
PRI PAGBEVEGEISE

l3 . desember 1941

K amerat!  e
Eazistene akter å gjøre ett nytt fremstot på bred front for å

prøve å tvinue folk inn i N.S. Luisling har åpnet stormen med en tale i
D er€en. der ranglet det ikke på feite fraser-. Vi napper enkelte blemster
i bukketten:.Kampen er ikke noen lek, men dødens alvor. Det er bare en
ting som venter dem som står i mot oss, de må tilintetgjøres. - Jossing-.
enes spill skal snart være slutt. - Den som ikke hjelper oss i denne
kamp er vår fiende.... oSv.....

- I Landsbrganisas'onen er framrykningen allerede begynt. 5:ledes
er det sebdt ut et skjema til alle forbund. dette skal det innhentes
oppgave over alle personar som er knyttet til fa-eorganisasjonen, deres
lønnsforhold 0.1. I forrige noTmer nevnte vi at innmeldelseslister er
sendt tillitsmenn og funksjonærer.

::hazistene burde bare vite at denne aksjonen er nyttesiess.. Det .
er slutt med at folk lar seg skremme nå lenger. Alle vet red seg selv at
krigen snart er tapt for nazistene. Resursene er tappet. Det er kommet -
så longt at.det er folkets private eiendom sovm. settes inn d kamPen,
for pm 11.Lll •olde krigen gående ende en tid, kormale mennesker vet da
neldigvis at..de ikke skalgå ombord i et synkende skip. Så nazistenes
eisjon er også dennh-gang domt til å mislykkes.

Den nårske'regjering her fra Ihndon sendt ut en ku.nngjøring
til det norske folk om ikke å la seg skremme inn i Ehajonal
lfolge "Ihndon Gazette" vil alle medlemmer av dasjonal Samling bli å be-
trakte som lsndsforredere., fordiMife stotter et land Som er i krig med.
Eorge. De vil d.erfor etter norsk lov bli å dømme etter de lovbestemmelser
som gjelder for landsforredere. De.månåledes renne med å måtte evstå
sin eiendom til Staten som erstatning for den skade som er påført
og folk. De kan ikke sitte i offentli;e stillinger og ikke utøve statm-
borgerlige rettigheter. hertil kormer så dedsstraff eller lange femEsel-
sraffer, fastsatt etter den aktive innsats de måtte ha utvist i okkupah
sjonstiden.

Det er lite trolig at noen vil la seg kjepe til et halvt åts-
"velstand" for så siden i livet å leve som en av samfannets utskutte.Lå-
som før vil den norske fronten holde.

Naturligvis vil prøvelsen bli hård for mange. Truslen on å
1:aste arbeidet, kanskje sin eiendom, ja, kanskjeendog fengsel, vil få:
hange til å spekulere på hvor stort offer er nødvendig og on de orkei å
yde ofret. der skal en imidlertid ha krigens ramme alvor for øyet.
Soldaten på slegmarken kan ihke under stormangrepet stoppe opp si.
'Pienden er i øyeblikket sterkere enn våre tropper. Det er tryggest å
ov e rmi seg" Yei, soldaten tenker på at hans innsats i det svake øyeblikk,
er den innsats som skak til for å oppholde fienden til forsterkningene

:er. Det er krigens lov.-Enten han er i frontlin en eller bak fronten.
Vi er alle soldater i den norske frihetshær, og vår kamp er

flke slutt før vi igjen har.vunnet. la.T.det vårt frelst og fritt tilbake.

Nye .d.ødsde"-mer.
men--Eyske krigsretten har sittet sarmen i Oslo og feldt

nye dødsdommer.
De gode i-hrumenn som denne gang er Mallt som offer for tysker-

nes bøddeljustis er. -
[axtin Jakobsen, Georg deiland, Carl OftePal, Olaf Cisson, Karleif Bøe,
horgan Bøe, Johan filsen, Einar Hoseth, Thomns Pjermstad, Georg PjeldLerg,



o Flesner Pottersen.
Videre ble HarsId" . oysoo,  vdd  Cdnde:csen, :dlvard Iandeland

Ost til tskthusstraffer frå 2 til  9  fir.

--'7-

kteu.:L1iCfl I SverieogFin:iacid,
n Or 0nisasost  eÏ  som ffair vdTL  dddk til å flvkte 8ten-

lando har sendt  t fri laakevFelse 1;  et brev orn. st e kinfun i vhre naholehL
Yan forteller 2t gtemhinen i SveriFe oldeh. standrettsdagehe

.d.ar seg i  gdng tik retning lar oss. Vedtaret p1 L.u. - konresse:

lkste fahtisk  rft  ste H ihdeh i nele landetfet brede folk står på YOY' 35"

Jide i frihetskampen.
Stemnin F en overfoe fihnland blir mer oF er kjø14:. Snlig

uterkt virket tils1utnihgen tii .Antikaminternpakfen.  ripørsdalet var ik.ke
foreloct for Riksdagen på fornhhd og besluthincen kom sikkert nventet på
beffikningen i hihchnland. Få finsk hold hevdes det at det er i ilakt ked
den finske politiske opinion å ta standpunkt mot kommunise og lederne i
Hoskva. Det hevdes fortsatt at Finnland er dodokratisk og at londets
'noldning ikke har nce med Stormaktskrien å gjøre. 1,1å sist hår
tid høyre i den finske riksdag- hevdet at I'ern-Elerelen bør inhleatres i

irclard. Alt dette kevirkor at fler og fler oppriktie 2innlandevekner
r Sverige becykher 11 bli skeptiske  eg  engutelige for at Finnla.id. tdler
dad to tun.fig3r, atde overfor Evenskene bare gir nttrykk for Cet de vet
dvenskene onsker for a kunno Iå hjelp. H'elper kinker forovriy stadig.

er det beste bevis for hvor det svenske inslket står.
katsitaostoneh, i hintland blir stadik, vanskeligere. Soldoter

o,;4 syko får så noonlendo nok mat. Yen sivilbefo1knin.Ten f.eks. i
fors har det yttcrst varskeliF. hmr i-ntrykk av at det er visse stnr-
flkske krelter, ført :[2; frat i hmren og politikken, ser: nå dr-1vmh

nar natt støtte i den nforsiktige politikk rnsserne d-ev
ovmalor .insnland ettdr fregclatrnufm vå_eh 19k.

Dafkork tvecaet til å gi mdve I AptIkominternpaktes. 8e
fikt mltimatum  sdnf  gikk dt på at eriten slixttet landet se,, til ppdteh
ellerg ville konne oa rercjertrg bli kvfatt oF landet fåi .:teichskommIgar
gmd alt tilbehør slik sok horhe ek olle ondre okkuperte land.

Det var avære eemoneLrasener tiøbkhavh. u'et flo rhFdt 'rred
med Seavenius u l ok  t Ja vi el,ker r  ole nanget. hekoksLeasjonehe
olvorliF natur. I det kele tatt er 6et frugn til å tro at stekkIkrer. i
uanfark-blir fastere eLter hvert. Her stiller det illn 2t mat;eltog:enon

ex sterht ferverTet. Xrhoidkfolk ntsy ikko råd til å kjope maten til de
krdser so- rørlanges. En skål :nrske på at lønrinFen står sti1le.

rMatsituasjoae or ellers anntrengt i alle okkupmrte
hvaSrmke, Belkier jolland er det like dirlig stelt som i tiofie og
:1nnland. Enda verre er ded siklfct i Trelen oF det begatte husfhkcd.
åsgland har tygkerne revet alr de kunne keatke over, kens de rolls kar
gvihner og barn sok_ er tilbfrke i disce distrIkder sulte. (Iyskerne  hdk
t8tt vekk alle  dedo  i alderen 14 til 6e år, let cr forklarihnen på de
nøye fahetall de har ophp.itt).

- Uen allmihnelike mertihn i det bnede lag i fiverfde er ellers
hed  at det -r 811 grnhn fil å. fe  lr:dt  på sitcasenen. .Nazishep vil bli
fhuct. Det kan ta tid for alt ordner sep Li1 det beste, gen de
overraskende ting :km bringer avgjøre1sen nd-rmere.

-V-

g[L1.-}Ta
5..koung .0 effkåck:IhcarbHn-let  cr p:11,  søknad entiedim,:f

sitt verv, jiar fanket at nah ik.ke kah være ded 10 nger. I h:mrm;
rted har foafundet ffLt rom nu heI;rettr nft:ETten ert-.6caneekspedatør
bh. ,ikkelseh-

Ved hirsdkLftct forlater ogs: ae k:eåta oix gode orkanisos-'ons-
hulk :*•dolf kriksen 06, ;3irLe vcry hennholdsvls sekret.4tr
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Le to tillitsmenn hadde i sin tid et sammenetot med kommismr

rosepm, som ville ha den ordning at forbundets post buder  en  vakarce
skulle åpnes av 1.0. (Let var Gestapo-kreet Godtfred Gran som skolle
funsere som poståpner!) Le protesterte mot en slik ordning. Siden not-
natte de seE at forbendet skurn bevilge midler til "Fritt Folk". Slike

fakf.'1G,fdde folk kunne ikke bribkes! De fikk innvi1get evsked og skal
Gratre-ner oppsigelsestiden er ntlopet.

- V-

slye arrestasjoner._
Kinobestyrer 0. Hogden, tidlisere ordfører i fillestrom, er

arrestert. Arrestasjonen nenrer sammen med at alle funksjonærene ved den
kosmenale kinoen ner nektet å baye 2er for kravet oM, å  gå  inn i i. is

andre funksjonærene er oppcabt fra sine sti1linoer.
1 Oslo nar det vært en nengde errestasjOner i det siste.

er advokat Sigurd Nielsen, politikonstablene Stig Adler, Einar faaland
on Sundvor, student Gunnar Mortencon (kjent medlem av A.U.r.), najor
eaneborg-Hansen og kaptein Riise arrestert.

I Horten er lesitnant,i “rinen BirkevOld Oc fire andre marina-
offiserer hektet for.forsok på å fly til havs.-

I Halden er adVokat Eluge arrestert, men oenere
Videre er direktor KoIbjørn Jensen ved Raufoss ammunisjonefabrikb og en
av fabrikkens inseniorer arrestert.

j Den kjente idrettsmann Jene østbye er  dømt  til 3  åre  fengsel
for HflUktforsok". n annen enda bedre kjent idrettsmann, landslags-
spiTileren Tippen Johansen er også arxestert.

Fire unse teolober 2etter Myklebust, Olav Eyhre, Bjarne
Jandelsrud og Erling Kodtvedt er nrrestert siktet for spredning aV
sale skrifter.

Det fOrlyder at Perer Vestad i Skou- og Land er dømt til 1 års
tukthns av tyskerne. Hans forsyndeise var den et han ga kommiscr Jahr-
nann en overhaling da Jahrmann blandet seg bort i hvem Vestad tok mot
på sItt kontor.

- v--

lot dmenn i nazistiske tråer.
- ove7r-he diktatoricke fornold i de instanser hvor

nnzistene overtar styret, oppretter de som ikke ken få noen sor
nelst betydning, fordi de ikke har noen beslettende myndishet. Til de
sode nordmenn som er tvænget inn i by- os herredsrådene er det derfor
sendt ut folgende eppfocbring.

''våre eneveldiue ordforere bevilner nå villig vekk cv kon-
munens benser til formål som 11.ko har noe med komMunone å gjøre f.eks.

,til den såkalte norske lerion. Alle er vol klar 2ver at enhver osd-
feier  vil bli trninket til ansvar fOr olike bevilgnin:er når tiden kom-
(:er. I enbelte byL og nerredsrår s1ter menn som synger ut og forlamber
sin protest protokollert. Ten hoved,!asten av rååsmedlenner tier, Tois
nodentljg av redsel fox nbenarellgheter. en da bar de også forstå ot de
sjør ses medansvarlis i misliånetere. Le rådsmedlemder som ikke prote-
sterer mot en u]ovlig bevilgning, nå på oppgjørets dag stå  S-Oliderisk
ansv_arli_g for mislishetefte  Rvis  ordførerens fornue ikke strekker

Deyte er et forhold son ogce de code nordnefn må merke seg,
som blix samt inn i de konmissariske rå:d i-fagorgenisasjonen. Her vil

utbetaling tll nazistiske formel ou andre politiske aksorer til
siatte for nezismen b11 å benandle på sonme måte, De rådsmedlener son
tross sin protest Lå fortsette, må således være oppmerksom på detie for-
nold og ta sine reserves.,joner, hvis deres uttelelse blirutesket.

-V-

Ved Nerges Tekniske Høyskole, mTrondheIi_
er det en h_.nafoll nazis,er som njør tilværelsen utrv:H. for

gode nordmenn. Seledes er det noen medlemmer av N.S, som driver ,t-
- -
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strakt ives t tor tid siden ble således lb stsdenter arrestexM

'påskohnelsefor d.ete rinner vi å buide gjeogi savnene
de mest fremtredenda-nazister .ved Hdyskolen. Det er først og Xre:-.5t

irofesser i ne-talSrgi, Harald Pedersen, dernest professor i. teknisk
ormanisk kjemi, S.-Schmidt-fielsen eg endelig professor i elektroteknikk,
»±edrik Jacobsen. Eiternin-en blant de øvrive professorer og blent
et-identene er Taretruende når det gelder disse krypene.

- Vi beklamer på Cet sterkeete at vi har kommet i skade fer å
02pgi di ektør Ernst C. r"ortensen i '"Jorsk Caeblnd'r og Norsk korrespon-
Ceoseskole sen medlem av S.. itet er disponent Acenl i_Norsk Lkeblad som
Ser gitt of,pljaninen, ikke for å dekke sej. nmtkrii:.vis,- men-for å

seg en medskyldlF. Fet viser komme i nuerneten av
toiredderske

- V—

Svortebersen
florerer i Oslo og uloig Ealg av rasjanerte varer blmr bta-

dis mere omfattende. bærlig er zajet av varer som Etammer fra tyske
torpleiningslagere meg:et stert, forleden kom en ejåfor inn på et koter
og tilbø personalet en hel gamdadst for 'Ar-25,00. Det var'riktignokk
smmme dat -om hoStmndersakelsene pårikk så det var vei en S'Un piosket å

de varese ftnna som viste ben på tyck onprinnel-Se. Ellers er det jo
avært allminnelig se tjske soldater gå ockining pg selge Sigaretter
:11 kr.5,00 for 2o sigarett:er.

Let er imidlertid all grunn til opofordrP til størate for-
biktiphet. En forordninm ligmer ferdis. 3tter derne il .c.-e SOF omse,ter
eller kjøper rasjonerte yarer på annen måte enn fastsatt i bestemmelsene,
bli straffet med feLsel i minst 6 r. Len som mot bedre vitende
slovlig vil minst bli stra fet med års fe gsel. Porordningen er enda
ikke offentliggjort, fordi det forst, skal foretas omfatMende arrestab_o-
ner. Cfår offentliggjørelsen kommer, av en sarie store dars-
iter til-skrekk og advarselY ' Y'l

vt
ln sviker._

Kassereren i,Dorsk Lygningsarbeiderf'prbsnd, JoSe. Ringen, er
eått ••  I

Fra Svolvær meldes at sekretrëni Nordland fasl.distrikts-
orrandeas.on, KonraC Forlsen, er 2vsatt. fll,hano etterfølger er utpekt
en plaior ved fidnvik asj1 scm ikke har det ringepte k_ onnskap
nisasjonsarbeid. Men hon er medlen av N.S. og da greier Cet seg  

- V—

'Sontroll vil de ikke hs.

Let er til samtlige forbsnd bendt. art beskjed om at de tid-
liere kontrollkomiteer (revironautvalg) fasticen-

De skal avloses av nbe son Eåcre ein og foss-Lis kaller "ceutral-
kogite" o H20111 skal hp medlenget :fro forbandene.

kap de nje lederne selv finne frag deM som'paser Lest til
holde kontroll med deres diSposiooner. Let \(.4,1 9i; de kan kontrollere

';Terandre. Alle skAønner bva ela6s koniroll det de
Lontroll og revisjoneutval,-ene var landsmøtevalste. Let vor

medlenmene selv son valsje dem- På,den'måten Tikk ma en sund og god
kontroll av de dkonomiske disposisjonere. Nå blir det imidlertid

kan slynglene skalte og valte sem de selv vtl.
Det ar ellers tydeUg 2  L  er ne1.4:s2nike-etter de pen;:e-

midlene SO2 fagor:anisosionen nar, pensmft soM-UbmtViste1ig hører de tg-
or;isniserte arbeidere tiJ men so6 de. nå uten å, kunne Iofte en fing.ex,



-J-
må se på blir tappa .ut ut til naziformål.

. N.S.-folkene finner på alle godine snedign knep for å i. tak
i disse pengene.

Det viser et rundskriv som "N.c .rannen aksjemenler Ynde
nay sendt til alle forb)ndene der det høyst opplysende -Jeter,

“Ad
ESom  ddn eneste aksjemegler som har gått aktivt inn for

Nasjonal Samling hadde len  forleden dag en konferanse ned Landsornanisa-
sjonens formann kf, edd Fossu.rn. Jeg frerholdt at det måtte være heldig
o scrtlige forbgnd regelmessig fikk neriergått sin verdipapir-behold-
ning av en fagne.!:n, for ut aidlene til enhver tid skulde være fordel-
aktisktaulig plasext. Videre nevnte  )er  at det kanskje var rimelig om
forbundeno brukte nitt firro, sor  kan  gi der hest mulige service uten st
dette kostr mer. Verdipapirene bgr sor hittll oppbevares i

Ordre kan gis direkte til mee eller Fjennem Arbaidernes
landsbank, det kormer upt på ett.

Som kjent har denne bank _I:Jce egen fondeavdeling og nar tld-
lieere videregitt ord_rer til menler eller J:ank med egen fondssvcelinz.

Kampfelle p‘ossum var enL i mine s;rnspankter og nevnte at J!en
snart leilighet kaves ville sende rundskriv til forbundene OT bruke

Le;  . Jen gikk oeså oF hilste p bankojef Bjornseth  i Il ybei r e!:_es Isnds-
hank som stillet seg roget forståeloesfull ov2rfor min hennstillinr. Let
er min hennsikt etterhvert som tideo tillater det å oppsøke forrenyene
i de forskjellige forbund i Oslo for å snakke næraere aed dem on saknen.
fen hvis det er enkelte som står Ukiedelnyt foran disponering red verdi-
papir, vil jee sette pris på bli underrettet så skal jen ta mer av ved-
kommende sak gyeblikkelig.

Jeg ser også gjerne at oppgave over verdæpapirer blir sendt
til kritisk gjennereåelse oE forslaE til omplasering.

Hvis det skulde dra ut anoe tid med formannens rJndskriv kan
jeg forelebig henvise til min konferense med kf.Possum mandaE l.deseaber
og dessuten til generalsekretær Fuelesang oE til formannen i Norsk
jaker og Konditorforbund, kampfelle Leif Werke.

Heil og sml!
Hans Gude,
(leder av N.S.weelergroppe
og medlem av Riksledelsens
hirdsveit.)

(Ien merke til at herr Gode cr det enestF medlem av gruppen, sor"ledes"
av  ham!)

Lette dokument er typisk for hvord2n naziene nå strever etter-
å f finerene i de fagorgani2erte arbeideres pengor snarest molip. Alle
er vel klar over hvilken vei de tar - hvor de skal "omplaseres" så
£fliartJgde og P-glesa-„g får tak i der. Jo, det er fine fyrer som nå
sniker seg inn i organisasjonen! Det er folk en tør betro sine pekrer
til! De som har ansvaret for denne otviklin:en vil få et tunrt koys å
bære når de får fjernet •uislingskorset fra jakkeoppslaget  

-V-

3n anniver.
Det advares mot fru Valborg (Lillenor) Henriksen, gilt med

rittmester denriksen- Bygdoy, da nurropptrer sor angiver.

-V—

iordlandsbanen.
Tyskerne neddelte i sin tid at a ville Nordlandsbanen bli

byed ferdig fram til Bodo. Alle var klar over at når tyskerne tepkte å
forsere banen fram hadde det arlitæ v e urnflgar.

Det er nå avgjort at banen vil bli byrd til Storforshei, der
Lalagruvene ligger.

Fra Søy-Rana mbldes at arbeidet på baken innstilles flere
uka. Åraaken er at dat ikke Arr fra rinlr til



Arrebtag onor i skoatvadene.
.rs trn og eldeso at ast er loretått fl'e. aYresto

dir oeilir oå. SkSa:c Iska, I. kter2et or desty. Villsn.  ;flo  er
15 Ar. le er angite av en nahe aor. lorg,syt1r Ser for f. ha Satt rsdto og
lyttet på
evarlirrer EvOe er avsatt

Tra sin stit1ing ved 7!stetse stmle. Feranlednin s _ _ er
I fo.rire uke vsi dyt frseld-aeyLkto stdlea tli oriontertn; om

'skulon ot dan nyo fo forelSre vsr moil frar. Ellurs var Inrir-e-
prsonalet tvna t et ttl å rote. at foredrprenoleeren var fenr.-Ls,,
opplerd-xt Lan do tiletedevcagende til å syere reåre1andssas-en, nvoi-
entter tbredrarsholdegen sant alene. Sist tordaa fikk ovrinrier jovje loca-
sjed om at hån var evsstL og skulle v.eee -gte ev overliTerbolty.en
coandaa. Let var t.y'ei.i1 at nsziatene ikke kenne se på at en av
re.et kjoate euusiickere rolig sto og overlot til en ensom nezist å frems
fere  hJa vi eliker" i nyorienterL utgave.

on det er dette nazistene har tenkt på, da de laode foroic:ele,
tes arn forkind rot bruk av nas,ionaltancen? "en. ds var det vel  iikko  er.1-åv
rart foreataashole_olen som skulde stiaffes. La kan aldri vite nå on Cårea

-V—

Vers on nafljonalo s.,3arbole.r
9d det sarore vi nolrer på, bør vol den nye forordninerr otroj

ot oar ord. Vi sl lt2A ikko oa lov til å baTe nn r ske tla o  oF  s7-
Ooler ellor synze vacjosalounen uten uå kooimardo.  :ÆL1,  det kan vi vel

klaro oss nten, ket er jo s_å irve asnot vi må annvrre nå  .em  daccen.
TLen at nazietene tor befyi ser nt Då glattison- forstr vi ikke

.dge!atter kan vi sltså lase nazistanes styrkefOrhold etter nvor wanke.det
ng i det hele tstt. ikke t!=y- noe rcerke. Vi vet jo 2t det er parti-
Oonfenino fra niolirtg at nazintr ska1 bære pertimrke (hvis de da
idoke et  i  hemmelig tjonerts). la OSS 1-1å oppta stati2tikk over NC,.
*11,eferhold etter  •ca.-dkeoopklakene! 2rere tsatson av partimddleer vil
Jokk fremdele s  cakrtee. t.en det or ikke vi ser beklager OS3 over det.

-V-

Ei!Låtbraikarnes fat!orgunisecon
nar mietet sin 't-arge.nn. Tderor et meto i Ncres Boade- og

3mAbrdkårlag, som var inkalt av kst.Fretheir, levorte Sråkrskarlaioete
forfl a s., skoletestyrer Gulbrandsen, et ypperlig 3D-rep på exen nazirtisko
nyorigenteringen.  'd_an  ble srsks etter arrestort og er nå avsatt fra sin_o
tillitsverv.

-V-

flolitietjnol_Ser st.an.dt
nd-as I10 uroklamorto alt for ott åtr silon st innon nyttår

'dkal kele uolitiotaten v!tre e!ealormego av h.S , k.ed det saronte vsr c:ot
arcdol som snder trusier lot sof. skrogre inc. 'en de mest rakry22ede av
iisse.har srdoh !neldt seg ut os tross voldsum påga:To siden holdt stand.

sine forsok har Jonns Lie latt f1ere av de heyere pOlitiefteto-
kenn arrestere. Vi kan i fleng nevne ns, sek politinestenge
..3dåltrio 2annessen, Hyrfk oa Iryrve Iversen, I stedet for å hli  bkr-okt
tk.1 i sar pplitifolene partiet rydken og egon
e_ndef tysk kommando witte organiseres.

!Set ur veld å rev  :tO  et tall fra eslo. der er 2o av ooliti-
oohegosmeseere iigke godlerm-tor av Lette viser stillingen mem:e cur, noo

aet.
kor en tid siden skelde rytteraveelingen tvinges inn I oeettot

nv r.anin var 2 mealet-eg. Under tre:stel  ek  avs-kjed  oo ktet sagt11no Le
•YR ren  TL=J1le isr. le tn andre stillte ee soildarisk red sdee
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"Legionen n  -oonløst?
-Det veirSerer et neget besterti forlydende om at O såkaldtc

.r.orske legion er  cp3505t.  Oppløsnine: ha lannet  sted  9. deserer.
.'4ajor Klelstrue sitter nå tileeke red bare.kontorene

gt.14,16,18. . •
srsaken til opsløshingen skal være maaglende tilslutning og-

sterk av a -!.
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..assearrestasjoner i
Det meless 02 massearrestaojoner i 2ode og distriktene erom-.

kriat;. er de kjente forretninr!smenn Koch og Erling Eandres pgttet
ino. fra distriktene er 18 stykker fengslet. '2jan antar at det dreier seg
od  sikring av gidaler.
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fe drikker.
. • N.b.-augurene er stadig å finne i svære drikkelng på de dertil

ccrnede_kafeer i Uslo. Swrlig overløperne trenger stadig stive- opo sin
slette sanvittighet og tunge livsførsel wed et glåss - og fler. en de
ser6er også for å  haa  "drse" i huset. Det kan Vinmonopolet best registrere.

' For 14 dager siden bestilte "Oksen". Stenersen.(som frendeles
er 'ordfører" i Aker) - loo flasker på Polet. Det var både konjakk,
likør og rødvin, fine saker som utsalgene forlengst har slsttet føre.

Eestillinror kormer også stadig inn fra-karer som kst.Hag-elin

•

kst.Lunde. De rreier seg heller ikke ned de mengder og de rerker de
»on få på simple ras:onerinrskort i itsalgene. Disse to herrer ever?er

sær for kenjakk. • -. _
Vår ve.a Josesh Terbovens.. gene leskes imidlertid best av

Scotsk whisky! Den ruver på hans bestillinfssedler.
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•

ikke angiveriet i ordes?
En nazistibk institojon med navnet Oslo-kommunes fjak.,jonn--

reg,ister har sendt ut følgende til sik:e tillltsment
"Da vi ikke her hert-negot fra 2em ungående forholdene vsd den

etat be er onsatt,  går  vi ut fra st sentlige tunksjonærer er lojalt inn-
stilt til.n!.S. og at alle deltar  a lotivt for nyordningen i kommuner- "aom
_.E.-mahn og offentlig tjenesterann plikter De å holde vårt kontz  s s_der-
rottet om lAres kollegers politiske frenlerd såvel i sitt arbeid som det
,Jrivete, tillike derSs arbeidsforaold på. konto:et. Vi imøteser
rapport on forholdere på beres arbeidssted. Til orientering om hvalke
momei.ter en rapport på en person bør inneholdc, vedlegges et pers=1-
spøireskjema hvor ne-viktigste spørem.,».1 er unnerstreket. Ved sisen
.av må oppgis navn eg adresse på den eller de porsoner som har bistått
bem med. opplysningene. Alle opplysninger blir strengt konfideritielt ba-
andlet."

Dette ufyselige brovet er yndertegnet av R. riennesund.

1usseladdene holder tillitsmannsmete.
NaziledebSen -I-KFEed-dern-e-S- kaglige Landsorganiseslon arx : e-

t iorsdeg den 11. desember møte for tillitsmenaene i Lot var
ressum som i rekomandert brev hadde innkalt tillitsmennene.

Av en forsawling på henimot 3oo tellet vår medaelder iXke
over 20 faglige tillitsnonn av de ca. 35o fagforeningsformenn som er i
uslo og Akershus.  r esten av forsanlingen SOIT var tro n,met sawmen bestod
sv ::.E.medlenner fra Hirien og fra faggruppeorranisas on.

Kåre ^2.Jin fa i sitt stdrag om den farlige sitnas:!on siden

•

cnril ifjor en bevist løgna'd-tig fremstilling og glemte heller å
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skryte av sie egen dc:itbgolee i fagopposisjonen 1940.

Lippestad ga ottrkk for at "Arbeidets lov" bestemmer dan-
.nelsen av horges Arbeidssamband. Al10 tillitsmenn, ikke bare i central-
administrasjohen men også i fagforeningene skal ha ledere utgått fra
N.S. gjennem N.S. faggruppeorganisason.

' I.sin Håpningstale sa Fossum at det hadde vært drevet propn-.
gah4a for å hindre tillitsgennene i d slutte opp om møtet. Han ver
imidlertid gla for at dette var mislykket da han kunne konstatere at det
var bo prosent frammote.

Nei, de Virkelige tillitsmennene holt seg fer gode til å gå
.På den slags møter. De har ingen tillit, men bare forakt tilovers for
slike faijige tu8seladder som Odd Fossum og hans "kampfeller".
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selvmer:.
7,pg ,?rEaorat:Olrich, den tyske sjaf for skipsbygningen i Norge,

skjet seg eatt:ail lo. desembcr. Natt til 9.ddsember begikk-en tysk
ol..?erstlaytnant sel:vmord like Utenfor Akers korrunale sykehus.

• -V -.
Det fjerne østen.

Amerikanske.trOPP0X !nar slått tilbake store japanske stylker
som"forsaktoHangrep,på. Lazon- NOtdkysten på Lnzon er forsøkt okkupert av
japan,Jrne',.: rengagerikanetne gr herre over situasjonen. Et lettere japansI
ahErep-på Llngnyen slått tilbake. anilla har vært uteett for to
flyangrepT -men ettredje ble avverget av-smerikanske jagere. Yange jepan-

.sko.: flyble skutt ned igår. Agnra på Guam maldes oksupert av -;apandrne.
Iket har wert icraftige ,krap,22 Msllom .engelskMaun og japahere på
32b km,nerd. for Bingappore, hsri æAillihgen nolefly' brit*erne. I Nord-
fualaya har brittarhe . trafkkot seg litt tilbdkc t.11.1-ipe sterke forevers-

.1injer.kampne•pågikk og briaterne hadde forholesvis -små tap.
Jet har.vamt foretatt angrep med Bong Kong grense og--landsetting: har Og-
så vært fUrsokt, gehangreoet.er To båter-fullastet av sol
deter ble a-,4-hket opHde soldater som greide å -kezre seg til- land ble
et ned.. Kineserne.ergått tiL angxep nmr Mong Yong-for 4. lette:pre...fet
de britiske styrker.Ubekreftedereldinger siet.at japancrne evaknerer
Bankow.
De båter som går sørover fra Uslo har i den senere tid vmrt fulle av
norske hiler, persenbiler,lastebiler og besser: Denhermetikk vi skal fi
somekstra-rasjon-til julbltr tatt av Nygaardsvolds-regjeringens kriso-
lager.q2otetbygden Fegehes melder at ingen poteter kan leveres til oslo,
da.dat ikke finnes Mere .h.rf,det.tysikerne skal: ha. Fra Tyskland er det

-kommet-eh så. Stor bestilling på generatorknott at det er.tekntsk Imulig
å leve,n)A311, mon-ordren skulle-effektheres, var svaret Berlin ga.
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fa.st opptreden.

Hver dag får vi nye bevis.for hvor fast det norske folket er i
sin motstand mot nYerfenteringen. Vi husker skolestreiken Gom barna lage-
s-om protåst mot hirdens overfall, biskopnenes hyrdebrev, idrettfolkenes

-sabotesje, offiserernes, avskjed Med. Arbeidstjenesten, Høyesteretts ned-
lepgolse av sine erbeter, arbefderhos melkeSgreik i Oslo, fagerganisa-
ejohenes utholdenhet til ledelsan havnet på Grini, og range, mange andre
vidunderligo handlinæer som går over i nistor1eh.som.modige kvinner og
menns innsats i et lite folks kamp.for sin frihet,
- Vi ayhes dt.en liten episoda fra innvieleen av Tåsen gaglehjem for-
tjeger å bli nevnt. Denne innviolsen skulle jo væra et stert naziet.isk
glbbenommer. Takket vmre'en-av de gamle konene på hjemmet gikk det ikke
eftter bereghingen. Hun reiete seg nemlig under middagen og uttalte at .
nun på vegne av de nmle ville tå takke Arbeiderpurtrets folk sor hedde
planlagt og arbeidet Fra njeil'ilet,.men soff: ikke fikk lov til å være til-
stede ved innvieIsen. Da garle sluttet'Sog til talon med stor begeistrtn
Det. er lik fasthet:hos arberderne-som en dug gjgr at vi o)o av ruinene,
releer 2n Fai FACDEVEG=E.. _ _
Vi er anmodet om å ta inn folgende opprop og et utdrag av de siste ny-
neter, sagtiddg får vi nnder trykningen opplyst at kaptein Riise er løs-
laLt fra fengslet.



OPPROP TIL ALIE

NeRDEN N.

"Da tysko bombefly den 8-9 april 194o kretset over norske byer
norsk jord ante vel  eo  flesie at nå var det foreløbig slutt me0 dat

lefe, selvsteddige jorge. Len tid som siden har gått har bekreftet at
følemen - faaismen er seg selv lik i alle land. Eåde P'alkenhorst og
:orboven forsikret i oreosen og på store plakater ovor hele laedet at

1J'y3kerne var kommet for å beskytte  12;oren, at de ikke ville blande aeg den
indre norske anliggender. en alle lofter fra okkupasjonsrakten er blitt

rr tt. Tysk rett og tyske domstoler er innfort. Norges grifnnlov er

zonlitoten satt ot sv kraft, og ett-rendyrket nazistyre er blitt påtv r n-
,et dot norske folk. Alle noroke foreninger er blitt oppløst ng forbott,
ee1v religiøse orgsnisss onor chunsnitre velfmrdsorganisasjoner.
ee.ge av e."ra beste forfatteres skrifter er blitt forb r dt. Konsentres'ens-

laire er eprettet. Undtagelsestilatend og stannrett etableres og flere
nasjonons beate gehn  er  nyrdet. Hole den offemtlign forvaltning og

•1lo kultLfrinstutisjonor blir systematlek nazifioert. I den ensrettede
eresse Teirer den åndelige prostitesjon sine orgier. økononisk er vårt

blitt tutplyndrot med ekte tysk grandighet. dens:dsløst blir det
giefoke lolks levestandard skåret ned til forUul fOr nazismans roverkrfe-.
esorganiossjonen nazifiseres. Let forlamges eseog at nordmenn skal ta
uriivt Oel i den skjendige folkefiendliffe kig.

Lette er i inrge idag. Or hvorean er så den fr,m-
tdd som nazistene planle e er •or det norske folk? I sin høsttale stilte
s:erboven opp to veier vi nordmenn kagine velge nellom: E:nten direkto
lenlemmelse i Nezityskland eller å bli nasjonalsosialistisk vasalstnt
fed som deu formelle toppfigor. Ifølge avtale mellom 4euisIdng
og ferboven skal det etter fraeslutningen noldes fnste tyske garni-
son:J.r-f.no:ske byar. :derges viktlgste nerrInreveief skal lagges enCom
et perranent tysk kontroII: I  be,gee tilfeIlar skal,Norge-d. virkelig;feten
styees fra Lerldn.

k.en dette vil ikke det norske folk. Vi nordmenn velger den
tredje utvei, den ennste riktige utvei:  Som  pktiv del av Cen ahtinazis-
trske verdensfront med alle midler å  kj .e.mpp_oss fri-fra-naiiSinens_åk.

Nitior fo-dSoker idag sitt legge  nas  onar
f slavelenker. Tyraniet feirer triurf-r som andog var ukjente i Len
Ofelligo Allianses tid, da eoropas reaksjonre maktar hadde sammensvoret
sett  mot friheten.  egså  den - i preioden 1815 - 1848 - ble en rekke na-
soneer undortr•kt. Plen før eller benere reiste de seg i seierrik kact
!-,;Otundertrykkerno. Vårt eget folks historie rummer stolte kamptradirjone.
ety: vi kan bygge på i e seig utrettelig herodok strid for Norges selv-
stendignet. Idag son i 1914 er løsenet: Heller dø enn leve som •slaved.

Gjednon krigen p5 østfronten er karpen mot facisnen trått inn
d avgjarendc fage. Ikke bare  Norgos,  mon hele verdens skHebne st.r

opill. 'vorslt, i al1e 1rnd, pralfe frontavsnit-t  na —dnrfor alle
krefter fe,flisereo for ce, slå facismens stormløp tilbake. Lykkes ikke
dette, vil nasjoneee og den arbeidende menneskehet bli lagt i lenkor
ror genérasjoner framover.

På østfronten raser en kamp oå liv og død. Le frihetselsken-
de folkeulag i Sovjetsmveldet vil kempe til siEte -nrin og siste patron
mot nazionen. ked peondring og baneistring følger hefe verdens anti-
ha:z1Lter den tapro- herodske kamp som Bovjetoamveldets arneer og be-
fclLnir ferr.

ber oEså vi nordmeen  rfå  gjøre vår innsats i denne historis;ke
styrkeprove. eolv om vi steftor oss på Sevjefsamvoldets, Englands og
Ar;_t:rikaskamp  na  vi ikke i første rolle byggo på hjelp utenfra. 7dor2eo
bafriefee  f ra nazi t yrraniet må forst og frumet vare nordmenneneo eget
verk. Vi må vare beredt tel å kjempe med allo mieler for friketen.

Derfor må mor enn noensiree alle krefter i vårt folk nå sveiez
ea:,men i un sterk og ubrytodig nasjonal frent, sorefoeener plle •.erfeee
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“ordmec[2. dnder et felles ftreeskap.

I denne relles fylking vil vi tross ofre og vansker Llar;](2

cot rettsløsheten og vilkårlinnneten, not terrormetodene, mot nazifise-
rre4en for en fri fagbevegelse og frie organisesioner og intdtisjoner
forøvrig, for de scsiale rettirheter, fbr folketa forsyning mee de nød-
vendige levnadsnieler, for lonnforhøyelse og uot fortsatt senkninr av

folkets levestandard. I felles fylking vil vi kjefflpe for Norges irsmtid -
ikke under Terboven eller Çuisling, ikke for et Norge som direkte eller
indilekte styres fra Berlin, - men for et fritt og selvstendig tnpree
hvor folkets selvbesteuelserrett og fulle suverenitet settes i hay-
sætet.
f2A-  PCk IeZT iNORGE! DEN NO:SKE PRII]ETE,==.

Utdrag av "London-Nytt w  nr. 85. 11. desember 1941.

Churchill holdt idag en tale hvor han bl.a..se at felttomot i
Iibya ikke var reått som planlat til å berynne med, men det g'or s'elded
slag sonner forberodt i lang tid.. Imidlertid var fienden nå drevet bert
fra alle stillin gef  sem kan stansa brittarnes narsj vestover, og det cr
ILke tvil om at de britiske stvrknr i.Libys skal greie å rense lnndet
for fiender.

kampene i 2.ussland sa. Churchill at for 6 nker siden ventet
man oskvas fall nårsochelst og lurte på når tyskurnes msrsj rot a -ka-
suses olje skulde benynna, men mefut oppelktsvekkende forandringer er
feregått siden den tid. En avgjorende faktor her vmrt den ruasiske vin-
ter og dut nuasiske fly-våpen. fyskerne er nå overalt stanset  on på en
stor del av fronter dr de drevet tilbeke. Le ressiske soldater her tsp•
rdrt forsvart hver tocme av sin jord or her nå fått nytt mot av medneegen
ottor do mange retrdtter, og dette er begynnelsen av vinteren, ille
slutten. Russerne er over en stor del av fronton jev.byrdege i lnften,
holder de store byer og er vandt til kulden. Let er nå klart for alle
st tyskernes felttog i Ruesland er ett av de nest obpsiktsvekkanee fell-
rrep  historien kjenner til.

Angående slaget om Atleeterhavet sa Churchill at den store
nedr.ang i tept tonnaeje i de tre måneder son sluttet med oktoter fellt
nt er opprettholdt. Tonnasjdtapet var ender femteparten av de foregående
tre måneder. November måned er nå gått med neget stor forbedring i tepet.

Tilslutt sa Churchill at ikke bare 2ngland, men også  Ap• rlka og
2Lussland og Lina kjemper nå for livet og det vilde være en skau on". ikke
denne lille gruppe av ga]e mern som leder aksenaktene skrlde bli påfort
efl Durspenne som ikke skal glenues på tusen år. I Libya fortsetter
engelsknennene å drive tyakefra tilbake vest og nordvestover oE hele om-
rådet nellom Tobruk og 21 Adem er reenset for tyskere og italienere.
Polske styrker fra Tobrek har erobret ti stillinger i tyskarnes veutre
forsvar. Pallom Bardia.eg lialfaia.er det noen isolerte onringede tyske
styrker. Vest for El Adem ble en tysk tankavdeling ødelagt da den for-
sokte å blande seg bort i engelskmennenes operasjoner. Lenger øst fort-
enter Syd-Aferikanske og Rew-Zeelandske tropper opprenskningen.
keaserne har begynt en ny offensiv mellor 7,.oskva og Donnetsområdet, og
har erobradt Jelez son ligrer 3oo Wm. sør for Moskva og rett øst for . -reel
og er et mdeet viktig iernbanekn-tepnnkt. ble to tyske divisoner
ravet•0!)p og  2.000  tyskere ble drept, eller såret. Etter å ha tatt Tik-
vetn harnrusserne fortentt framover og har erobret 15 landebver. Veiene
bnk de retirerende tyskere var strodd med lik. Ved Tula drives tyskerne
tilbake i .Letning nv Briansk og tyskernes retrett på sydlronten blir
ustanselig anrreeet av ressiske geerillatropner og hubankosekker er c•d
r angrerr.s.
let jauanske slarsip "Rar ena" på  29.000  tonn er senket av et arerik-Jedk
.ombefiy som opprinde tre fulltrefferen Bkipet ble senket ean lettlipine-
ne, 16 kn. nordost for Luzon. Pra dd ennelska slar.skip "Princs of

eg "eepelse" som tileammen hadde 2.600 mann ombord r over  2.000  reGdet,
meldes offisielt i London idan. Samtlig-.0  journalister ble reddet. Adrira-
len fulgte med ned.


