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'Kamerat!
Året 1941 var for fagbeVegelses: en stormfylt og

periode Men organlsoujonen sto-rak og sterk i stormen. Da det-kom
til-stykkat ga den ikke kjøp og- tia fram til standrettsdagene og
N.S.s oVertagelse ar orgenisasjonsapparatet vil bli ståpnde som ett
av de ærerikeste blad i fagorganisasjonens_stolte historipbOk..

Fagorganisasjonen stca mot pressjt fra.tyskorne og Derkikke
bare sto mot, men st0 frani mcd sine krav. Datooner3april,
og 30.-juni 1941 Vii for alltid være risset inn med:ildskrifti
vår bevegelSes histOrte, Fagorganisasjonen sa klart_fra hvor.den
sto. Den stilteisifle betingelser overfor ekkapasjohsmakten.
krevde rOtten til å eksistere som un fri_fagorganisasjon, med åpen
pdgang til arbeide for de hundretusener fngorganiserte arbeideres fag-

lige og'økonimiske interesser. Den sa'fro at hvie disse krav ikke
ble imøtekommet, kurde-ladelsen ikke forsvare å fortsette.i sine
stillinger langer.'Kenvendelsen av 3i .. juni til.Reichkommisar -T.prboven
Ve.r for alle osS fragorga.niserte et progrumskrift - et.kampskrift
som ikku inst forplikton oss nå - i den nye aituasjon-som T..opp—

stAtt_e_tterp. ,LS:, på tysk ordre og med tysketnes samttkke hPr satt_ _
seg til ret-je organiobsjensapparstet.

Tyskernes svar på lienvendelseh aev 30. juni kunde- ikke.bli,noe
nnnet enn d1t ble; for -d-cm som kjenner til da metoder og rai.C13Q1:de

2nvend.J.r. Me'n svaret lale•krassere. onn vi kunde forestilt oss
i-våre vildeste faentaSiar. Ennå. rogar uhyg`gen fra undtagelsestilstan -
dens dage. dyatert i vera sind. aldri mordehe på Viggo Hnn-
s ean og Rolf Wikstrøm agamnssearrestosjonOne sv våre beste tillits-

. menn. Reller ikke glekrer vi noensinde.de gribbone som snek seg ut
frO S-ine forskjellige h lor og dukket opp i fagorgansosjonen for å

-'krafse til»seg byttet.,.fer.å.sette seg til i tillitshvervene etter
djm -30M-4en tysks--boddeljustin.hadde.slått-kfoen

- For fagorganissjonen-er an:tidaholk til undd.:Den Arbeld:.rnos. _
faglige landsorganisasjon Som nnziene-skaltur og ”Initer mod nå
om dagen, er ikke'lenger .vår Organiesjon, sj1v L de tvitger 025

til å fortsette 20fl med1a7Æmer:og-soffitillitsmenn.
Vi knyttOr-neirehe :k-lomman, vi biter ninnot i oss, vi_venter

til det passer å gjø:e oip. Vi vet at don dag,n kanskjo ur nær-
mere enn vi tør tro, de vk skal fale råttenokapon ut, og igjen bli
harrer i eget hus. Det ur vårt-håp at i 1942 sksi den nye arbeids-,
dPgen rinde - det nya.4ret. Må ose fradan og, frihetan, tilbakp, off
med olunfen frl og sund fagh.Vaolpe.

Ved åresSkiftut skal vi også gi det hverandre at
v-i . over alt pg overfor 1i sk i holeo idaen fagerganisasjOnars
grundleggende ide. og at vi all vår ferd skol:ojp.ptre som m-
dige og sterka.kjemprne mot n2mityrraniut, mot. fordummeJ:Sen.o$
fornedrelsen, og fer et fritt land og folk-med frie orgPnisasjoner

-ev frie, hsyreiste kvtliner og menn! "



GOL)UELS  Dk.  ariJEC:SiO'D) MED HJI=DRONTEN,

siste nummer av "Das Reich" slåx dr. Gøbbels et slag for å
stille hjemmefronten i ro. Fox å få klagene til å forstumme gir
han on omtale 2V den tyske soldat ved estfronten:

"Når han idag står på en 2000 kn lang front fra Xvitehavet
til Svartehavet i sne og is, frost og kulde, ofte uten mat,
mange ganger uten emknxisjnn, avsondret fra aviser, radio, film,
teater og all kultur gjannem et halvt år, aken igjennem ventende
på post, ikke tak over hodet, ikbe seng til å sove d, bare trøs-
teslese vidder rundt seg og foxan seg fienden - "

Opp mot dette stiller Gobbels hjemmefrontens klager over tra-
fikkinnskrenkhingex. Selv om disse fører mud seg at de kom er senere
hjem, så er det dog en sehg sez vonter for natten, og har en tungt
arbeid kan en anndog•få frd on søndaemmk. Han advarer mot å over-
drive savnene i hjemmene og særldg talbseviser han at staten,
partict eller regjeringer kan lastem fdr disse. Le som klager over
mangelen på tobakk minnor han om de mødre odm med tungt hjerte Ix

sender sine sønner i krigen. Han er klar over at også disse klagel.
l'uen disse bør igjen huske på den kvinnen som mistet sin mann i
forrige vordenkrig, og som nå har 4 sønner på ostfronten. Fo,
henne er det ingan fornøyelse etter et tre timers opphold i til-
fluktsrommet for å nolde livet i seg selv og ein femte Han
minnor også om den kvinnen som ved et bombetreff på,huset fikk
drept sine to eneste barn og son et par dager etterpå fikk nelding
om et hennes mann er falt på estfronten. De sor klager over pt de
ikke får.relso noe sted i julen, og de ange kvinner som bare går åg
steller i sina hjem ønsker han å vise dæ sykesøstre som må påsse
hårdt saxedn.fra 7 norgen til 0 kveld og deretter måådra hjem å
arbeide f sitt eget hjem til kl, 1 om natten. De sou) klager over
at  Kringkastingen innstilIdX -ander fåre far luftangrep eller kla-
ger over at avisene tare er på 4 siden av mangel på papir, eller
klager over ovexfylte sporvogner eller at julaften iår ex uten
juletr,mx, har han følgende oppmuntring:

"1 Berlin finnoe det et . sykehus med over 100 krigsblinde r  Unge
renn. nellen 18 og 24 år.. - Du har tegynt sin yrkesopptæring for

finne ett nrtt liveerhverv. En har mistet sin venstre arm Og
ogbanpet-av halften.nv samtlige fingre på høyre hånd, ved side.
av at-hånjhar miatet synet. Med stUmpene-på denne hånd lårer han
seg å .skrive på •amskin. - Dere tar feil hvis dere tror at tung-
sindet_rÅnex på dette lasarett. Ingen steder i Tyskland hersker
.det en slik tro på selnum, slik tro på Pøreren, ingen .
steder avventes frentberetningene så spont, ingan steder-blir
det klaget mindre, og holdningen bedxe bevart enn her.

Det cr i sannhet bomerkmlsesverdl,m nvor.kraftig dr. Gøbbels .
må ta i for å overeøi e klagene  pa  hiennefronten. Det tyder på at
de ikke er særlig lavmelte i ey0bltidt.

v -

GODE NORDWENN KASTES UT AV SINE 3TIIILCO2R.

Nazistene i Oslo har avsatt kirkeverge Ludvig Hansen uten noen
bogrunnolse og på dagen.

I Bærum er de høyst fortjento tjunestemenn, rådmann Halmrast
og everingendør Roel sparket at av sine jobber.

Oslo har fått ny forsorgsinspektør, i dan stillinger som
nazdstene kastet ut Andreas Bøe av. Den nye forsorgsinspektor er
en  31  år gammel dekorasjonsmaler. Nils Nilsen. En fullstendig ukjent
størrelse som sikkert har like lite vett på det han skal til å
stolle med son do andre N.3. plasserer nå i"fagstyrets tid". Det var
6 SOkere til stillihgen, nemlig foxuten Eilsen fullnektig Oavald
MUgrthinsen, forsorgsforstunderne JUl. kvale, Sæther, Eklund og
assistent Dacke,
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NYE FENGSLINGER.

Stortin2.smann Lars tioen, polTbåS, ble arrestort av Gesta for—
rige mardag. Han or ført til konsentrasjonsleiren på Grinl„ _rsaka
tiI arredtasjonon skal være . en tale Moen holdt i en begravelse.•

. 2or ct uker siden b1e politåfulImektizone Erling Eryhn,
Tage Pettersson cg L';ibbe Lund. arrestert.'Arrestasjeundonisto for—
bindelse med den stord matvaierassiaen- vi haddd her i  Osle den  1.
og 2. desembor Ifj on Ded var ca. 1000 familier i Oslo og Aker SOT.

hadde besøk av politiet on Hirdon unden ra2siaon, Politiet hadde
•bes1dttet at vel 900 av de-hjemsokto sk51de få beslie1en at de besleg—
lagte matvorer igjen var frigitt, mens det for e. 10 stykkor skulde
drøftds noc nærmevo  hva  som Skalde foretos, Imi.diert_ingrep Gestapo
inn og hestemto at ingon skuldo få frdgitt d7 Odeldelnente varer,
Da rundskrivet om denne  nye  bestehir:::11 sgttes opp, forlangte
de 3 nuvnte politifullmektiger ot 77oU ty2„71d7? ckulå0 gå tram ev
rundsDrivet at det vur tyekorne sor . hadG0. trbnfet. beetenvelsen.
Fung, nriLinalondf Sonartum neknot O• formaloto akrivet idovorens—
stemmelso med fullmektigenes ønske. Sonorn blo beblutapigen omglort
.og det er nu.gått ut beskjed-til de flests fcmildene om at varene er
frigltt.,De tre politifullmektiger fikk imidlertdd svi for sin
bestemte opetreden. Samme kveld sbn konferanser  med  Schartum ble de
arrestert.

1110 trc er senere loslatt ned avsat fre sdne stillinger.. „
De 7 sCT. er anrestert i patentstyret-or sekre ttærene njelmar

øen, Polgolare og DiendsLifr ingeniør Nordstrand Og assistentene
Sværeno Fonry Leken. og Saugsheim. De ble som før revnt anngitt  av
en koldcgo, noråeåeen.

-J,»TeGre FInnsnog meldes om nye arrestasjoner. Blaredt_annet.er
Mentz nonson Enrostort bet er den boryktede Nytorpet  seh  Opptrer
scn onådver I Dgåa,

iårekteo Al2 D. Lryn or løslatt. Endel dom som ble.00rt.tO
ulici= efdtagelsestilstandeu er slufpet ut fra Orina-,„

•floro av (t arrosterto jernarbeidere. julaflon dYaru.ogSå.
sjefer forlag Kolbjørn Fjeld ut av konsentrasjensleiren.

LAINDSBANKt2G

— v —

Avbedoorneg Iånodebank hadde representantskousnbt den 18. desem—
ber. De flekkotto vor i stort flortall, og besatte df plasser som
blu lodipee i reerecoetantskapot. Hovedkm2sererue Dåre Fekken og°
Johs hingen og do kommnssorisko7loderne Ininårtnnu.dcta sg Metkaolr
Bergh bi2 vnlgt Inc om nye medleonten cr o' I mtgeerdske ledere
Erling 0vornt,Folf Jahrmotun Leif ' 73P-71-- blc varamenn.
Hele Intfli.dn fra N.S.

la banks-tel Bjørneeth ble k tient m7 dut ådiv som nazist.en
Gude surdte tin forbandone omformuesdisponeri dfltalt i vårt
forrigo nr,) o.o 171e opmerksom på hver frekt Gado nadde utnyttet
konfenanso moN, hflit, søkte Ejørnsetk straks oor horr aadu. Guole Måtto

, pent bo om nUeskydnino for at han Dadde trukkot -3jernsethå navn  inn
i sitt snrkulare.

- v

NtdiS:å kfteGItge  TvidNt=d0T TIL

Det har vært fryktet for at tykerne kunde finne oå å tvangssende
norske arboidere til Fi Lnland, der det,ur følelig mangel  på  nrbaLds—
kraft  b.g .o. don sterka mobelisering. Nå mdldes det  åra K.rkencs
at en nontingent norske arbaidere er sendt derfra til retsamo—
distrdktet— ille buotoster mot  etvangsgendingdn har veort nyttelese.



Det meldes ellers ok mst- og matorialmaneel ved de tysku an1;g
ne. Situasjonon forverrasastadig. Fra Osa i Hardanger har vi fått
underretning om at ogSå derfhar arbeidet måttet innstilles flere
dager i uka på grunn av mangelen på mat. De samme meldinger er løpt
lan fra Herdla ved Bergen. Der skbrter det særlig på bensin og olje.

- v -

OGL GELENDERE OC REKKVERK!

De dertil-innsatte redskaper driVer nåj å sysler med noe som
kalles "metallmobilisering",  det vil si  arbeidet på å skaffe tysker-
ne slt det motall som knn skrnpes sammen fra tjeneetebygningene til
Staten og kommunene.  Dat  er nå tatt ut nytt, oppsiktsvekkende skritt
i denne saka. I brev av 14. nov. har Forges j':etalleontral anmodet
departementene ! om å foranledige utekiftngtg sv rekkverk oglgelen-
dere av messing og andre legeringer,av koby.ir 1 dc bygningenc og
stitusjonene sOM norer ihn under-dopartaggntenen Mbtallcontralen ber
deSsuterfor at alle metallgjenstande± sum skiltor, hongslur, håndtak,
knagger, nengure og forøvrig alle matellgjenatadder som lnr seg
ljerne uten altfor vidloftige irrgrep (bY hurtiest blir utskiftet med
tilsvarende deler sv tillatto materialer og innsøndt til do samleste-
dene som ordføreren har opprettet.

Når man hører sånt skjønner man hvordan det skår til med de
"uovervindelige".

- v -

FORBUEDSSALMWSLIFTNING2;_N.

li3O._har nå sendt ut. et rundskriv om at myndighetene har god-
kjent omorganiséringen og daunelsen av følgende 13 forbund, som skal
omfattende forbundene innafor L,C, som utafor:
Forbundet for Nærings og nytelse.

II - Bygningsindustri.
11- - Bekledningeindustri.

- It - Grafisku Pag.•
- It - Xj0Misl_g, industri.
- I/ - Jern- oe metall.
- IT - Trairdustrien-
- I/ - Papirindustri.

11 -- Hotell- og frestaurant.
- - II -  Handbls- •og kontorvirksorhet.
_ u - Skog- og fandarbeid.
- - Sjøfart og transport.II

- " Offentlig virksomhet.
- -"7 -

FORNÆRMELSENE MOT  fiLTISLIHGEME.

oor det l_kke ut til dt nyordhorne ercier å fn bukt med. Så forhatt
er det usle krypet at folk stadig på ottcr eller annet vis gir
uttrykk for lova de mener og dem. Den bltre etemhing not forrederiet
og forrederne gir seg lett synlige utslag, selv em folk av god, norsk
støpning  alltid  viser ytterste grad av forsiktignet når de er nødt
til å være i berering med pakket. Særlig ilde ser det ut til å
være for dem som har solgt seg  av  funksjonærene  1.Oe offentlige
etater. De er vel også med tertefine av seg enn hirdpøbelen scm hsr
truning i å gradsere i gatene.

I Telgrafverket sor det ut til å være særllg vondt for quisline-
paddene å ferdes. Gang på. gang hsr det vært innskjerpet at dot
skUlde opotrea neflig mot tyskere og N.,S. Nå or dot igjen komget
et oppslag om det der. Det or sendt ut av "telegrafdirektør" Hadeland
og hans nærmeste Torres Snørtevold Fiane og har følgende ordlyd
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"Disi lin og høvisk framferds

I tida før nyordninga i telegrafstyret i august månad d.å. hende det-
fleire gonger at tenestegjerande i telegrafverket laut slutta eller
tak permisjon, av de del ikkje lenger orka å gjerda tenest p.g.a.
sjakane

av ymse slag frå kollerraer som var imot Nasjonal Samling
og det arbeid som cbet staomrande partiet gjer til å vinda att
fridommen og sjølstendet for fedrelandet vårt.

Av di det franleis finst einskilde i telegrafverket som driv
på med denre landsskadeluga trafikken, vil telegrafstyret gjerde
mevksam på at dei tenestmenn som neretter er uhøflege ellor evenn—
lege ellor synos usome1eeg eller uhøvisk åtferd mot kundar eller
kollegaer som er modlemmer av det statsbærande partiet eller har
samhug med nyordninga i Noreg vil verta straffa ceter tenestmanns—
lova.

Ved fybgt:e gongs misferd vil ein nytta bot eller anna ordens—
straff. I grovare tilfelle og ved oppatt—tak må tenestmannen væra
budd på å få avskil med heimal i tenestmannslova."

- v

POLITIFOLK I KONSENTRASJONSLEID—

I september ble politikonstablenu Einar Yjæland og Erling Sund—
vær arrestert av tysk politi for å ha skadet 2 v—plakater i Kr.sand
ved å gjøre teksten "Tyskland seirer på alle fronter" uleselig. Etter
ordre fra Joseph Terboven er de to nå anbragt i tysk konsentrasjons—
leir og avskjediget fra politiet.

- v -

UKENS SMIL.

I Sarpsborg er det en skomaker som fungerer som kulturbærer for
Naajonal Samling. Dette medfører at han aldri  får  tid til å passe
forretningen. En dag han vendte tilbake og skulde låse seg inn i
skobutikken fandt han en seddel på døra med følgende tekst:

"Skomaker, bli ved din lest! Hæl og sål!"

- v -

EN FARLIG  PYR.

I Troms fylke har det operert en løitnant Utengen fra Eidsvold
som har vist seg å vrære farlig angiver. Han har søkt innpass hos
folk ved å utgi scg for å være god nordmann og utsending fra regje—
ringen i London.- Få eenne måten har han lokket folk til å snakke
med det resultat at bI. a. 10 personer fra Tr msø nå sitter arrestert.
Blandt de han har angitt, er også en norsk officer som utførte-en
utmerket innsota undor forsvaret mot den tyske okkupasjon. Får hans
kupp har lykkes, skyldes det at hnn lot seg anbringe i konsentrasjons—
leiren på lanes utaj-er Tromsø. Dette fildr folk til å tro på hans
historicr etter at han slapp ut.

I KONSENTRASJONSWIREN Fl LANES

sitter det i øieblik-øet 100 fanger. Tyskorne holder også noen
fanger i Troms kretsfengsel. Vi har for nevnt alle de svakheter det
er ved konsentrasjonsleireg bl. a, mangelen på varmearlegg.
hetstilstanden er dårlig. Flere fauger kner utslett, reumatiske smer—
ter er svmrt almindelige. Men humøret holdor. En av de som er styg—
gest behandlet er overrettssakfører Per Spilling fra Harstad.
Han var inntil for kort tid siden anbragt i et morkt kjelderrnm.
Majer Hundstad har sittet 6 uker i mørk enecelle. Ellers må fangene
bli på sine arange 1-um attin ved måltidene. Rom på 2* x 3 m. brukes
til oppholdrøm for 4-5 mann.



FRA FINRMARF WELDES

at situasjonen blir stadig mer fortvilot. Trafikken på kysten er
praktisk talt steppot og tilfeinclere derfor minincle. I store dist
rikter hersker ren nodstilstand især fra Honningsvåg og østover.
Toteter, melk har ikke vært i hcndelen på flc-e måneder.

Med hensyn til fiskesituasjonon i Nord- Norge så muldes det st
det nesten ikke kommer fisk til lands. Fiskerne får lite olje, mat
og tobakk. Dertil kommer risikoen for liv og rodsken. Tuskerne rek-
virurer også skaiter i stor utstrckning. Btemningen blandt fickerne
er avgjort norsk. Det blir nå. g Ort storo tiltsk for å gjøre fiskerne
interessert i Lofotfisket. De blir lovet flesk, kjøtt, tobckk og
kaffetilsetnine hvis de vil dra ut. Men ingen tror på løftene for
de .ser varene. Let take fischeinkauf hnr slått seg på sildekjøp
fordi det ikke kan få tak i torsk.

KRIGSR=EN

- v -

dømte som før nevnt, il nordmenn til døden i begynnelsen aV denne  -1-
måned Mandug don 29. desember ble dommen fullbyrdat.

I disse da er har krigsretten nordph tatt opp til behondling
saken mot 5 mordnenn. Retten er satt på Sætermoen. Blandt do 5
sitter Georg Lorentzen, en av fiskarfylkingons fremste reprosentan-
tanter.  hlle  disse er angitt av løitnant Utengen.

— V —

NORaES RØDE KORS

synes nå å stå ferdig til å bli nazifi.sert. I "Rognarokk" har nerlig
dr. Arne Høygård fått pless for or artikkel med anErep på Røde
kors fordi det ikke er ved frontun. i Lrtiklun blir Røde Kors be-
tømmet for sitt arbeid i fredstid, ren nå "skal øde Kors være ved
fronton og ingen andre steder.Sykehusane skal omdennes til rekon-
valesenthjem for frontsoldater og ikke brukes til å "provosere
aborter på sosietetsdamer",som dr, Høygård får seg til å skrive.
Konklusjonen er : "Til fronten med Norges Røde Kors, ellers har
vi ikke lenger bruk•for det!"

En knn ikke overse desie urtiklen lenger, fordi den i disse
dager sendes ut gjennem det offisiolle (NTD). Der synes som om
Røde Kors cr i ferd mcd å lise siamme skjebne som Nasjonalhjelpen
ellar Norsk Folkehjelp. N.. han jo notlopp dannet sin egen hjelpe-
oreanisasjon  oe  da er det vel ikke plass til andre.

DeN NORSKE L2GION.

sendte ut en kundEjoring til soleatene like for sin oppløsbning.
I dennu forklarar major F.H. Kjeldstrup un rukke av de besværlig-
heter Legionen sliter mod. Han kommer også inn på nnderboldet til
soldatenes fcmilier og skriver: "Det var en lettere oppgave å ordne
ftmilieundorholdet for hele den norckc hær etter demobilisoringen
tross de den gang eksisterendo vanskelighetar, enn det har vært å
få familieunderholdet og postgangen tilfredstillende ordnet for
Viken bataljon, fordi legionsstaber sto utenfor nederholdningsord-
ningen og hare var ett av de mange ledd i postordningen." Karakte-
ristisk for legionens oppgavo md vel Kjeldstruns slotningssats
sies å være: Wed  r.u.isling for Norge

mot en fri, selvstendiE cg lykkeliE tilværelsu for
vårt
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FOLKEDOMSTOLEN TJENER DE HØYE HERr:ER.

Dagen før lille julaften behandlet dun såkalte folkedomstol
saka mot Leif K;.Nielsen, et kj'ent med1em av A.I;F: og Arbeidernes
Ungdomsfylking (Han var før nazistene overtok den siste formann i
Fage r . 26) Nilsen var overført medrbeiderskap i det gode illegale
blac. "Folkeviljen". Nilsen tok fullt og hult konsekvensen av hva
han hadde ejort . Han erklærte at han var og ét-secial.i.Jet_og mot-
stander av nazismen og at det 7 måneder lange fengselsoppho "kke
hadde gjort noen forandring i hans politiske oppfatning. Dommen
etter tysk mønster. Han fikk 2 års fengsel. .En av "dommerne" stemte
for hele  34 - år! Ja, det er sikkert at småkrypet står i for å tekkes
sine herrer.

- v -

DET NYE BEØDET.

I tidsskriftet for Norges Legeforbund nr. 24 for 15. desember 1
1941 fin er vi følgende meddelelse fra Krietiania Brødfabrikks
laboratoriam, ved lederen dr. tekn. Arne Skulerud:

• Da det gamle lager av tør og diastesefattig rug var oppbrukt
fikk vi i stedet en temmelig fuktig og sterkt råberget rug av
mellemeuropeisk opprindelse med et høit i nhold av grodde korn.
Som følge herav vil stivelsen i det forklistringen begynner under
stekingen av brødet, for en stor del overføres til dekstriner og
maltose. Hermed får vi stedetfor en elastisk og porøs brødkrumme
en tung, tett klebri.g masse son det naturligvis er umulig å få
tygget ordentlig. Len klistrer seg sammen og kleber ved tennene
og svelget som klumper

Ja, vi har merket det!
- -

TYSRERNE ER OM SEE. .

"Elektrikeren" forteller at i nær fremtid skal man påbegynne -
arbeidet med å anlegge en andervanussbel fra Norge under Skage-
rak til Jylland og derfra videre til Tyskland, hvorved det norske
kraftoverskuddet skal everføres til Mellum-Europa. En febrilsk ut-
byggelse ev de norske kraftkilder pågår for tiden under tysk
lede1se, og veldige uutnyttede kraftruserver kommer med det
første til å nyttiggjøres hvorved et betyde1Ig overskudd av kraft
kommer til å oppstå. Dette overskudd skal eksporteres til Danmark
og Tyskland og en samordning av den tyske, danske og norske kraft-
fOrsyningen kommer til å gjennemføres.

- v -

En rekke av landets skofabrikker har fått ordre om å innlevere
til tyskerne alle bekksømstøvler fra nr, 42 og oppover.

- v -

NAZISMEN ER AR,BEIDERNES VERSTE FIENDE.

Tyskerne forsøker i Amerika, som de også forsøkte i de okku-
perte land, ved hjolp av sine leiesvenner å så splid blandt arbei-
.derne for derved å bortlede oppmerksomheten fra den virkelige fiende
nazismen.

Hvor ofte her vi ikke hørt at de amerikanske arbeidere er
misfornøyd og at streiker hører til dagens orden.

I virkaligheten er også de amerikanske arbeidere fullt klar
over hvor de har sin verste fiende. I en radiotale den 15. desem-
ber sistleden til de amurikanske arbeidere, ga den amerikanske
Landsorganisasjons formann, Green, uttrykk før at Landsorganisasjo-
nen går helt og fullt i n for Roosevelts politikk. Han sluttet
si . tale med å si: "Vi gir aldri opp kampen mot arbeidsgiverne for
å bedre løn ns- og arbeidsvilkårene, men vi utsetter den inntil
vår verste fiende er slått, ncnflp; diktctuxstatdne.



HALFDAN CiddlBlENSEN holdt ruflu,:on ep,du sulrg 1 Pelsjenn.
de diktene han skulde leso opp var Bjørnsons "Mitt følge". Prod
graJmnot var godkjent TBereley Nitter, men Pinn Halvorsen, mannen
uten ansikt, som skrev små, perverse romanur før i tiden, ander-
kjente det. Etter diverso bråk ble det endelig godkjunt også av
ham. Dog måtte Christensen sløyfe det versut hvor de kjente
forekommer: "Med seir fra Moskva til Cartagena,

han dør dog ensom nå St. Helena."
Det syntes litt foF aktuellt muligens.

PRISPOLITIET har litt av hvert å. oy  di  mdd for tiden. Dog er det
ik.ke sannsynlig at det fer tid til  e  te seg av hr, proff, Herman
Harris Galmann Aall, som nylig evnondet sin meget elegante bil
til arteidstjunusten. Bilan ver nv takstheynden verdsatt  Gil  6000
kroner, mer arbeidstjenestons overladelse fandt ikko å kunne ta
hensyn til de. slags. Hermrnn skulde ha sine 9000 - for det var
han vært, em ikke bilen var det.

- v -

ARBEIDSTJENDSTEN. Det finnes forøvrig også bra nordmenn i erbeids-
tjenJetun. En av dem hGt Jyhne og var leder for en av skolene og
nektet å ta hensyn til tyskernos direktiver om at slik og
skulde eksersisen drives. Man mente at han som norsk offieer hadde
en viss forutsetning for å forstå norsk ungdom.

Tyskerne ga derfor boskjed om at han ikke longer passet som
leder nv skolen. Derfor sl ttet han der. Så ble han utnevnt til
sjef for skol:n p& Helgel@ndsmoen, hvor bLfalot skulde trenes  obp
i vintor, men også dmhne beslutning bls forlangt ompjort 2V tyskerre,
Og det ble den- - - Det hetar norsk erteidstjeneste.

- v -

Quislings amle motstander  og medarbeider (stryk det som til en-
hver tid ikke asser)-- herr Walter Fyrst, var en stund ansatt i
Arbeidstjenestedepartementet som konsulont i reklame og propagen-
da, mon ble forholdsvis fort skjaltet ut. Så kom den norske Legton
på benene og Pyrst meldte.see med en geng. Han mente selv han passet
veldig godt som kwhoanisjef for propagandakompaniet, for da hedeleSN
han forholdsvis stor sjaeens til å keyme hjem igjen. Han blo
nevnt til kaptein, hvilket var rt ganeko raskt evansement da hen har
48 dagers rekruttskolo 3011  UOlek:tt Som den første av Logi-
onun hor hen i nærhuten av fro‘tent, ner nå or han sendt hjem igjice
av tyskerne som uduelig selv t ris Ibil bak fronten. Reise-
brovene fre dut Asovske hav er skreyeA a Fordstrand. Han hnr nå
fått en underordnet stilline i Kulturen etter at han i lang tid
har tryglet L;uisling om å fe lov til å bli medlem. 0m en tid vil
han trygle om å få bli strsket. Men det or helt unødvendig.

DEN nopsF:ELEGJOH er det slutt på. Det meldte seg alt i alt
1000 mann hverav tredjedolen var ikke stridende. Dessuten var det
en del nøppol s@r ble kassert med en gang.

Siden don begynte treningen i Tyskland har det vært nokså
stille om den, bertsett fra plakntene om at den seirer veldigt
De plakatene bør ingen prnve å rive red lenger, durtil er de for
moraommo. En cav årsakone til dens onpløsnine, som ble gjort be-
kjent iL en liten notis i avisene "til underretning", er at det
fleru Eorn n.iktet å ed til Hitler. Det var neMlig ikke meern-
gon opprinnclig. En annen årsak er at det er adskillig korrunsjon
her njenmn. Dlandt annet ønsket etabejef Smther å låne 100 000
Itrcr.c  2,21.  eva.n, Zor Hirden fikk altfor lite å rutte
mod, syntus hrn. Herr Kjeldstrup le,flto villig ut, mun da tyskerne
begynfLe å revieere roeneHkepene ba han nent om å få pengene tilbake.



Det fikk han imidlertid ikkel for det var ingon ponger. Istedet .
ble han og seter, enige om å ordno det som bidrag tilano birdMenn
som ønsket å blialagi-onarer. Fengenå-skulde være brukt til uniforms-

a_anskaffelser  0.  lign. Kjeldstrup skat ikke ha det greit nå. Dette
bare til "underretning". Det er forøvrig arrestert Tegionærer her
i byen som ble bragt inn på politistasjonun og pålagt gå-hjem og
ta uniformon av. Do har ikko lenger lov å gå med dån-her lajemme.
Altså røk bgså den -sjangsen til å vinne et pikehjerte på. -fallrepet.

- v -

NORCES ØKONOMiSKE UTBYINING er et kapittel for seg under ekkupasje-
nen. Den gar lenger pg lenger. Når det gjelder utnyttelsene awnorske
råstoffer er tyskerno mero griske nå enn n ensinde, det kommer
vel kanskje av 8t de skjønner de må skynme seg å få brukt deM opp.
Hva de ferreste vat er imidlertid at tyskerne ødelegger selv de
handeleforbindelser .som er knyttet Under deres oppsikt. 'Således er
det umulig å oppfylle de kontrakter Norge har med forskjellige
lanct - Tyskland og Italia, Ungarn, Danmark, Holland, Frankrike
Belgia og Spania - om cellulose og tremasse. Arsaken er . at dd norske
fabrikkone ikke lenger får kjøpe halVparten av det de regner -for
å oppfylle kontraktene. Tyskerne skal ha alt tsmmeret til å lage
lorakker og flyplasser m.m.,For 1941 har de brukt mange millioner
mog behovet er større for 1942. Det remes nå med 8t cellulose-
fabrikkene bare får un eller 1* million m' for 1942. Tyskerne tar
mesteparten av resten, cg det soM blir tilbake nå gå til ved, fordi
yi ikke lenger får noe koks og kull fra Tyskland tross avtale,

I TEATRET PA KOMMANDO.

- v -

HELAN GAR.

Forleden dag var overlege Christensen ved Aker komn. sykehus
og herr sjefsskoleinspektør majOr i den norske Legion Jørgen Bakke
ute å alkoholiserte seg. Etter å ha drukket vel og lenge, sog trett-
heten inn over de to bolde riddcre av dctgylne kort. 2n bil ble
nekvirert og den gallante major tilbød seg å kjøre forrederkollegaen
hjeM. Christensen ble kjørt til Diseli gård og ,B8kke ba så sjåfføren
å kjøre til Sinsenveian 6. Imidlertid var ikke sjåfforen så godt
kjent at han visste hvor Sinsenveien 6 lå, og meddelte dette til
hr. majoren. Da begynte krigerblodet å bruse hos majoren. Han trakk
fram en revolver og forlangte at sjåfføren skuldc finne fram til
Sinsenveien 6. SjAfføren kjørte så til Greesen politistasjon, hoppet
_ut og meldte av at han hadde en beruset tysker i vognen, og denne
hadde truut ham med revlver. Herr måjoren ble så kommandert til
avstigning og Schhellkommando ble rekvirert. (Bakke ynder å opptre
som tysker, den forhenværunde gymnastikklærer på Mysen har nemlig
lært seg dette tUngemål, og bruker det i tide og utide,.) Overlege
Christensen ble visstnokk en snnle overrasket da han midt på natten
fikk en telefonoppringning og en tysk stomme forlangte å få vite
hvem han hadde, vært sammen med om oftenen. Dagen derpå hadde Askvig
og Judas Lie en særlig vanskelig oppgave:  I  stoppe videre forføl-
gcase mot herr Bakke. Bakke stakkar ble jo•noksa redusert etter
denne innsats. Han var på vei til sin Oslo-olskerinne, frk, Stor-
steen, Sinsenveien 6, og til tross for bruk av revolver og tysk
språk, var han så uheldig å treffe ut for en mann som ikke-LA seg

• duppera. Bakke er for øvrig gift og har flere barn, men som de gamle
vikinger tar han adspredelse der hver den finnes.

- v

Blokaden av Nasjonaltheatret er stactig like virkningsfull.
For å råde bot på. dette, blir medlemmene av N.S. stadig tilpliktet
å gå i teatret for å fylle opp. Arbeidstjenesten cr jo som kjent
godt brukt til samme formål. Det nyest0 er at departementsfunksjo-
nærer Også skal ti1pliktes å gå. Foreløbig har det vært frivillig



En liten opinodo kan kenskje illustrere situasjonen.
En dame i kulturdepartementet. ringte forleden til indredepart

mentet og meddelto nt nå var det doros tur til å gå i Rationnl-
Ihentrot og ba om.en oopgave over hvor range billettsr man ønsket.
Da oppgaven sonero ble Eitt fulEts følgende førklnring: "Det er berc
fire som onsker billett. hlle begynner nå å bli trett- av å k=mande-
res på pertimøter, hirdrenstringer og nå teaterforestillingur. De
fleste forurtrHsi;er kuurG disbonere noe av sin fritid selv."

Kut. hagolin får en brems.

Vi har før omtalt kst. Hsgelins store apetitt på andre do
partementers virkeområder. Lette førte som kjcnt til et Statsrårl
sekretariatet ble tatt vekk Tre hnns departement. filen det har
hjulpet. Hun fortsetLor å brele seg.-Nylig fant han således ut at -
rasjoneringssjefen i Oslo, elav Solheim, vsr for god nornann og •
burdo byttus ut. Lignonde tbng har forekommet andre steder utover
landet.

Slikt har skapt utrygge forhold. Tyskerne sdlv er opemerksom
på at nezister i ledelsen for e instLna:r som skel lsse landets
forsyninger, baro vil fere r'edkets side. Det er
derfor omhyggelig undgått. Enr .. de c'ir.Ltor Dryna i Industridirek-
toratet blc srrestert var det :ezda;-_neta I e..ate iån en nezist, Aine-
berg, fordi ingen heder ig fernref vild: te allllingon.

I disse dngor gar det ut et eirkalTre til samtlige forsynings-
nemnder i landet hvori kst. Ravnor sen ren mel dopartementets annen
direktør Schei, gir r.21ding om at evskjedigelscr foretatt nv indie-
dopnrtementet ur ugyldige. -klle evskjeiligelsor skal godkjenneo av
Forsyningsdepartementdt. Etter dette ur avskjedigelsen i. a. av
rnsjoneringssjefen i Oslo underkient.

Ikke- så lite av en nesestyver for Haglin.

- v

SJØM3ENS EANILIER fikk mY-e hjelp til jul. Oppf.'ordringen fra rogje-
7flgon ble-fulgt p,'.7ereHønsterverdig måte. Mon det ma ikke stoppe7Z
opp med julen. Disse fåmiliene ske1 leve etter jul også. Derfor
må blelpon fortsette til forsergerne vender hjem igjen.

HERK&NN WILDENWEY har.sendt-ut ,en ir.onsom gjendiktning av Æsops
fabler på ..:;rnst G. Yortensené ±:orlag. Nazisone har ikke turt å
gripe, inn overbr den,.men har ienviseno7bedt om st visse ting
blir slaifet.En nv do ting somdkke ur-ønskallg.er fabelen om
paddene som vilde ha er. konge.. Inn-fadningen til denna er nerliga

"I gode, gemle dager, de selv paddar "kende rå •
i eget lnnd cg rike og ced frihet for hver padde, -

Slike ord kan jo lett føre tankef inn på hjem1ige frentar, og er iLl
riktig bra. Det er velrikke riktig bri nt 'Xildbnvey har tatt med
diktet "Snmhold" med føl-ende slntning:

"Rusk nu hvori styrken satiklier
husk, en for en kan alle knekee
mer er dut sanheld,-er hver

- V -



SAMhOLD 1J TIL.

I nødems stund skal en lære sine sanne venner å kjenne, sier
et gammelt ord. Det er en sannhet vi har fått føle sterkere og
sterkere siden 9. april 1940. Det sow hendte den dagen, og det
som sencro or hendt, har sveisot det norske folket sammen til en
trofast venneskare.

Vi hadde nok nange hårde politiske kamper før, men de er gleml
idag. Ingen spør lenger om en er av den eller den opfatning eller
politiske avskygning. NA er spørsmålet em en or god nordmann. Det
er ganske betegnende for situasjonen et ella som har prøvd å slå
politisk mynt, alltid er slått nårdhendt yted. Alle er enige om
å sammenfatte dette i 3 punkter:

1. Mellem alle partier skal det opprettholdes status quo fra
9. april 1940.

2. Alle krefter sawles om å banG veien for landets lovliee
ragjering. Regjeringen har Stortingets ansstennige tillits-
votum og bestar av representanter fra alle landets partier.

3. Kongen skal innta sin lovlige plass i Norge, slik som har
fikk den etter folkeavstemningen 12. og 13. november 1905
hvor det med 259 563 mot 69 264 stemmer ble bestemt at han
skulde være la dets konge eLter grunelloven.

Samme tingenes tilstand må også være rådende innen arbeider-
bevegelsen. Alle som prøver å ta sag til rette i denne vanskelige
tida, må 2vvises, og må i sin tur  få  sin fortjente straff. Samse
behandling må den få som på noen måte stiller seg til disposisjon
for nazistene. Straffen vil ikke bare ramme den som direkte blir
medlew av 7asjonal Samling, men også de som indirekte ydor tjene-
ster.

ange vil d denne tid kommo i en vanskelig stilling. De til
bli thlet med arbeidsløshat og annen straff, hvis de ikkg bøyer av.
Den som bøyer av for truslene og stiller seg til disposisjon for
nazisteno, vil obønnhørlig måtte ta konsekvensene.

112 det også være klart at i denne tid vil ingen bli oppford-
ret til å melde seg inn i Nasjonal samling, nverken for å utføre
spionasje oller for å prøve  å  gjøre sin innflytelse gjellende.
Alt snakk om dette er bare ord for å dekke et forrederi.

Samhold må til er vårt slagord. Undar det motteet vil vi kjem-
pa til vi har nådd vårt mål.

Og den dagen er ikke langt borte de vi har fullført kampen.
Da skal de trofaste kreftene ved fornyede krefter ta fatt på opp-
byggingen av fagorganisasjonen.

Idag føres ikke kanpen vår med storc ord og henelinger. Men
målet er det samme som det var før 9, april 1940 og som det blir
etter at freden er gjenopprettet og tyskere og nazister er drevet
ut av landet. Det gjelder stadig en

FRI FACBETEGELSE.


