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KAMERATj
Lærernesseige motstand har foreløpig sott on stopber for en hodekulls
gjennomiøring av quislings plan om en nyorganisering RV  alle yrker, som
igjen skulle munne ut i "valg" til et riksting. Rikstingot skulam Grstot-
te vårt Storting, og gi quisling et slags grunnlag A bygge sin makt p°ag
Det er trolig som det har vært sagt at denne nyorganisering med riksting
på tappen er en hovedbatingolse for at quisling forsatt stal ha tyskernes
støtte. Det har under arbeidmt med nyorgonisoring av yiaene ikks hatt
neen betydning om quisling herved kunne skaffe seg noen reel tilslutning.

Bare han formelt kunne klare å få den ytrG organisasjonsbygninffln i orden
med sine egne oppnevnte ladere, ville hensikten fra hans side være nådd
foreløpig.

Lærernes mfltstand og motstanden fra en rckke andre yrker, og don bestemte
og -±asta holdning frn arbeidcrnes side, har som nevnt foreløpig satt en
stopper for gjennoMføringen av dette, Vi vet at omorganiscringen 73.-
Landsorganisasjonenog Arbeidsgiverforeningan til et arbeidssamband var
fastsatt til 1. mai. Universitetets Aula var allerede leiat til et
stort festmøte, hvor quisling salv skullo hadden ære å proklamere arbeids-
sambandet. Noen få ddger forut ble det helo avlyst. Dc,t butydde ikke
noen endelig opsgivelse av planune, mmin bard dn utsettelse. Tyskerne har
gitt beskjed om at konflikten mcd lærerne og du andre sambandeno som er
offentlig gjort kjent, først ma ordnes. NS raser varre enn nflensinne mot
lærerne som stanger dem veien for gjennomføringen av den samlede plan for
nyorganiseringen. Det vitner bl.a. den høyst ciendommclige opptreden på
Stabekk kom: høyere almenskole om, som vi nsvnte i forriga nommer. Vi

nevnte også at lærerne har valgt den aneste rflatige linju som nå følges:
Vi nekter ik.ke å utføre vårt daglige arbeid, men vi nekter å bli med i
eller medvirke til den nyordningon som hPr til hensikt å gi landsforredoron

quisling noe som helst grunnlag å stå på„ Han skal fortsatt få støtte
sag til sin egen forrederklia:k og de tyske bajonetter, Nocn annen støtte
skal han ikke få.

Men nå skal vi være klar over at NS arbeider ihcrdig innen alle yrker
for å fortsured•det nesto framstøt, De or klar ever at overfor arbaider-

ne nytterdut ikke uten viders å påby medlomsskap i arbeidssambandet.
De forbereder nå å ta dette spørsmål med list og lumpe. Sommenslutningen
av en rekke forbund cr et ledd i dette arbeid. Vi har fakc kunnet hindre

et alminnelig påbud om sammenslutning, av en dael forbund, så mcget mer
som det ikke har foregått nocen rael sammenslutning. Ds sflmmensluttede
forbund hnr fatt (en komis,k lsder, mot tidligerc in for hvert forbund.
La enkkelte forbundsapparater virkor ullers som tidligere. Nå arbeides
det imidlertid med å få gjort dunne sammenslutningen rael.

Som et ledd i dette har det første forbundsrådsmøte vært samliet i Norsk
forbund for bygningsindustrien og representantskapsmøte vært hpldt i
Ne-rsk Jern- og Metall. I det førstc møta Olc det gitt en redegjørelse
for sammenslutningsplanene for forbundena, 1 det annet møte bla det opp-
nevnt en lovkomito på 9 madlammer som sk-al utarbeide forslag til lover

for Narsk forbund for Jern- og Metallinduatrirn mad et arbeidsutvalg

på 3 medlemmer. Komitaen skol utarbeide forslag til lover sem deikke
har noen endelig innflytulsa på.

Det er ingen tvil em at løsningen av dettc spørsmålet cr av grunnleggende

betydning for det videre arbeid mad arbeidssambandet.. Arbeidornes
til dettu ur klar: Motstand mot enbver form for Arbeidssamband.

Tillitsmennenes stilling må dorfor være gitt. Så lengs un ikke har noen
reel innflytelso, vil alt hva en gljør bare tjenc NS.

2.årgan& 6.juni 1942
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NORSIC FOREUND FOR OFFENTLIGE YRKER
hadde innkalt cn rekke styrer til møte den 22. mai i. Folkets Hus store
sal.'Dageh-forUt bia.møtet Evlyst, da arransørane hadde fått nyss om 2t
det ikke ville kommd noen folk på møtet. Møtat var et ledd i nyordnings-
planene, :rdgblette ønsket tillitsmennone ikke å ha noen befstning med. Nå
har don komis.ke Muyer oppnevnt ct rådgivende (!) utvalg for
å förbsrude den endelige sammenslutningen.

- V -
DEPARTEMENTETS TILEAKETOG I DERERSTRIDEN.
og nasistenes redsel for at folk ska1 bli klar over at lærerne ikke har
veket in tomme fra sitt standpunkt og nekterenhver befatning med Lærar-
sambåndet; kommer tydlig fram i følgendd rundskriv fra Orvar Sæthar:
“Norges larursambands tillitsmenn må iakta følgendo: 1. For å unngå mis-
forståelse Ma enhver diskusjon om erklæring cllar ikke erklæring unngåes.
Det skal ikke fordrus noen underskrift. 2. Fylkuslederen skal ikke gripe
inn noo sted. Dot er dspartemontats tillitsmonn som har avgjørelson ved
åpning ell-r lukking av skolonu. 3. Pass darimot godt på hvam som sr tråd-
tr,kkere og skriv dem opp. Rapporter inn både dem og de som ikke begynner
på skelan; 4. Hold god forbinnelse med landsladelsen og ikke foreta Dem
noo ekstraordinært utan å spørru. 5, Sett opp en list over dum som De
mener for alltid bør fjornes frs sin stilling.

- V -
DEN.FØRSIE EJERER
er na falt på ærans mark. Det ar Olav Hole fra Tjølling i Vestfold som
døde på Kirkenes den 6,m2i. Holc var blandt de 500 lærere som ble senat
nordovar med IVS Skj-rsted under fryktelige forhold.

- V -
HITDER-FRA-10K-DE TYSKE ARBEIDERE FERIkN-
i. sin sistu tale, an gjor e merksam pa at han ikke haddo hatt forie siden
krigun begynte og hans soldator kunne heller ikke regna med ferie. Derfor
var dot utclukket st de tyske arbdidore kunne få noon ferie. Det or inte-
ressant å se at samtidig har den engalske rojering påbudt at de engulske
arbeidere skal ha ferie i år.

- V -
DEN SVENSKE LANDSORGANISASJONS
organ Iackf reningsrørelscn s river om hanrattelsan av de 18 gidslor:
Men dat'norske folket såger inte: 18 oskyldiga av de våra ha dødast som
Vadergllning för 2 gestapomåns liv4 Ddt skal butalas med at vi ta livet
av 162 av motsidans folk. Enligt forljudande har de- istedet f8resatt sig
att ,tt detaljprogram i 3 punkter skall vara klart att genomfbras på he-
frielsens dag. Dc tysko soldnterna som kommit til Norge på grunn av krigots
lag skola sandas ham okrånkta. Den politiska polisen skall dømas efter
norsk rett - men straffet f8r varja medverkan till tortyr ar avlivning
utan tortyr. Och NS-foket skall rannsakas och dømas som landsf8rrådera i
krigStid,

- V -
EN REKKE NORSKE FANGER I TYSKIAND  
som"har sittet i konsentrasjonsleir der er nå sendt vidore til Polon.
Hvor fEngene nå er, vot dn ikke nøyaktig, men det forlyder at de er satt
inn som arbL.idssoldater på samme måte som "kommunister og jøder". En sv.onsk
avis skrivcr: Forntan rdktor Scip, Einar Gerhardsen, og Arnulf øverland og
Rolf Nefmo vet un at ogsa lektor August Lange en sønn av Nobellpris-
tageron dr. Chr3tian Lange - befinner seg blandt de deplorterte. Avisen
kan også maddola at formarinen i Stoininaustriarbeiderforbundet, Henry
Hanson, er blandt dissa fanger.

- V -
I SIN 1.kAI TAIE
som var rettat til Sverige,sier Olav Hindal bl.a.: Det å vinne fredon,
ar kanskje dt større problem enn å vinne krigen. I dette arbeidet for å
vinne fredun varddn over vil selvfølgalig arbeidernes organisasjoner ha et
avgjørende ora. De svenske arbeidare er stolte av sinu organisasjonur, alrn1
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ekke bare yære gailionsfi[dtrer som on viscr ben til. En m4 ha rett til å
ÅL-reve at dc skal ha et ord mod d laget-i den verdensomfattende kamp som
idag:pågår.: Represuntantene fra arbeiderorganisasjenenes råd og deres
syn.:-' ikkilare fagliploffiMe.r og politikerc alene - må vaiu tungt i
skålen når fredsbetingclsenc skal avgjøres;
Det  nordiska sa=beidet eller rettere sagtudot skandinaviske samarbildet
cr av griimul dato.: petmar holdt mange Vakra taler om det slekkap som er
til stule'påde'kultUrelt og sosialt mellom svensker og nordmenn, Til det
er bare si'1d7.g;1 Dut cr i, fiøden en lærer sine venner å kjenne.

- V -
HITLERS 5ISTE-2ALE - • •
haribtter:hvasdet ertiaresfra-sikkar kilde, gjort et pinlig inntrykk hos
dat~efOlk., HarS r8sciranfafl mot hjommefronten bg den stadg tiltagen-•
de krigSftcttblethos du tyaZaHsoldater h2r.skapt sterk misstemning.
Det'ftHO.r. daogSå fremståendeamenni•Tyskland klar over. I en pressemotageli•
se ette=r  talenj  hvor førerans-tale. ble kommentort, ble det fra den mann soM
hadde fått det ærefulla, :men .Så pinlige verv, forklart at Hitlar nattopp .-
haddu k:oMmet tj•lbake frri. ØStfromtem og hadde der-sett en elandighet som
saiamnli-gn Med_ njemmefrontun, var ct, rent heivede. Dette hadde gjort et
sa ø-terkt: inntrykk på ham at han måtte få mserianfall og skjelle hjemme-
frontan'Ut Tar dans -unnfal.lchshat. Altså det rene !forsvar for der Ffirer
som je-Medjitin ufeilbarnot han har, skulle sYnes unødvondig. VLdare
det fr'n Sammt kildJ meddelt at de engelske bomberaider over tyske by.r ur

ferd.1mud:å. sla alvorlige sprekiccr i den tyske hjemmefrontan.

FRA .RINNLak:D.10ailaR DET NA
gjennom finske Lrouidere som or i Evarigo på ferie, om at fler og fler av
de finske soldater blir sundt hjem fra frontun. Således or det flere bcdrif-
ter i HelsirWore hvor de fleste monn rn), er kommet tilbake, og er trått
inn i sitt arbeid igjen. Finnene, som solv or megot lite orientert, mencr
at-dut--rL.t.ditt:etter  littyiI'bli  sendt hjem fra fronten allb dC sdm kan
sendesttbeneili dot nodiendige -grenseYnktmanbskap, og at dut blir tyserne
som horetter skal fore krigeri på nordrionten. Så Iengu den varer. Nlatsitua,..•
sjenen LeFinnland ur na  så dårlig Som den  kbn bli. Det meddeleS at det
ikka Yært poteter å Tå'i de aste 6 måneder. •Smør og margarin er_heit,
uteday,handelen, Fiskufordellngen har vært 250 gr-pr. person pr.uke nAr
deit her værtfisk, å få,.:De finsk.e arbeidere -forteller selv  at  maton i
vint,a-rhar bestått for det veSentlige -ay frosset kålrot duppet i salt.

-
NOR4ii dTaftiNINGEN
gir seg mer:bg:atO'r ty1:21ig td1 .kjenne både i svensk oresse og inrien det .
syanskefolk„.--De'f133to nntinasistisku aviser har daglig artikler om for-
hoj4enc i No.,;(tsHhvor du tar klnr stil1.n til styresettet, overgrepede og

terrordn, Merdet 154 de:18 riordffien.-1. 30. aprilayar jenstand for forferdelso

og fordømme:lse--bade. a skrtft og tale, Alle aviaer, unntatt de Tent nasis-
tiskL, dvommenterteado såkalbe ødsdømmer, og  sleafast  at.lette.her ikke
var arlørsm4I om enakrigshandlfng, men MordP4 uskyldige unge monnesker.
Social-tLemokrnten :åkrivcr 101,a_ Dette er Det ur boddelgjarning.

Ihgun-diplomatisk  omskri-ining skall  ddlja aVskyen f8r ett skrakvålde .saffi.
tydelen.holder på atb 1,dieTt linun Ut,- '
Tidsskriftet HNUH sier sine kommuntarer dil dette at Social,Demokraten
har gitt uttrykk for svensk reaksjon ovcrfor tyskernes franferd i NOrge.
Forhenværendc utenrilsminister Sandltr-ba i sin 1, mai tale i G8vle oM22:
minutters tystnad til ære for.do myrdele.

TII TROSS,Fad LEN STORa PRODUKSJOD
av syrtetisk gumMi buna - ur gumMimang-lund Stor-Tyskland alleredo'
akutt; -Det synos som ura det trengeseon viss innblandingsprosent'av natur-
gunmi i bilringer av  bune  for åt de ikka skal sprekke. Bunaen er mertnot--,
standedyktig mot 011or og syrer enn naturgummi, og dens slitestyrke oppgisa:
a imre størru,-duen den har ikke naturgummiens.-alaslisitet. Le ringer som-:



do
bla ltgut av bunt på Askåm Gummivarearbrikk, hadde sålodos en leve tid på
omlag en tredjopart av dc ringbr som rabrakken tddligdre hadde.frumstilt,

• , • - V -
EEIDER,IkkE FORSYNINGENEAN_ BRO:NDSELSOLJE
vil strek  u  til for on•aktly og langvarig krigføring.

Når oljomangolen
ikke alt har forårsakut dn avslapping i aksemgktenes kri 1 ri er.år-saken utvilsomt den at TYSkland i 1940 og 1941 kom ovur Mrongljeforråd.
i dd okkuparte land. Ved allianson med Romenia fikk Tyskorna i 1940 et
oljetilskudd på 3.2 mill.tonn. Romarias produksjon i 1940 er oppgitt -til
3.2 mill, tonn2 en sterk tilbakegang sammenlignet med 8.5 mill, tonn noen
år tidligdru. En vcsentlig  't •sak skal være mangelon på boroutstyr, utstyr
som tidligere ble innført fra U.S.A. I det Stor-tyske maktområde Tor
øvrig produsures dut bare om lag 1,6 mill, tonnråolje. Tyskland er derfor
halt avipangig av sin synt.Aiske produksjon. Donno boløp seg i 1937 til
950.000 tonn2 bg i 1938 til om lag 2 mill, tonn, d utvinning av olje av -g-
brunkull går det om lag 3 tonn brunkull for å få en tonn olje. Lielv om
Tyskland til tross for de nlliertus systematiske bombing ay oljeutyinnings-
anleggone skulle ha måtet å øke den syntetiske produksjon til dut tredob-
bolta, altså 6 mill, tonn, vil on i alt ikko ha mor enn 12.8 mill, tonn
til ralighot. Om un går ut fra at sivilforbrukat i det tysku maktområdet
ar gått ned til on fjerdepart av frudsforbrukdt som vnr om lag 20 mill.
tonn; kommor dn til at Tyskland og dets ,:diropciske nllierte har om lag
7.8 mill, tonn ol1e til rådighot for den nktive krigføring. De stadig
skjerpodc restriksjoner på oljeforbruket i de okkupertu land, tydor på at
oljemangelon gjør seg mur pg mer gjeldende. Særlig vanskelig synus dot
å være med solarolje og smøreolje.

- V -
UNDER 2EITTOET MOT FIRANKRIKE-
har nilitære autoritetcr anslått den tyske armes oljeforbruk til omlag
1.5 mill, tonn pr. måned. Ettar det skulle de 7.8 mill, tonn pr. år som
dot kvantum an har grunn til å tro står tiI Stor-Tysklands rndighdt for
aktiv krigføring, baro tillato en tilsyarende intensitet i krigføringen
som den mot Frankrika i ca. 5 av årats 12 månedur. Det må mnsces som sann-
synlig at dn vosantlige årsak til at offensiven mot Leningrad og Moskva
mislykkedes, -Var at oljotilførslcno syiktet. Ikke bare var forbinnolses-
linjanu blitt for lango, mbn det kvantum olje som st§r til hærens rådighet2
var ettor hvert blitt for litc til å tillate full utnytting av dot mdpri-Y•
serte våPen. Inntil folttoget mot Sovjetunionen hadde det lyktus tyskorne .
å føre intensc,men kortu folttog; og i do lango mellomrommonc mollom hydrt -
fulttog, haddelandot anledning til å fornyd sinc oljelågro. Flykrigen2
bombingen av England, har neppc kosteT Tyskland mer enn en fjordepart av don
oljeprodukslon som stod til rådighat fbr aktiv krigføring. Nå må en imid-
lertid anta at. krigen d Russland sammon med Tol•toget i Libya kostor Tysk-
lanl omlag 1/2 mill, tonn oljo i måneden. Dt cr derfor grunn til å tro
at Tyskland ikke lunger nevnaverdig er i stan til å øko sine oljeforråd.
Oprretter de allierto unda en front til, oksampulvis i nord eller vE:st,
kan derfor Tyskland bli tvurget til enda størrb passivitet på ØStfronten.
Det må ansees for utolukket at Tyskland knn makto å føre langyarig krig
på 3 fronter utan at dets krigføring vesuntlig svekkes som følgo av olja-
mangel.

- V -

I HELLAS  
er dat forfordelige otilstando. Okkapasjonsmaktene har skapt fullsterdig
kaos i. landet. Dot or en skrikando matnød og en omfattende sabotasjc fra
sivilfolket, slik at tyskerno har overveict å stoppe alle tilførsler som
de selvsagt har latt grekurne få av sitt burømte  Hstorsinn",til de "ar-
beidsskyr clomenter d , som tyskern kalior dem. Dansk Politikken melder
'Fra-kompdtent gresk hold blir det dementert at det skal være 2.000 døds-
lall daglig pA grunn av hungersnød. Dat er "bare" 180 til 200 daglig".

mars moldte dun engulske avisen Daily lalagraph at det under okkupa-
sjonon var henrettet eller sultdt ih1d1 150 - 200.000 grokurd.

- V -
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JSK LANDBRUK I UKRAINA.

J5EMI)Im:ååm tr'137L E;.Y frm Ukrulnå sir3tH høst, tok dc mc1 so 211clåndbruksmdskindr dc kldrtd, og rdston ble odMI-ngt. I tysk propågåndu
i vintur, blc disse mmskifIncnc orståttet dv dc utmorkddc tyGko, ot våronns  kullu orforujj for fullo krdftdr til b„std for •-t stor-tysi rikolc 1942

Sunere pM våron wdddollms offisicit 1 Ldutseho Ukråinå Zeitung åt
Vån±-

bcidot vusnt1ig må drivcs mod hAndkråft på årdinn uv måskin- og bcnsinmdmåc:
Dot kån bli cn magor ha,dtrt,

- V -
2JMLE
kom  trr cTjTTJiiTov  Mai-Edugon på huns 80-årsdc, alts til And.cro Såndvig,
Irc Mmoody Eundt

"Din Nnjonml.s Smmling vil hvile trykt på hcugpn,
når don cniro dr roket VIiil å rnuon." -
LPt dr b3kr3ftet t tdlmi:rdmmot nr kcymkt frum.

- V -
ARLSEIEERLES REYRDANT
T- liOT)IST3TT5irl.tt; - "Robert W.At, som er
F,J),)rnstion o1 Inbour, uttålte  som
knnsko arbdi.Ldron stil1irr mr ddnnc: Evd
ikko å strorkd uv nodn Arsmk, og ldttut
i tiddn janu:r til 15, mårs vår tuput
le tim-r pr. munn og ,urbeiMtr. I dot n
pr. . månn.

- -
DENRUS31SKE AV1S
-1.5Yest.-±å -TrOFFT:FL:r i on mrtikkol ct cn

un gdmmul tillitsmcnn i Amerioån
crncs meninpr fødmåndo: nun,ri-
r nnosto fåfor,ning h u7 bosluttot
nr ho3lt i nesten 1d0 %, I 1941
•rbdidutid på grunn uv str3ikor

ti:I=P11 i iY7" cr td:-)dt 16 min,

d,c1 soldåt3r frå dPn noråkc Ldion
hmr gått ovor til russ3rne på kistfronten. Undcr forhøreno fortultd soldå-
tond at d_ haddcmcldd seg til locg;Mon3n mdd 43t mcl for ø-v- V-t ,? første ån-
ludninfl å stikko ovdr til dd

- v -
I FLUKT bitilIDEN SdMbIENSLCSINGIN
-Som 11.-Ær fifi-incod -T.:V--Jni-flke- forbund, urbeides dct nå odså for summcn-
slutning mv en rnkke fdforuningor, Dot er som vi hår påpckt i vår inn-
lddninsurti:kkul en fbrtsottd1su i nvorgåniscrinen ottur rm;sistiskttønstur.
Vdd dcn storkern Gcntrd1isering skul dot vinnosstflre innflytolse og kon-
troll. Arbbilornc vil ikke finno sdg i nocn kontroll frc nåsidflmpGnes
side. En fågforening som ,r fråtctt sin  Golvbestommelsdnr,tt,  or
1cnger no3n i ag±'oren:LnA Arbeidprne til å bptmlu Gin kontingdnt,
hvis ikke skdd ndsipcmpcne sonde ovor til Gdstupo on listc over dd motvil-
lityc„ Vdd sidGn rxv denn,) ån:tivorvirksomhot, hur nasipåmpcn, som sin hovol-
opp4-3dvd å holde årbeidermou lønningur nddo pd.. nJultegre)nson.
ArbeLiorno og dorus tilddtsmtmln vil ildtd ha noon befåtnind mcd de plancr
som søkos jennomført, Vi hur hdle tidcn holdt fust ved »mdpn i vår
bdvegdlse som .ulone kn.nnyrudGe en
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