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KAKERAT!
JJe—sisMe massearrestasjonar mad innesperring av  flere  hundrede uskyldige
menneskar som gisler, viser den indre spenning som preger nasismen nå det
nåVærende tidspunkt,

.den »en.(m siden har da•ens brutale makthavare'måttet foreta en ynkelig
retrett i hakekorstoget mot kirken og lærerne og de har måttet dekke over
nederlaget i spørsmålet om arbeidssambandet med et innholdsløst møte, hvor
den såkalte sosialministar gjorde forvirringen L  fullkommen
,med hensyn til de fremtidige planer. På den annen.side har NS og tyskerne
satt i vork en skjerpet terroraksjon overfor gode nordmenn i•et omfang
som virker helt forferdende. Som påskudd har de benyttet de skuddene
som gjorde ende på hirdmannen og grensepolitimannen Per Christensen.
1Jette er nøyaktig samme fremgangsmåten som tyskerne benyttet seg av i
sin kamp om makten. For å dekke over bevegelsons  fflan8e1 på ide og inn-
hold, begikk de tyske nasister de groveste  proveksajener  for å skaffu
seg martyrer. Enhver individuell, uoverlagt handling fra deres motstan-
deres side den være seg bevisst eller provosert ble øyblikkelig
utnyttet til masseterror og den most uhemmede brutalitet. Dermed søkte
de å lamme motstanderens kamnovne ved å spre redsel og død omkring sen.
Metoden har hittil vært lite anvenJelig i kamnen mot det norske  folk. På
tross av alle provokasjoner, rettskrenkelser og brutabe overgrep, har den
norske fronten kjempet sin kamp med rettens midler i stille passiv mot-
stand. ^rbeiderklassen, som dog rader over virkningsfulle, ja avgjøren-
da maktmidlur og som i sin årelange strid for sosial rettferd besidder
stor kamperfaring, har også avholdt set, fra aksjoner som på dut nåværende
tidspunkt bara vil styrke motstanderen. Både i vår egen publikasjon og
i alle andru organer for den nasjonale reisningen har det  hele  tiden vært
advart mot individuelle aksjoner, fordi disse bare vil gi nasistune en
kjærkommen anledning til å skjerpe terroren og øke arrestasjonenes antall
og såledus svek÷frihetsfronten tilsvarende.
Dot er klart atlhds mange av dum som har en bror eller far eller en god
kamerat innesperret i Gestapos fungsler brenner et hat til nasismen, som
lett kunne komme til utbrudd, hvis ikke samtidig ansvaret og plikten over-
for den folles kamp var så fremherskende som tilfelle er.
Episoden pu svenskegrensen blir av mange påstått  å være  satt i scene av
nasistene selv, fordi NS gjennom de siste massearrestasjoner ønsket å
dekke over sine nederlag pa•andre, fronter. Vi.vet ikke om dette er riktig,

vet det i tilfelle er nøyaktig-etter dan vanlige  nasistlskfk
oppskriften. Og vi vet at lndividuelle forsøk på å ta seg selv til
rette aldri vil få plass i det norske folks kamp for friheten,
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DE BRITISKE ARBEIDERE
sendta i anledning den norske frihatsdagen denno hilsen til de norske
arbeidere: "Millioner av organiserte arbeidere i Storbritannia sender sinL)
norske kamerater og allierte en hjertolig hilsen med broderlig sympati og
oppmuntring. De vennskapsband og elen samfølelsen som alltid har bestått
mellom oss, or blitt styrket ved den modige og faste holdning i de prø-

velser dere har måttut bære, Vi beundrer de norske mdnn og kvinner som
fortsetter å kjempe for friheten under brutal forfølgelse, mot en grusom
og nadeløs fiende, Sammen med dera minnes vi deres falne kamerater Viggo

Hansteun og Rolf Wickstrøm og, du manc cr  Ire som har ofrct sitt liv for

de idealer om menneskulig broderskap, ret•eferlighet og frihet, som knyt-
ter.oss sammen i ubrytelig samhold om det felles mål. Disse idealer, s'm
er helliget til så store ofre og er båret.oppe med så utrttelig arb@id,

vil seire til siutt, og det heltemotige norskd folk skal få se  sin  fri-
hut gjenfødt Deres demokratiske stvreforM., dures fagbeveg else  og koop-
erative foreninger vil bli gjenreist.  e .1 •



»tagtorenJniflk  tøler vj tzl_to over at vi hnr kunnet hlolpe
Deres ledere gjenrcise Dores organisasjon på vx frie jorc't, scm
har fått så mange hugg av den sammu fiende som ovurtalt eros vakre lanc

yi er dypt takknemlig for samarboidet med Dores regjering, med Deres han•
og 1;etes crganisasjonor for handel og industri som p vor frie

jord flomdeles u_U?5r un gjorning på vegne av Deres uovervunne g uover-
'vinnelige fo1k, Til hele det-norske folk, til dero kjære kamoratJr
tapre vonner går våro tankor på Norges dag, Vær-ved godt met; ,t;i.hetons
dag nær,por seg
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UNDSORJAUli›AjJONEN,
a7vs.' dens.koMiske,leder, har besluttet at tillitsmenn som er arte-tert •
skal fratas sine verv innenfor forbundene oller institusjoner som har di-,rekte tilknytning
Vi skullu tro at'beslUtningenikke egentlig vil skape noen sorg hos de
tillitsmunn som den vil ramme. Arresterte og andre hodorIige tillitsmenn
hår i virkeligheten .j.kke noe høvere ønske enn hurtigst muiig å kommc seg
fti fra all befatning med den nasistiske fagorganisasjon,

, - V -
ROLF NILSEN
SoM den 11sjptifjor ble tilsatt som komis.k luder for Nw-sk Telegraf-
oj;Telefonforbund, er nå sparket ut og avspist med 3 måneders lønn som
plaster på:saret, Avskjedigalsen fant sted da forbundet sammen mcd de
andre offentlige etaters forbund ble innlemmet i 'Forbundet for Offent-
lige Yrkurir undet sirkusdirektør Meyers ledelse, *Det er.ikko første
gång •asisteno har måttet kvitte seg med sinc uduelige kommisærer; men
4ct pUssige er at den komis.ku ledose stndig og fortsatt ligger på sam-
me.lave og behagelige nivå

-
DET ENGELSK-RUSSISKE FAGLI(-E
Trdon'britisku landsoligj-ORsTkongress i Edinburgh i septeMber 1941
blu det enstommi.g vedtatt et forslag om å innby den russiske fagorganisa-
sjon tiI dannolSe av en samarbeidskomite. Innbydelse ble godtatt av rus-
Serrl -e, -og straks kongressen var slutt, blo de første forbereduIs,(tt gjort
til et felleSmøte av representanter for don britiske og russiskc lands-
organisasjon, Møtet fant sted i MoSkva i r14.dten av oktober. Dcn britiske
delegasjon beStod av 5 mann) hvoriblant Landsorganisasjonons formann,
Wolstencroft, og dens genoralsokretær, Walter Citrine.
AVTAIU I MOSKVA0 amarbeidskomitoon holdt sitt møte i Moskva mens kampen
raste som verst noun mil utonfor byen. Et grunnlag for vidcre samarbeid
blo-'oppnadd uten større. vanskuligheter. Ougavene for fellcskomiteen
ble formulort i følgende 8 punkter:
1. å sarilarbeide fagorg. i Jtorbritannia og Sovjetsamvoldot for organi-

sering av gjensidig hjelp i krigen mot Hitler-Tyskland
2, å  yto all mulig hjelp til regjeringene i de to land i deres felles

kamp.
3. å styrke do indtstrielle anstrungelser i beg& land d dot mål for øye

å øke produksjonen av tanks, fly, kanoner, ammUnisjen-og annet krigsmat-
eriell.

4, å fremme leveransene av den mest ustrakte hjelp i form av våten fra
Storbritannia til ovjetsamveldet,.

5. å jØre bruk av alle agitasjons- eg.propagandamidler i ka,mpen; såsom
pressc: kringkasUng'; film, arbeidermerter m,v.

6. å yte all mulig hjelp til do folkenc i de Okkuperte land som kjemper
fer frigjøring:fra tysk underttykkelsc, for sin uavhengighet og for:
gjenopprottelson av sine domokratisko rttighetor,

7. å org!rnisor,J den gjensidige hjelp mello"m de to lands fagorganisasjoner,
og h yte gjensidige informasjoner,
å styrke en tilfredsstillende kOntakt mellom representanter for fagor-
ganisasjonon i Sovjotsamveldet eg-Storbritannia gjonnom sokretariatet
for den •rit5ske

..d3N DELEGASJON'AV.IMSSISKE ga T>i-1.P;C-avtalen til Storbritannia i
1..~Sonkm, under ludelsu av formannun i don russiske

landsorganisasjon,Shvernik, besøktu i løpet nv en måneds tid over 60
fabrikkor og en rekke gruver, skfpbYggerier, flyplassor m,m, Overalt ble



14:1-tt P(-),du bdsøkte. •
dn t,l fur i d n js.nudr  ld  Shvernlk -.Prdm

russdrn,s syn på srbeidet.  pektd  ;å  Lt  d,n  dlt  overs'kyggend oppgdven
n vc.r å  mobilisd3:d dlle  kreftur til Finsiii .c hjelr.  i kdmpun mot Hitlor-
Tyckland, å stinJulerd  dlid  s.n--tren,lsor for s  0k,  produksjonen  dv  tdnks,
fly, kdnoner, gran-rIter og -.nndt krigsdterielJ.
..1)E1 SA.MA-1-LbEID r einnledm, ot eJlom dto ldnds fdgorgdnisdsjonur•...„,_ • ,
dr  sotvstgt i øydblikkt vusutLig preg,:t  dv  d, opsgdver krigen sti4.1 •Men
det dr klart  dt sdmdrb.didd  blir likd.nøtvendig når gjenoppbyggingdn'skdl ts.
til dtter krigdn. En må r,gn, med  dt  do motsetningsforhold som tidlig,ro

• bustod mcliom ddn•vusteuropeisk, og russisko fdgorgdnisdsjon nok vil skdpe
visse vnskeligjAer og det tjuner inguns inturesser å  legge  skjul på dt
komMunistends tidlig,ru mdnøvnopolitikk utenor Russldnd til un viss grdd
kdn humme gjdnopprettulson d-/ -j,nsidig tillit. Men nror b,ggc pdrtur, som
nå cr tilfclIc, positivt går inn for sdmmen å løs, drbci1erkl9ssens og h,le
ddn  sivilisurtd vdrdun‹-; livsprobl-mer, s kdn det ikkd 13rske tvil om dt d,nne
fulus k,dmp på Jiv og død ogs;A, -vil byggo bro over  dlle  kløfter og skdIDe len
gjensidigndt og soliddritet, som  dr  b tingd]sen for fremtidig fred og trygg--
hdt i Buropn.

-
M.A•SSEARI-C,JUENE. •.•

dc nwn vi offuntliggjordc i forrige uku, kdn vi ids,g bringe
un ny 1-mg listu ov.:r ofrun, for nci s ns sistu drr,stonsrdsri:
Fylkdsrdann lordonr skipsredJrne L,if Hø_gh, Fridtjof Loruntzen, KAro
uch4ning, Tschudi, Eitzen.„ Bjørn Bjørnstdd, Kristoff,r Ols,n, GLInn-lx Hvdt-
tumy, kdsptein Isdksdn., g,nerd1),:onsul Askvi, i. Rødc Kors Hdns Ndnsun,
1-ønndbdrg, frk, Klønig, Fl=ld Gurn,,r, cl.vokdtdn- Eindr Corneliussen, Nord-
groun,'Arnd Rygg, 01df Bjerk,, Ivdr Alnus, P ,r Lyhmnn, Corrdzinsky, Nils
Wurring, Rudolf Arndsun, skipsm,glerne Svorru 7,1yller og Hjdlmdr Bjørge,'
dusent Emil bmith, forf-Ater Nis Johdn Ruud, Sd,burg (Thdu Rekid-rqebvrå),
Jørgensdn Ulldrn, kjøpm..rnn ,ns,n or slakt,r Kristisnen
Gdmidbyun), lignin-rssjefune 13,øokr=n og Frost, i Somdvi-k-d kjøpm= Stdngd-
by, ddvokdt Erik  Muhle, inguniør 1\i131ri'thc H=J1 Throne Holst, Cdlld
Ptirst, sønn av  diruktør  Ld, dr. Juulsrud H,1 2 sønner og 1 ddtter og desE
utdn un ldng rekk, til båd, i Oslo o utenbys.

- V -
1A.u10 APFAATEN2

on oåsrift, tvd ig fortuller  hvor  n.xvøse
dd ndsistiskj luddre ur for at solddt'end nnhutun å vite. 24skrif-. ..sd________ ...•
tun  lydur i  norsk oversettlsu:
'IAVlytting s.v utuni tndske sundsro er en forbryt„lsd mot vL•rt folks ns.sjondld
sikkerhet. jidt vil dtter før,r,ns bcf:liTn-15Ti—s-trRffet mod de strengdstd
tukthutietrsffer. Solddtur tenk p dettel"

AVSK"ED.
'71:-ERcichborn - Kjcnn=1 rnail. tdkke v som .idrettsfører

ogbdldu sugi31rivillig" til ,tfronten ps.a. skumld trdnsdksjoner. Iddg
kan vi yttdrligur, Mpleru,diss, opplysningcr. I den tidon ndn fungerte -

-har Rdichborn-Kjunn.,rud brukt fluro penger til .sitt 1-nrsonligd bruk enn det
v•Ir bevilget  hsw til  rdprd:JentdS.jon. Således gikk ddt i 1941 mcd omldg
22.000 krondr vesentlig tii rostu=trugningurr vin og br-nnevin. Det sorr
bdtognut toppen-var dt idrettsforbundet skulle xrdngerd et instruksjonskurs,
hvorti• var bovilgut 2.400-kronor, Isted„tfor å drrdngerd dette kurs, drog

i'idretts--Iørcen" gramcn mod 3 k -mpfcllcr og 4 "ddmer" til 2n hytte ved Geilo,
hvor du avvik.lot  ins..truksjonskurset mcd å drikke brdnnevin sg synge drikke-
viswr,. Dt r slikd"idrdttsligd" formå,1 ndsistene brukcr d veldige pengc-
midler tili

- 7.
DEN BEIZYKIEE
71,-Ire-k=tør Lduritsun på Luoullus, som n ur innundcr av lmfccn Gylnd Ercdcn,
blc for noun måncdcr sidcn arrstrt v Gcstpo og hdr Siden sittet inn,
Og gjennomgått  un  kra±'ti*g  prvlestrdff.  "ÅrSdkdn vdr dt hdn hddde forgått seg
mot  on  tysk solddt. Hrr er,,også,-11eus wdor søkelyset frd do tyske myndig-
hdter, mdn hdns kdmpfelldr direktør Col1 og omis.k leder Asch-Stefensen



L;jkir alt som står i deres makt for å radde Laurits,n.
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.-1,11,i-Ge,12JA:Jje 1 1.• 1.21;g1J.

•

av dsn utredning om tvsl?u forsvningsvanskor
som vi påbeF T'nt, i
,-4om n„vnt startut .2yskJand krigcn  -T!;(1 un noe større kreatnibustand
unn i 1914. Tysklands 1:gr- aV hvil o ru vud krigsutbrUdd,t er buregnet
til omlag  6.5  million•r tonn - årsforbruket er rundt 10.5 millioner tonn.
h,-Jsten 19:)) vr od i h,1„  'ut  sortysku område. Høsten  1940  v.r
dåriger„. lind,rkudd,t i,llom produks4on o orbruk er delvis dJkk-t v,d
n,dsett-,1se av forbrukut og.du1vis  ved av lgrenu, Nå i rni  1942  ur
stw..Isjonan den b Tyskland sulv sannsyn_ligvis sitt;r inn  mud  ,t 1- .,r på
ut  par million-r tonn, mens kornforsvnin-,n i -1f,ste områdur seav
ikku  m  n  strungustu rasjonuring til årcts høst. Jette gjeldr
,Uedes med sikkurhut Nor .J  oiY  Grkunland, vnunbroi Finnland,

V -
VBD AT i,Lf,liRJA.JI"ReLfKjJONIJoN
ondegges fra aninkTe til vug,tabilsku produkt.r r det riuli mad ic  til-
gan r en rår ov-r å kommr: fram til un butvd.]ig større kalorimungdu. j'ør

Tyskiannonli barc en trudj_part av sitt kletiforbruk
hj,lp r nilsks proukt,Jr.  Ved  til n omfattenJ nedslaktning av
kreaturbesta,ndsn, vil :Jtortysl-jand tcorstisk kunnu  å sk-fCc til
du n;.Jvcndie ka)orier i form v korn, pot,ter, kål o.r grøn=ksr direi:tu
berugnet til  m,nneskufød,.  in  d,t vil da automatis1-. oppst. ,t ov;.rordentlig
føluld.g ufidrskudd av såvc1  f,ttstoff,:r scy, av ,nk:lt, nødvendige . .gghvite-
stoff,r.  Særli  vil fcttrwdsn bli alvorlig: r v hlo tv cn oversj.øisk
import'av kraftfor p•'') om1-,:  4.5  mill, tonn kunn, Tyskland i 193?, ca.

[‘v sitt fctforbruk ved innsnlmdsk pro:biksjon. Da.futrjon.,n. pA
] nt nær h r v“ft  ncdsatt sawc utstr-knin- som tilførslan har falt,
Tyskland Ille Utt tu5rspå opel-.t_ la=u, I (L flestJ okkup„rt- land er

oppbrukt. r. unntak av Ja=lrk og holl snd_  rår  det
b,satt, områd,r - så.vel som i inrani -  manu1 på  f-tt. La.,n kan å  ut

na o,:sa de tvsku fut 1J/n,gr,n.. ,r vud ta slutt, kan an  mud  sikerh.t
forutsi t fettknapphatcn o e i sulv, Tyskland i år  vil -jør, 1;34-1:t:
sturkur- unnilfjor. Tys'•:luld vil i 1342 bli tvw-ct  Lii  å settu
n-d fettr-•sjonune til d, k-vanta som kln pro,-ser_s inn,nor det stortyske
maktopre, tysk,  im port av smr fra Banmark og Holland vil  som følgcm
at  all oversj:disk kraftfori. eort er'st ans,t og lagrene tømt, i

- V -
FiSTT-ADR2UKii3T I TY:jKI_=.NL

W~..• •••• y. •

-\nr før
•,

krien :junnomsnittli ?)1 r n pr.dafg pr, innbv er. 11-rav
30 ,:r-rp. s;m,r og 30 gram flesk, J:Ls-Ln 'v fettJt f.ikk  d,  gjennom anirc

lørst o' 'L'r,mst mlk. Nå prJv„r. .)n holdc smørprodu-sjon,n  opoe ved
å kjerne nes-Jn all m-lk,n. B-.re brn,  sykc 0-  vordund, m0dr •får nvsilt
melk. rv.d har dut vwrt mulig å 0k, probz'sjon,,n -
produksjonen  derimot, som vs.r  basrt pL i',1port av 1.7å.V'rcr, på dat na•-r-
mastu stoppot. Pcttmng.,1,n i Tyskl nd skyldas durfor i ø-vublikk .t først og
fremst at flesk o: nysilt e1k forsvinnUr fra.  -1..rksdut. k.n  1.tt...rhvart spm
hormkvc,t sl4ktes  nud, vJ  oa mui,rismøreruksj)nun f ile, o i  t blir
da  hult  urU1i e holde  smørrasjonane  oppc erio på dut
har sivilb,folkningun i Tysklnd fått 40 mam  futt  dvs4  h-.1v-
part,n av vanlig forbruk. i løp t av 1942 vil ,n ettJr all sann-
svniilut ikku  kunne utdclu iner cnn 50 rm, og fortsett,r nedslaktnir--n -
LV .11 sannsynlihet tl.r fer sli- som frohtlinjenc n' :r er det:bAre

ut ti:dsspørsmå,1 når en komm„r undr O rm. Da blir f,ttsituasjonun om-

trunt bO i 1913. .P i n i.Y6 r iøl li Tvsklanls cvne til å skaffe
b.folknin ',n (lut apeolutte eLiflujT.uni av f-tt uløs,li; forbundet m,d sjøb10-

VE-1) FORTSAT:2 ST-.j'2K NEDSLAKTNING
'77--kraturbestandun vil kjøttbroduksjoncn i 1942 kunne hd1(1.csoo

niVå. P4r krig n var kjøttforbrukt i TvH-1'n' o  1 1  kg  pr,
mdlvii pr, uke. Id ur r lonJne -AlindrJ unn -n  ncm]i ' 300
pr. ukc. Egvit„forbruket var om1'a' 88 r pr. dag, Pro luks jonen av •



1>OLITILEGE KR1STE=N
bla arrestort av dot norsko statspolitict 11, mai og innsatt på Bredtvodt.
Grunnen or at han i tjanaateskriv tiI polititar Askvig og judas 140 har
meldt fra om mishandling av fanger  und-ur  forhør av statspOlitiet. Dr. Kri-
stensen gjør oppmorksom på at såvel professor Klaus Hansen, som har under.-
Søkt en av do iiohanledc , som stat.spolitiets  log c dr. H,Ins..En, kj(-,nnur
til forholdonc.  kun  en politimann Som,idag :;jør  sin plikt-- slik soM herr
KriStensen - vil aldri bli tålt av den sadistisku Despara-
sjonen og radslen or de..begåtto Misgj rfliwer driver Judas stadig dypore
og dypere inn i forbrytalson.

1.,BNSMENNENE FORLAER N.S,
TTJTivlkslørr 6klL i Romorik e. skrøt i sin tid  av at han hadde  fått
Iokket.otXuet.alldistriktots.lensmenn inn i N.S. For, en tiJ siden
hadd lansmann Abelvik i LørInskog fått nok og meldte Se.g ut, Når har oså
lensmannen  Klevene i Skodsmo'sag takk  for se.  Det skal væru kirkestriden
og matodon mud å ta gisler som har  vært avgjørende for dom.  -uat rakner,

det  er  tegn  som tyder p at utmeldalsone gjør ot ovororlontli- sterkt
inntrykk på N.S.folkanes  På  forhånd ødelagtu netvesystem..

- V -

jJET MiE'FLI.k.GGET OVER BELE SVERIGE 17.  MAIL •
og dot ble holdt  an mengde  Yor-ros-møter og  andro som c-„i  ut-

trykk for  det svenske folks  solidritat og modkjensle med Norge. Karlstads-
Tigninon skriver i'en leder bl.e. '11 3.1vow,nordmennenes ;3tore masse ikko

kan forstå vår hand1omåte og•vår oppriktighet - om vårt ærlige
sinnelag har dessverre borat sug altfor dypt i våre norske brødras sinn -
kan detto ikku hindro oss fra å-viso vår sympati, vår beundring og vår
ubryteli,:o solidaritt.
Bare friheten er mulig h.-Juvo

777ursfår hvilket folk som helst finne seg i

bådo slavari o tyranni unduX c allmokti- stladolsu, do kgn kalle ber!,

nordiske og  arisko, de kan høre til østuns laspot.e.r. Bare i frihet er
vi oss se1v," Artiklen slutturzod ot varmt Inska'og et sikker't håp  om at
rahetzisd! ,,,L;ikke.Ur Langt borte for det norske folk  ",Dets friske utholdon-
h:..t,.duts stalende  mot oe  pkueligre  ubøyelighut skal bære  frukt. Frih2tan
ventur og vinker»''

". -flesk,vil,dorimot falle voldsomt-for3.i-svinebestanden allorclu nå or ve-
sent1i .2  rausurt,  1  Danmark er å1des svinabostanden alt gatt nodtil
under  det  halve, fxa 3 miil svin til 1.46 mill.
- - V -
FISUFORBRUKET
sOE-i 'Jtortyskland var omlag 260 gr.prindivid pr,  uke  har sannsynligvis
falt til omtrent cn tredjepart. En vosontlis: del av fiskflåtens størsta
båtar ur cmgjort til bovoktningsfartøyer, slik som tilfolle or med 600 av
de størsto norskc fiskefartøyanu, og krigen hindrer den tyske fiskeflåten
å komma utpå reange..2av do besto folteno. Mangal på:brensa:_],solja gjør seg
ogsa gjuldendo. AV samme.grwn= cr Tysklfl,nds import av fisk fra Norgo
sterkt fallende, Den norske tranprbdIlksjon, som .er'en goj indikator på
torskefiskuriones-størrelso,  var i 1941 ikko mer enn rundt rognet 50.000
tønnur,  hviikat  ,r omlag dut halve vanlig produksjon., Tr-fleksportørenu

Oslo anslo i januar i år årets tranproduksjon til om1a., 30.000 tønnor.
De håpet a fa roservert 18.000 tønnor til dot inrunlands.k_. rflarkod,  rusten
gar til Tyskland. Dat cr dog tvilsOmt  Om  nordmannene f, tr beholde så
maget SQT 18.000 tønner. Tysklands import av hylolj» cr praktisk talt
stoppet.: •
(TJtrodninn .forts ttor noto uke)
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GRUSOD1 ..3EHADL1NG.
Tyskern klager høylyJt ever_fiden grusomhat de tyska dip1omater har vært
utsatt for i Amerika. De ble intornart i ct hotell, fikk hare gå i hagen
ot par timor hvor og fikk baro lese en enesto avis hver dg. Til
sist blo de sondt avstee i on båt somvar foreldet og dårlig stelt  0 g



altfor liten for Så Mange passasjerer.. Etter tysk oppfatnin-: er altsa
dette "grusom behand1ing".
Det minner ellers ganske svakt om tyskernes behandling av de norsku skole-
lærere, bare med den forskjell at 1ærerne• ikke hadde drevet femte-kolonne-
virksomhet i tyskernes eget land. Og uttrykket "grusom behandling" er
altså tyskernes.

*.•
TIL ENGLAND OG FRIHETEN. .
ren.danske fol etingsmann og tidligere handelsminister, det konservdtivo
partis.kjente fører, Christmas køller, har.unndratt seg det tyske åket i
hjemlandet og ur reist til Engldnd. Den danske regjoring har fått med
delelse om hans roise i et brov som er postl-,mt i.Kjøbenhavn 12. mai,
der han sier at han med sin hustru eg sønn  har forlatt landet,

I KRINGKASTINGEN FRA LONDON
redo:lorde Christmas Møller allerede den 14, mai i on tale for grunnene
til sin reise. Han så det som sin plikt å gjøre falles sak  med  "Du  frie

• Lansker", som fra London fører sin kamp mot den tyske undertrykkelsen og
for frihet og demGkrati. Regjuringen har medlelt at den vil sette Møller
•unier tiltale fordi•han uten tillatelso'har forlatt landet og stilt seg
til rdhet for krefter som ikke følger de retningslinjer den.ansvar1ige
regjoring har trukket opp.
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DET ER LETT 'Å SE
at nettopp det or den dansko regjering nødt til å  gjøre  i sitt fangenskap.
I  sitt  stillo sinn ønsker nok hver'eneste en av dens medlemmor å
felles sak med-Christmas Møller.  "Ban  wkaLda  or;så dømmes ettGr t ti.11egg
i straffeloven, som  er  utfordiget-den 18.  januar 1941.  Dat er en lettalse
å høre at han fikk med seg  hele  familien.
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KOMELIEN I AULAEN.
et møte som mmnister" Lippostad arrangerto for representanter for fag-

erganisasj.m3n og arbeidsgiverne den 13. mai.ble en ynkelig komedie. I inn-
bydelsen het det at forbundond og samorganisasjonen skulle senhe 5 repre-
sentanter hver, og at det foruten da komis.ke ledere burde ve1ges folk fra
arbeidsplassen. Let skulle sdledes saMmen med representanter for arbedds-
iverno og de nasipamper som'alltid troppe opp ved slike forestillingor,

blitt on stor forsamling. Resultatet ble imidlertid svært magert, og møtet
hvis hensikt var å dekke over fiaskoon med arbeidssambandet, 111ustrerte
tvertimot tydelig nasistenes nederlag..
Let var meningen at lederne for I.O. og Arbeidsgiverforeningen skulle tale
ved siden av Lippestdd, men bare den første liret av seg noen tommeHfraser,
mens det sies at direktør Erlandsen kategorisk hadde nektet å opptre.
Lippestad kom i. sitt foredrag med don interessante .opplysninp: at kvinnene
nd skulle erstatte mennene i en rekke yrker. Han glemte  imidlertid å  for-
• tello at dette skyldtes at tyskerne  skal ha  den mannligo arbeidskraften.
Videre rettet han,en mill kritikk mot de koMis.ke som han fant opptrådte
for lito på møter sammen med arbeiderne, enne  kritikk er fullstendig
ubeføyet, da de organiserte arbeidere beviS'st holder seg borte fra møter
hvor hasipampene viser seg.
Komodien i Aulaen er det beste vidn(:;spyrdom nasistenes avmakt når.det
gjelder arbeidslivets organisasjoner. Aldri  vil det lykkes NS å 2ppnå
kontakt med drbeiderne og dese tillttsmenn. Den korrumperte og nasifi-
serte fagorganisasjon vil sta/tsoliert, hatet o foraktet, mens arbeider -
klasson fortsetter  sin  kamp for en

FRI FAGBEVEGEIS-E


