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Tiancison.sanlaasjonen har na offislelt trdt fram som et ledd 1 dennaz-
Istiske hovepise. Det er nemlig opprettet en sanarbelds:komIte me1lom linnds-
or ge insaonen nasjonal Samlingc Lerune komiteen skal tflretteledge den

virh:schet son skal drives i Landsorganisasonen, samt
Ilnarierin;on av Hasjonal Samling. Koniteens sn udeneneotnnerstre-

ker diene ne':gavona: "Mlnistrenen Fuglesan, Llp.eustad og Lnnde, N5,økonefli-
sjef Tnnendsen, Odd Fossnm, Erling Olson og -Klere Rein.

Eed dette er en hyor tvil borte hos do som ). enda trodde  c_t det ver
ree(je noe av fnoranlsasjenens oonrInneli,-49 nrbeidsofleev7.

Ejonen er riasjonal iamlings talerør bos de tvangsorseete norshe e
hJet er scrgelig at gamle gode, tillitsmenn skal vere tvunget til •

sette i sino stillinser for å tjonestgjøre Nazistlek or;ansasjons7rbeide
Arteiderne i 1.. se forvisset om at de, de I $in tld satte tli
lvsreta sine intoresser, ikke svlker. Og tillitsmonneho md pd sin cisc ihke
glceeo slne arbeidskamderatr, son tok den ut av arheldselessen, og sLtte dem

betrodde stilliner. De nI huske at de tillitsmenn som svlktor v:Jd
de E€g inn i Nasjonal Samling eller på annen m•te kr7iper for de nye nakthave-
re, for all.tId  er  utstøtt aV de ærlige arheideres reLker. ingen unnskyldnin
v11 bll sodtatt, nAr dommens dag om ikke sr.t lenge rykkor inn ovor landet.
Da -v1.1nokk svikerne øn s ke at de beller for en tid hnlde ofret se  e2z,  lild
savn, enn stilt so som modlem eller spytt-sliker for nasistere.

"Sekr0tariatot"
er onv:bsvet, fordi det er uhensiktsmessL; å ha en styreform som  s't

flore porsoner rett til k votere i sakpro. kd skal det baro holdes 1Sber av
konssa,rene i forbundone. hdese møter får ingen bosluttende myne..ignet, meJn.
.skal  w2TL)  et bindeledd y:rellom Landsor.jsanisasjonen o(!; forbundene.
• Selv med barc nasister i sekretariatet tØr ikke de n-rje makt4were  n

forel0;30 sakor til avgjørelse.
V

Sehf?vens Bilsontraler overtar TransportarbeiderforbunGet.
J_Ja don. første koncillsær i Transportarbeiderforbundet, T. Itoklingytiltrad-

te, opnlyste ban„ at han var innsatt etter innstilling og fonespersel fra
dlrektr Seb.ø-jen. ImidlertId har han lkko tllstrekkolig evnet a tn v=,  pa
h,err fehlayens lnteresser. Derfor har ban nå tatt sin mest b)troddn mann,
Alexander 73ervIg, og plasert ham i kommie2erstIllingen. Bervig er rnseee, og
var direktør  b ehøyens utøvende kraft mens nan badde tilrebtoleggoisen av t:s-
kernes transorter i april-da;ene ferri_ge år. En kan vel vente se3 at 'LGede
direktøren oc hens leiesvenn for denne sin irnsats vil høste rike frukter i
den førsto tidon fremover. Så lenge vil nokk horlighoten ikke varo.

-
11.nskerne

har hatt en stor strid omkring Håkon Meyer. L;!ærlig har do nane:e tyske
mnlk"-,:nre 1 musikkerforbundet nektet å bøye seg for en kommisær av jødisk
horkemst, obr forlangt at personalunionen med komnureforbundet n skulle oppbeves,-
Detto er nå etterkemnot og Odd POss= har selv måttet overta

-
I Nord-Norge

venter man enda eå en kommisær etter Gunnar Bråthen, som enda sitter
a:erestert. har de ft:,„tt melding on at on ingenlør fra Moss, Bernhard
Eekensten, skal lnnsettes i stillingen.

V



I'er‘rn2sstyrencs skjebno
er enaa ikke avgjorts Dot er imidlertid sterk stenning blant kommiswe-

rone for at forbundsstyrene skal foptsette, nen det er en allmindeli oppfat-
ning at de bPr were gjenstand for onfattc.ude utski f-tning, NO har nemlis fø-
lelsen av at det ikke er mango av med1=ene som det gar aii å stolo på-for dem

Uniformen til lederne
cr rå tegnet ferdig og skulle vart bruk allarede. KommissTreno har

inidlortid anmodet de tyske myndigheter om at dette spørsm51 ei å. utsettes en ti:
tid, da do har orpfatning av at en'umlfornering bnre ytterljesere v5c1 skille
lederne fra arbolderne. --Og kløften or på forhånd nokkså mye lik on avgrund.

V -
Nazistwse i Krn:;kastino'en  

har rCizet 1 tottene pa hverandre, Sitriden har vært s:22,voldsom at Ering-
kastingens loder, Mfiller Frank, har måttet innkalle de werste kamphancne til
en konfararse. NS•folkane n5dte fran og skilte seg straks I to lciro. Den ene
leiren ble ledet av Dr. Menle og S-,510-Creutz,  os  reoresentorte medlommer fra
fOr 9.!enril i fjor Den andre leiren ble ledet av Einar Sehibby, Abursdahl og
KeilKrus. Særlig var do sist nevnte herror storkt indignert over den behand-
ling ds får av dr. M.ehloy som faktisk ble karakterisert som venvittig. Ab s-
dal cpplyste s[itledes, at han ved en lailishet fikk s t uerrrest Da sitt
kontor: fordi han ikke hadde vtert tilstrekkalig bflig mot dr. Lehle. Denne
svarte med ti forlange den annen retnins fjernet fra Kringkastingen  os  erstat-
tet med nye folk. Av de folk han blea. Prisker inn er underslrgeron Tønder,
(alias Jas. i. Fausland.)

I konferansen ble det også klaget ovor at tyskerne tok altfor bred olass
i programmene eg at nbrdmennens ikke fikk fullføre prøver i sine studior, non
ofte ble kastet ut med stor brutalitot. Tyskerne på sin sids er av den oppfat-
ning at de norska ikire har noo å klage over, da det praktisk talt ikke finnos
norske lyttore.-

Det er kanskjG verdt å nevne hvilket kunstnerisk nivå Krinskastingen
befinner sog på. Husdikteron or bentet fra Davrehallen. nemlig Einar Ejerk-
lund.Av mdre Store" kunstnere knn nevneS den fremragende dilletant hge

Pettersen, ogs. fra Dovrehallen. Han or konskje best kjent fra Samfundsteat-
ret, hvoP han noen år vaktu avsky med sitt bløte fjes, Vi er lykkolige ever
ikke å ha radio som er innstilt Da  Oslo i dag.

V -
Nationaltheatret

gar set skralt med 0311  dagen, P?1 premieren til "Geografi og Kjrlighgt"
fikk allo skuespilIorne. som Ikke var på seenpn, ordre on å te plaes i sa.
På annen . eppførsel ble det straks stillt 2 fribilletter til disposisjon for
hvor skuossiller. Ingen ble brukt og folk fra Arboldstjenosten nåtto rykkc
til undsetning for å fyllo opp. Siden har c.kuesrillerne shjøttet ses selv
så godt de har kunnst alene. - Slik går det når styret sitter arrastert og
skuespillerne mod trussel om dødsstraff må unde r tosne solilekontrakter.

' V -
cSvor~en"

har ogsd sine muntre tider, Således ble  en  nanJ1 for on tid sider arre-
stort, mens han solgto sn pakke eigareeter p;1 gaten.• Selgoran skjelte politi-
mannen ut etter noter. Dotte tok politimannen revansje  pa  å slo til mannen.
Mannon gikk oz klagde- til en av sine beste kunder, scm or hoyere offiser
Gestato. - Dolitimannen or nå avskjadiget - -

-
LA  kan man slipre kentinzoet.  

Det-er tll alTe ferbund sendt rundskriv om at det skal  sis  kontin-
sentfritagelse for nedlenner som F2:Ør tjeneste U Arboidstjenesten, Den nor-
ske Legion (:);Waffen S. De nye lodsre" blir-stadig mer og nor medgjørlig
til den kanten.

Overmernesket Acinfledt.
Kommisar Jorger Aamodt  bib  observert on kvellen. tirsdag 4.nov. da

umiderholdt en  f relsessoldat med utlesninger over temaet "Overme-hnesker".
Selv så Aanodt ikke ut som noe overmenneske den kvellen. Han opptrådte i sin
vanlige tilstand: -pEera fulll V



Hull nå den  råtne byllon.
vet af"-77..Tor en samling nindre fine panirer i 11, Det er alt rahk

Son fins havnet ettcrhvert, und2rslagere, skaneprengere„ kverulanter oc un-
dornalere.

En av de siste som er oiopt:tt i sekten er fhv. c.r,sakf. Thomas Thor-
sen fra Tønsherr,:. Han gjorde for et par år sidon et størro underslag og
bedragere, ble dønt og satt i fengeel. I juli r..bned. I år kon han Ut av Bots-
fangslet, neldte seg straks inn i rS og han or rxE' av Oslols bys ordfører
Jensen„ blitt gjort til formfann for ot utvalg son skal ordne nod forret-
ningsførsel for se såkalte komarrunale boligselskar=e1 Herr Thorsen vil
sikkrt bli en fin forretningsfører, med don sholerinc han har.

rot er folk av donne typon som fører det store ord i vArt land idag.
"Føreren" holder sin teskyttend Lj:..nd over den. Mer ptssig cr det at noen
er sa hosat'i av sine ganlo vanor og fordighster, at do ikk i. de lange løp
groier holde seg i rekkene. Det ferekommer eksklusjonor. I det siste er
3 mann fallt for økson, og det or ikke hare sn?).karer heller. " Ht par av
do grøvste yartipameone, NS-Reiseinsp&itør" .1";,rthur 2inarsen nannen med
den rttorst uinnshrenkede skjenkoretten på Hålogalandsutstil1incen i Collo-
soun, og sjefen for Nb. skal.dto "tekniske rup•ce" den fo-2sone, zrk=tekt

r-Krut indarsen, foruten røktur Kristian Karlsoo or utsttt av nonighoten,
rr-etter å ha fallt i

Manrç nyd arrestasjonor.
D"Vr i det sirte foretatt en rekhe nyo arrestasjoner. sist torsdag

ble nestfornannen i Norsk Skog-oglandarbeiderforbund, Olaf Skramstad:arre-
stert prx Elverum. Det påstås'at konnisa:r Jahrmann igjen har vært .,eferdel
Len kjente arbeiderpartiformann, formannen I OS10 Krets av ArbeiderneS 7n-;-
donsfyikning, Johs. liadsen, sr arrastert, siktet for sprodning av rilegale
skrifter.

Aher og ftsrum bnr ;:tatspolialet i Bededagshsigen, arrestert 12-14
nedlenmer av og arbeiderpartiet, son ogs e. er nisst2nkt for produksjnn

og sprodring av illegale skrifter. Dlandt du arresterte er "Arb&derhladets.
reklanewjef, Jonas Lirunvoll, hans hustru, publistinnen Kirston ",...runvo71 og
deres senn, sLnge?ell Jonas Drunnvel jr. Videre er formaanon i Hordstrand

ungdonslas Thorleif Mathison og en rekke felk fra Stabekk og
Lilleaker arrestert.

Forretningsførur Svorre Jenson ved,Oslo konnunos feriokolonier ble
arrestert lørdag 1/11 av Statspolitiot. Arsaken ukjont. Fullmoktig Fritz

r - Eorn ved 'finmonopolet er arrestert. Den h57t ansotto embcdsJaarn, veterimor-
t direktør Thorshaug; er ogsk arrestert. Hor Arsak ukjenti

I Bergen har det også vrt masserrastasjoner i dot siste. G-estapo
og dat "nor.nce" politiet har arbadet sammen og bJahtot en, 403perso=,
derav de i postverket, blandt d, -arrosterte er journalist Olav Brunvand

dut tidligr,re "Bergon Arbaidorblad".
V

:oon  som 1:cke  kan brukes.
PostbudTR&gnalaRT som ble tilsatt son konnisaxisk fornann i San-

organisasjonon i Dergen ur avsatt. Hva Arsalcen or, har C t endz iki<e lykkos
oss å få bract på det rene, men den son kjennor litt"til pcn.sonen .:ognaldson
ken godt skjønne at han kan bli lei a bale ned solv for folk son in,zistene
i Bergent Av taktiske grunner må de vol trekke visse moralske gPonser der
i gården„ også - selv om de på grunn av mennesketiaterialots art ma trekkes
ned swdrt romslige  

. V •••••

bkjerpot cansur
Det mo= ellers fra Dergen at postsonsnren derborte er blitt skjni-

pet sterkt ettor de siste arrestasjoner. Yazi-oensoreno de.npar oflp brevone
og har slik enestående dyktighet i bransjen at folk vanskolig vil norke at
brevene or brutt. •.•

Det er ellers over hele landet tenders til strannin;z av ce=men ettm



4

Judas Liols sisto "bull". Vi bretstiller dernor å vio foreihtihet Ved
bruk av postverker til privnto bitrelsor av "far1i6 nntur" I

-

V • ••

Utrerskninsen i Oslo ko=no fortso'cter.  
Na er Oslo Sporyciers ndnintstrerenoe diroktør, hj. Sanuelsen osså

nvsatt. ,:lvsettingen forngikk nd den maten at dirotør bnmuslsen mandag 3/11
kl. 13,50 fikk telefenbeskjed om at hnn vgr avsatt og at bin hadde fjerne
ses innen kl.

Overingeniør Jaeob de kyttcr Hiclinnd (bror av nalor Kiollnnd i Den
norske Le:;ion) ar !ronstdbuert son jiraktør. Hans opptfeden i denno ftrbind-
else cr ytt•rst pnfallende. Det er vi konner tilbeke il den mcd det
første.

VV,ere or bostyreren ved konutens frilandsomr&der, Rjalncr Larsen av-
satt. Arsaken der vanlige: den avsatte vsr en god nerdmannt

-

V
Polønnins.

-1=  Eliassen, den nirsts kenstica:r i Telograf-o:; TelefonforbundJt har
son btlrl-stng nor sin rakkertjenecte for tyskorne oj KL; blitt konstituort
en nv de høyesto stillin3ene I leljgrnfverket nemlig son distriktesjef i
Oslo. V

r.:et rciter.
-1=1.7ein" Felix Andrrsen i Den "norshe Loc:±on" er ko-mnet hjen igjen

fr.=. Lstfrotten,. liat forlyder at h2ns  orodrap;  her er å ovortr.le Josenh a-sr-
boven til kr1le Lsg'lonon

•

Lo1onen er fullstendig domoralieort av do
storo mannefaflone c):; son følge av fo-L.holdene (stfronten forøvrii;. Durt
er vol imidlertid lite troli:; at dot vil lyhkes Felix borse stonnone nv

T2skernes d-noloscri.
Tla r'et-T-1-78-Tidtt" snm hornor ut i. London inneholdt 10.sept.Jotte

obsettLt:
"Dot har v[kt opusikt i  Nor r,e, at d; tysko hestcne som man jo har sott sa
nango av hvarken winsker eller gcbarder sed=5" con anCre dyr. De 3ar
nc, jjennu,. gatonc.

Ette2 at norsk,, hoster hle r3kvirert av tyskorne, har man fått  forkle-
riiion. ,trnks do norsk,) batcno e- blitt ført over bil do tjske oiore,
klinp,s de ;$ 1.- oLnebAnd ov r tronnehirdene holos ut.

Eorc;) h-r de Wchrn.c:_t -etb hoster som ikke røp,r sej og soldabone
ved v^i:skhic e: bc,ster tio.T stå for skudd.

Di L tysLe ;'or'holdcrt1,,r har vckt rascri bo- do -c erskt, bønco- • n
lordno—•ohes 1-ost-kjt2r1i,:h.t or jo vulkjendt, og sut s,:jcrer bendane I hjor-
tet vitç, ct deres d-r lir itishr.ndlet nint pû deen 11:bon.

er n  i 12ndeltt.
eo- kjent Lr 1.02,;'0 utført Cl, son ble betalt ried onlag 10 Øre nr. lt.

I øyebliklot blir dot 6jonnoa Vinrohopolct innfort tysk  el,  som I intkj Jp
bet iles ned to Innoner litcron. I kefeeno kostor dot 1/90 pr. 1/2 litcrt

-

V -

Rekvisisjon av 3ut=2r.
Forordnlngen om rott til rekvisisjon av hnovær blir na otter hvert

efroktiv. Saledes m:1 lo;:folkninsen i Trondheim finne i at dot bIir innkvar-
tert frn en til fent,,n tyskere i nrivnbe hjen. Naskal bostomnolson ogs:L
;;jøres gj,ldonde for Oslo. Her or dat meningen a tryddisgjøro hybolhnseno

*1 nordel fo- t7Jk=na. D. son knstes nt  skel  placiserers i cndra eclo-hjon

-

V -
Rrgsekkone og telbene,

har !"):SY- stntsnolitiet ckstrn arbeid. Det viser sog namlig at
det er sendt irs- tnJenvis cv foilsktige opplysninger. Folk har nenlig nr-
moldt ry.t:ssokhor o talt p sine nnzistiske kjenninger. Ved innkallclse
kix,ne dc naturligvis ikke Lavere nocn Det var jo gjent vokk. Dob or
kanskje vard rmvuo st det på Joseph Terboven ver annoldt 25 prima rz -ng-
sel:ksr 0 : belt, som otter oprlysningnas skullo vLero stjalet fra H.M.Kron-



prinsen. På skal politiot finno ut om anneldelsen or falsk - eller -
kanskje Terbovon har stukket noe vekk?

V

Det er triste meldinger fra Nord-Norge.
En av vare medarbeidore forteller fra konsentrrojonsleiren på Lanes

utafor Tronsø, at forholdene cr milelest talt fortvilet. Det er ikko  lyS eg
ikke oprvarnning i leiren. Fyringsanlgget, son det er arbeidet på i lengere
tid, ser ikke ut til å bli ferdig. aeveposer scm ebfolkningen vil gi gregene,
rekkor ikko 1ran. Leirer mr belt overfyldt. Maten 02 olendig, det blir så-
lodes servort bare poteter til niddag 3 dager i uka.

Overalt i Nord-Norge foregår det rogeInessige arrestasjoner. bærlig er
militære befalingsmonn bårdt rant. Elandt disso er kaotein MuntbrrKaas (nan-
nen som bross Oborst Sundlo kjenp3t tappert i llarvik og kaotein Broch.
Res den siste ble alle møbler skaret i Stykker under on husundersøkelse.
Det er tydmlig nervesitet å srcre bos tyskorne.

Nervøsiteten konbmr også tydelig fran ved don studige beskytning,som
norske fartøyer er utsntt for av tyskerne. Før skjøt de son kjent otter alle
fiskefertøyer som gikK for langt ut. Nå skyter de ettor alle son går for
nær land. De skal være redd spioner. båledes foreligger det beviser for
at "Vesteralen" ble serkeb ved et skudd fra land, som traff midt i æemuni-

---jonslasten.
Enda et trekk 1 tyskernes nervøsitet er dores skrekk for sjøon. Nå må

nenlig allo tyske soldater son forflyttes i Finnnark, vandro på sine fetter
over Finrunnrkevidda. De tør ikke gå ombord i båtene, fordi ongolsknonnone
og russerne belt behersker farvannet.

Forleden ble en tysk destroier nesten sonket av en gammel skute ved
navn "Vågan". Skuta rendte inn i k r igsskipet. Det får nå ot lengere opp-
Imold på verksted. Besetningen onbord i "Vågan" 3r stadig i forhør, fordi
d3t er uforklarlig hvordan de to båtene har tiltrukket laverandre.

Posten går ovor land og tar lang tid. All pcst blir sensurort RV Ge-
stapo. bensuren går snått ci?; brov tar ofto uker.

Lensnenreno i Troms har vært utsatt for sterkt press frn. Ke.for oppnå
inalnelaelsc. i pnrtiet. Alle uniAatt efl har nektet, de bar nlle ned forakt
avvist den  stadig  benucede NS-"agitntor".

fl V
6 nye dr5dsdommer.

De 6 trndiUre karene fra  ilTsbjern" er nå dømt til døden. aom kjent klar-
te de å overta en kmllbat på vei fra evalbard og forsøkte å ta seg fran til
England, men nåtte gi opp. Knptein evuldsen onbord tå "Isbjern" tilkalte

(-1;9-ske fly og ubåter og fikk arrestert de seks. Do ble dømt til strenge straf-
fer, nen straffen blo av tyskorne anseLt å væro for lav. De ble derfor ført
til Oslo) bvor dØdsdon etter et halvt års forløp er evsagt. Do seks er:
Karl Engen, Svorre Rødaas, Lrnst Hekkelstrand, Bjarne Langseth, Johnn Oisen
og Sverre Helmersen. - Dommen er alt fullbyrdet v3d skytning.

V --
Krigen

rar nå igjen trådt inn i en ny fase. Vinteren hNiler over frontene og
sini= operasjonone. Ingen storo hendelser er vente. Krigen er kon_mot inn
don mmst anstrengende forn. Den som sliter mest  pa  resursene. Vi kaner et-
terbvert til å merke stadig str3ngere rostriksjoner og staaig flere rekvisi-
sjoner. Det er de siste reserver som skal settes inn  43v-  tysQerne.

I denne siste voldsonme stornetid gjeldmr dot å holde notot oppe og bo-
varo hjernen kald. All denne oprblåste stenning, som tfa'kerne ettor-mrert
skyper, skal dekke over elendigbeten. Jo strengere bohandlineJen blir, desto
sikrore kan vi være på st slutten ri.rorinor seg.

Vi ken dorfor rolig gå inn I denne nerketidmn i forvisanin2; on nt en
ny tid snnrt vil gro og med den får vi igjen en

FRI PAGEEVRGELCE.


