeIsene, og henviste til on inspektør Thauland som er NS og hird-
mann. Denne svarte at han ikke hadde hatt-noe med det å.gjrre. Ingen
hadde ansvaret, men felkene skulde vokk, Til slutt ble spka oversene.t
NS personalkontor til videre undersøkelse.. Det sies at.ytterligere 15
pure.oner står,på tur til å bli avskjediret. Yeningen er å plasserp NS-
folk i stedet • ,

_ v

TYSK DOY. ER. -
Tidligere hall-rann i Norsk kringkasting Carl. Castrdn Lyche_er

tysk krigsrett demt til 8 års-tukthus..KontoriSt Gustav.Gjerte sor
tidligere i visse.bulletiner ved  en  slem inkurie er blitt-oppgitt som
angiver er.dmtM 5 år,  og skal alt Være sendt til:Tyskland

1?lere sterre krigsrettssaker sk .al  opp her  i Oslo  med det.første.

LIIIE BUeT2e YEI; NS-LEGER •
ttefrem.i.lyset gjenner den aksjon som

er foretatt for å føre oVer.Oslo ForsorgsVesens klientell.til dem. Sor
før novnt, skal ingen andre enn.de NS-folk sor opprettholder redlems-
skepeti ,:lorges Legeforbehd_få lav:tilå  bhandl-er:fOrsofgs-Ilh'd-erbtøttede

ponsjonister
trudde de hadde flere leger red seg e n  tilfellet  var. Så listen

over de sor kunne ':.raktisere vat til .-bery e ted større onn don er
nå. Lot er nemlig. are • følgende 21 som nå står ijen: Johannes
Geor; S.. Bendixen, Halvar Iirkuland , 1ra.divunson, Gunnar GuIldahl,
Carl Hafstad, Hallein, W. Holst, la Johan Jolt , Georg W.

yser, Aslaug C1legård kåre Tyhre, W. Siborh Wzller, Robert H:nry
Frytz, Jørgen Schonning, Arvid Skridshoel,
Soffmerfeldt, Trygve Strand, G. Meyer, c)p.Jens rrensted., lien siste er
nettopp sluppet ut fra sinnsykeasyl.

Hele det storo flertall av Oslo-legr og leger utover landt står
mot S som goJe n-:rdmenn De få som er gått inn i forruderpartipt, gjør
ingen ting til eller fra. Det er igrunnen verst  for Oslo -ommunes  pen-
sjonister som heretter er henvist til et så begrenset utvalg liteedyls-
tige leger, B1“ a. finnus det ikke en eneste indremedisiner og såVidt

vi sur hellor ingen kirurg blandt du 21 judassene.

Y LLSPLIET.
Landsrganisasjon„ins tidligere sekrotær, E. Volan ble for en tid

siden innkalt til Statspolitiet og pålagt daglig meleuplikt. Folitiet
hcr ikke funnet det uraken verdt å gi noen begrunnelse for teldepliten.

- v -

OSLO POLITI
har stadig vært under det voldsotste trykk fra-.NS Det er"politi-

preejdenten  43e1v  B.'Askvig, som leder aksjonen for å få -tjenest2Men-
neno inn i partiet. Han 'bruker truslen om avskied og 17fte ot forfrer-
mlse alt ettersom det passer. Det viser seg imidlertid ;),t politifol-
kune sLort sett holder stand: Av 2000 mann er 35[ redle ner
av hS , eg utmeldelser hører til dagens -erden. Vi  kan  nene at en av de
høyere politiembedsmenn i disse da2r ner sendt sin utreldelse. Han
har vært innkalt til Askvi, men trass i om avskj ed, arresta-
sjon og tssk konsontrasjonsleir, har ban fastholdt u.tmeldelsen,

- v
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FYLIA.
De nye karene som

•

ur ryk.Jut inn i forbundskontorene i Folkets Kas
ser ut il å være svæ.re på flaske. Fyllekelasser skal høre til dage,,s
orden. Og nå er det gått så vidt at Odd ossum har åttet innskjerpo
større edraelighet og sømmelighet i et randskriv til sine "kampfellor".
Rundskrivet er, som alle av slikt siar, ike sendt til fati5and og avd. -
1.inger, men  bare til den ungore krets som bustår av samtlige aveeiines-
..sjefer i L.O, samtlige komm, forhundsforlenn,  .og  de kommissariske le-
dere av samorganisasjonene: Dette historiske rundskriv lyder som
."Det er ot selvfølgel g krav at alle som er ansatt i Iandsorganisasjo-
non viset en u'.1anderlig 'vandel,. I den kamptid.vi gennemlever for-
langes det mur enn noensinde, at de som er betrodd de ærefulle hverv
å gjennemføre nyordningun innen fagorganisasjon,en gir //ye akt
sin opptred'en, og også i denhunseende går i spisseu for sine orga—
nisasjonskrater: . •

Det later ad .k.illig til ako å ønske i den retn14.ng, og jeg finner
derfor å måtte bestomme følgonde:
1. Privat besøk i kontorene må bare finno stu . i ront ekstraordinære

tilfeller, Lontorene skal brnkes til å  a • beide i og intet annet.
2. N'yelse av alkoho1 i kontortidun og i kont,brlokalene er på lot

strei.geste forbudt. Overtr,:dulso vil medføre øyeblikke'liF entlo-
digese "
E.cpmmentarenu gjør seg  sjøn.

- v -

.Politiknstablone 3,1nar Aas„Sofes gato 14„Usler, Breisjåvoien
39, Sinsen,.Lu'vig'Zwilyer, •qnn av segnoprst?,n, Olaf Hjllerad,
Svarerud pr. Rca, reservekonstablene S. rygård, Stockholmsgata 29,
Svein Ødegård, Skgveion 4, (han gir  sug  ut for å være jøssing) og
0. I- Gårder j, Ort Ade1ers gat 12.

J:,hn Edvardseu, s:om er kontorist ved Cslo Fugedkontor må betrak-
tes og bohandles som provokatør. Han ur flyttet opp i lønnsklasse V,
mens hans utdannelse og praksis skuldu stilt ham i klasse VII. (Edvarc'.-
sen har hatt et epphold på Goitmyra Iutornatskole, og fra sitt 9. til
16. år var han på Tftos Gavo,  .7irsaken var forsøk på å sette på brann.
Han hår pyromanske tilbøyligheter, eg hans åndsevner ligger i det
hele tatt på et lavt nivå,

- v

TIL FRELING AV NAZI1IS=GE1  v_
T  forbur= berter azikommissa ene seg av å ansette NS-damer som
kontordam,r i forbundskontorene. De skal spionure ut de andre og pro-
pagandure for den burømte "nye tid", I I.O. er det kommet et par
"damer" av typen, og nå sist har Sjø annsforbundet fått sin NS.kontor—
dElm:, en hirdjente som he:er Synøve Hovlin, Naziene stoler ikke på noo .
De  tø/ vel knapt stole på sine egne, så skitten som derus sak er. OF
sa trengs det observatrer både hur og der, Men at det vil fre r'me nezi-
fiseringur kan he/rene være blå for.

- v -

L.0.3 S1r1 LAr:;.
De slc„.r s or ps, e .yrenu som n, sittur på toppen i 1„0, De

sti11r sannelig 'ikke sitt lys under en sk'uppe. De mest forvorpne
hører di såka1te pressoavdo1ing. til. De har nå gått så vidt at de Lar

seg, sin een De har fått-Folketeaturrestaurantens restaura-
tører til  å gå  ied på å heve leie forho1det for kafeen i 2. etg. i Fol-
keteatret, og så har do selv leiet lokalono, og dor kan de oppføre seg
akkr!rat som de lyster, og det or vel det som 1iger bak de:Ino atvide1son
av"tressevirksomheten,"

- v -
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DFLIJ4ILSTJLLINCEP I STAT OG KWLUNE.
1Tet  er-s=3m  stillingen lirger an en solvfølge at -ingen søker

ledige, faste stillinger i stat og korrune. For visse stillinger,dot
ejldr  særlig de viktieste og feituste stillingene  er  det ikke på-
krevd  med noen4nnskjerping av de-te forhold. De er farbeho dt NS nedlamm
medlemner..

Men de kan ikke  karne ovur allu, og  dJt ur mange offentlige funk-
sjonærer som i de ee tida har stått overfor valget melem å søke en
ny stilling :ller ikke.  De  m. oe;så. iet har horsket endel
uklarhet em man skulde ske s-tillingsr eller ei. .

Det kan'dreie  sug  om opprykningsst ilii oe  det kan .være tje-
nestemannsstillinger som e£ blitt ludi•,tLr avgåtte tjenestemann.
Når det gjelder stillinger som r blitt 1 idg. •etter . tjenestemenn sor

blitt avsatt av et nye Styru,  e£  stillingen fullstendig grei.
De kan ikke.skes  av  noen rettskaffen nordmann.

Men stert bedre blir ikke saken om det gjelder  stilJinger soff
ur blitt ledige p, g. a, ordinær avgang.  Forholdet er  nomlig nå
at det for alle slike stillingur vil bli krevd at de i'erklærines form
tar standpunkt  for  -eller mot den nye tid", Og .det  blir da  dem som
går inn for NS eg "nyerdningen" son får stillingen.

Felket forlanger at tjenustemennene  holder  stand på dette punkt.
Dut vil de sjøl også tjene best p i  det  lange løp. Nye st'illin-Fer en
har fått på  det  nya  grunnlaget er  av  liten eller ingen verdi når alt
er Over. Da vil allx urott bli gjort god ng de som  rettelig skulde
hatt stillingene få dem.

Det vet.og skjønor det overvoiende flertall  av  de effentlige
funkWen=er  og tjenestemenn. Derfor vil de  holde  stand.

Det kan bli.en. hard tørn for de offentlige fnnksjonærer, .nen de
kommer til å holde sin.del av fronten. Det er vi forvisset om. På det
viset gjør de en itinsats for der'fulles kamp for å  J6,,_onvinne folkets
frihet. Vi på vår side må  etotte  o»p Under deM som på denne måten
yder en innsats i vr felles kamp. De står nemlig.på samme front
som oss som kjemper for en

FI DLI  FAGBEVEGELSE.


