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Den norske frontens holdming overfr individuelle terrorhandlinger er klar
og gref. I pakt med de demokratisktradisjoner i norsk samfundsliv har den
norske offentlighet alltid tatt a~d fra voldelige midler i den politiske
kamp. Det har ikke skjedd noen foraring 1. demne innstilling, selv om tysk2:--
ne og som deres tro elever, de norte-nazister, har innfört gangstermetoder
etter at vårt land ble hærtatt. •
Det attentat soM ifblge nazipresserskal være foretatt i statspolitiets loka-
ler 1 Henrik Ibsenegt. i Oslo, er etbpp frukton av denne voldSmentalitet ser,
er skapt under detnazistiske terroregime. NazipresSen påstår selvsagt som
vaelig at dst  er  men kommunistisk trrorgruppe" som ber har operert og "at
bolsjavitiske og britiske agenter ftgt står bak dem".Bare måten offentlig-
gjbrelsen er gjort på, tyder på at  Pattentatet" skal nyttes i den videra
kampen mot det norske folk. Og det 'aktum at offentliggjbrelsen fbrst kom 4
dager utter at "attentatet" fant stid, peker i samme rettning.
Enton handlingen er en nazistisk prvokasjon som skal danne opptakten til nyc

represalicr ovarfor vårt folk, elta dan er et utslag av forvillede unge men-
neskers trang til hevn over dum sorrigår fienden til hånda med pinsler sg bru-
tal framferd overfor mango tusen arrasterte landsmenn, så vil denne og lik-
nende hend.J1ser alltid væra tilubotlig skade for vår frigjbreleskamp.
Den norsku hjeffiatOnt'ers kamp må nddvendigvis være en våpenlbs kamp, og al-
le forsök på å  arivenda  potstanderent, midler, svicker bareoss selv.
Hva som cnn liggor bak "attentatetså er dit klart åt-dun norske arbeider-
klassen våkent•må fblge med i begtvenhetenes utvikling.  Planend  om tvangs-
argsnlser ealåndens og An .)ns arbeidare 1,et_Arbj låsak band, som så
skal danna grunnstein,in i et naz t-lsK r t, 11c,eg
belært av erfaringene fra septemberdk:ene ifjor, vet vi at NS og tyskernd ik-
ke viker tilbaka for noon midler - selv ikke mord - for å fremme siue planer.
Dut er d2rfor med uro arb,:idarne avvialter den vidcre utviklingen, men  pesh
med fast besluttsomhet om motig og samlet å reisu an motaksjon som  vil  for,
purre de nazistiska planer om tvangssamband.

vv V vv
DEN 10. S2PTZUBER
er viet minne om våni myrdede kamorater VIGGO HANSTEflN og ROLF WICKSTRO» og
dc andre dbmtf, ved standrtten ifjor. Ingen nordmann må vise stg ut.2ndbrs
etter k1.19- d_mna dae.

vv V vv
12YER I  PINNLAND.
Vi omtalte for en tid sia en reisersom den komis.ke formann i Landsorganisa-
SJonen, Possum foretok i selskap med den ikke mindre komis.ke Håkon Mayer
for å lcte etter mUIdge "forbinnelser" utafor Norge: 11,:r er horrend som kj-ni
temmlig isolertd. vanlig freidAghJt sdkte forrddernd å opiDnå kontakt
m,d d,n svnske landsorganisasjonen, men bld sdlvsagt öydblikkelig avvist.
Ddt sa= gjdntok  sdg  i Finnland, hvor landsorganisasjondns formann nektet
å ha noc å gjöre mcd dum som soltd den norske arbeiderklasses interdsser for
egen vinnings skyld,  271  skal huske på at sdlv om det finska folket er fort
bak lyset av "lappogeneraliA1(:", så begynner arbeidsfolkdt i Finnland nå å
våkmel og dan dag ùr ikkelangt bortd, da våro finskd kamerater sluttdr opp
om dcn frihctsfront som er skapt ovdr held vordn mot nazityrranict.

vv V vv
NIC.NÆS'  R DOD.  
Tidligere formann i Kjumisk industriarbeiderforbund, scnere viceformann i
Landsorganisasjonan, Nic.Nress,  er  dbd i Stockholm. Det lyktes som kjent
Wess å  flykte ut av landet etter at nazistcne erobret fagorganisasjonen.
Han dbdc på  sin  post i kamp,m for et fritt Norge.

VV  V  VV



CKUTT AV GESTAPO.
- 2

Bef mels til  pSS at Cla Hofmo er sku/av Gestapo under dramatiske onston-digheter. Gla Hofno var en uforferdet -:,rkjemper for Arbuiderklassons fri-
gjbrelse. Han hadde tallrike venner ofel blant nolitiske meningsfeller som$mototandnre, og var anerkjent som en r:Cgget kar som overalt vant synpati.

UROFN BLART.DF TYSK'7, SOLDATFR
brer seg mer cc ner. Hassenedslaktnge; på bstfronten og de stadig nye inn-
kallelser har skapt en pgssinisme som kko lar seg dempa AV de hoseblesende
trsoieromoldinzar” f den tyskeldenpropk,land. Solvnord blant scldater som ur
blitt heordret til fronten i öst, becynor å bli alti deligo. Let sisste som
or neldt er at en tySk soldat har skut seg og sin  akbrske" frille i Fne-
bakvn. Neller'dbdon for egen hånd enn bli ksnonfbdo på de russlske slag-
marker.

V.
KORRU^,FSJON VED RASI=INGS7CO1qTORTM2.
Etter hvort som dan nazistiske korrupsion her bredt seg mor og mor i vårt
offentlice liv er den ene skandale ottr den annen avoldrt. Folk uten noen
som holst oakligo forutsettninger or elasatt i viktige offentlige stillinger,
utclukkendo fordi medlemskapet i net statsbærunde partil or i ordon. Værst
er dog tilstandon ved rasjoneringskontorono rundt om i landet.  NS-medlummer
har forstått at her kan dot gjdres "buisness n, sulv om gasjen i og for meg

.mange ganger ikke or imbonerendc. Men ved underslag av rasjonoringshefter
som lott ler sog ordnn under don  nåværande  mangel på kontroll, kan de skaffe
seg cn imponererde ekstrainntekt. 4k3rs forsyningskonter fdlger godt ned i
den "nyerdnng" sen har funnet rt1ov  at 10vinekol Lar-
sen ble  tåernet-æra-st-n stsinne—~.~.~~16erUfut- 2o4 - yfl ?ar saa,
p.g.a. sin patriotiske innstillings or-det nå-praktiek talt-baro nazister
ansatt ved detto kontor. Det,undrer en derfor ikke å hbre at drt nå avslbres
don sne skandalen ettor den andre ved dette kontoret. I juni ihr fikk den
nye naziforrotsningsfdrer oppricning fra kriminalpolitiet som spurte hva
slegs kontroll det egnhtlig Var 'ved Akers Rasjonaringskontor. En hadde nem-
lig hos folk som var arrestort for svartebbrohandel funnet flere hundro ra-
-sjonoringshefteo otemplet Akurs Forsyningskontor. Selvfdlgelig var ikke det-
tu greverende nokk til at politiet fant kunno gripo inn overfor kontoret.
Son kjent nyter partimedlommer visse friheter p ditkriminielle området
som ikke er fnrunt andre. Men da det i begynnelsen av August ble oppdaget
at det var for3vunnet ca. 8.000 rasjoneringshofter, kunne sakon umulig dys-
sos ned lenror. Ldrdag,dn l5,aacust innfant politiet seg på kontoret og
tok med sec en stor  dol  av naziperocnalet,fr forrettonirge:rbrer og ned til
kontordemer. De var på politistaojonen til fsrhbr hele dacen, samtidig som

ble foretatt husundersdknlso hos d(m alle s:oar;on:
Foruton svindol med vanlige rasjonnriw:sel-ker( forokOm -det også on utstrkkt
trafikk med omsettning av falsko bronnevinskort ved Akers Raejoneringskontor.
Dottc) er også brakt på dot renc vod den foretatte husundersdke:sen. Vi anser
dct inidlortid overveiendo sansynlig at etterforskningen ±kko bringor noo
synlig rosultat. De fleste alvorliec svartebbroaffærer or tidlignre•blitt
dyssot rod, flerdibovodmennene har r:rt- Ns-nedlemmor. Derimot  vil  sikkert
dct nidtjære politi fortsatt yte en betydolig innsats nrar det :Ljelder å be-
slaglciw,een klatt snbr e'lor ost onn en fortvdlet husmor har formådel å
skaffe seg for å tby• litt ph de håplbsu rasjoncnc,

- V -
400_GI3T2Ï9 CG T'AXGZR
fra Grin± er sendt noreover i kuvogne • til anie::ge-trbeidd Blar: dom befant
sug efficrenn Sehibtz. Abilgård,Haeon-, cg Bblltng,



I ÅRSMOTE I NOR3K:4t3DYRAVLSLAG! 3 -
-',7+aKongsberg 29. til 30.juni fores styret at plaget fortsetter sin tidlige-
ree representasjon i Norges Bondel,i det nye
velges som lagots representant med

ble som varamann."årsmdtet forkastet forslaget og lag står såleis ikke i det nye Norges Bon-
desamband. Samtidig var ddt opne folag

om å yte et bidrag 0 kr.10.- pr.
1;:ealem til den Norske Legion. Forslet ble forkastet not 1 stemme.

.  

V -NORSK VAKTS-TLE"Ap
er overtatt av politiet. Alle huseise

ég beboere av hus som har avtale medVaktselskapet, må derfor være

,
oPPmezSomme på at do nökler som er utleverttil Vaktselskapetnå kan bli

 

misbrtt tll husundersdkelse om natten uten aten får vite om det,
 

TIL3LUTTNINGEN TIL N S
11;br fdrste gang oppga nylig Nasjonal3amling en tilnærmelsesvis oppgave over
sitt medlemstall - riktignok helt ufivillit. Dgt ble nemlig til avisene OPP-
lyst at N.S. Hjelpeorganisasjon nå hdee 4.000 medlemmer. Det het at dette
var meget "oppsiktsvekkendc" og det c vi også enige i, når vi tidligere har
Mtt oppgitt fra samme kilde at allenedlemmer av N.S. ifblge en partifor-
?dning er forpliktet til å stå som ædlem av denne såkalte hjelpeorganisasjon.

-V -
:?;hj, 500.00 .0L_Ni 7.000 RADIOLISSENSER;
ae!tlIlet FadioffienserTNorge er fOitiden ikke mer enn 7.000. Fdr beslag-
legyilsen av radioapparatene ifjor hdst, var antallet henimot 500.000. Som
kjent er det bare quisling-ne Som fårha radio. TYskerne behdver ikke lisens.
At inntektene ikke strekker til for Ktingkastningen lenger, er jo noe vi al-
le vet. Nå or det staten som må punge ut. Og at det ikke blir småsummer,
skjdnner vi bl.a. av at hele kringkastningsapparatet er blitt kolosalt ut-
eidet gjennom nyansettelser av en mengde quislingfolk som skulle plaseres.

FISK7RNE I NORD-NORGE KOWER IKKE UT.
I den senere tid er kysten i Nord-Norge blitt ytterligere minelagt og fis-
kerne har på dcnne måten fått sine fie-keplasser sterkt innskrenket. Flere
steder er de nektet i det hele tatt a ga et. Kommandanten for den tyske ma-
rinebasis i Tromsö har kunngjort oftentåtg at overtredelse av det generelle
forbud mot å gå ut vil bli meget ftvaffet.

HARDE 3TRAPrER I TY3KLAND.
En 23 årig dame fra Danzig ble nylig
et omgang med en engelsk krigsfangel
tukthus for samme "forseelse". Samtl
men "forbrytelsen" er her av en noe
"ved ikke å ha vist hjelpsomhet" ove

til års tukthus for "å ha plei-
, HeeneH seter hadde nylig fått 4 års

ce  re2:-_-17ef.1  • flt-ct 3 års fengsel,
haeele glert seg skyldig

1 .te t ea Rdtack.
- -

Norges Bondesambadd og Owren

OSLO K01MNALE, LEIEBOEROROANISASJON
har nå fått tilsatt komåskk formann eg hovedstyre.,De nyoppnernte ar: skat-
tekontrolldr Anton BjUrkvall, Maridalsveicn 59, Leif Grtinn, Ole Bullsgt.13
og Gudbjbrg Matre, Faugstadgt.29.III. •
Leif Grdnn er tidligere medlem av og nestformann av foreningens hovedstyre,
senore er tiltrådt den ikke ukjente vognfdrer, nå "kontrolldr" ved Osle
Sporveier, John Kom, Ole Bullsgt.13..Koffim har vært nevnt i. forbinnelse med
angiveri, så han skulle egne seg fortrcffelig tor sir r.ye stiningp GrUnn,
som gjarneutgir seg for j5ssing, er en upålitelig, stripet fyT. Det nye
styre bereknor seg en god inntekt i likhet mod de dvrige kemis.ke - det nev-
nes 7.000 kr. årlig for hver. Den av medlemmene valte formenn hadee omlag
250.- kr. som en påskjdnnelse. Det er forskjellt De kommenale leieboere må
nå ta konsekvensen av de nye forhold og innta sin plass i rekken blant de



fmericanisorte, :Lneen henvendelser el?
:leauro. Allo lndre uoverenstommels,

PO:TSATT2 FORBRYTELSER.
nkb ct angiversk

Or!, ri fortsetter idag
virksomhot i det f3rsto 14c

onerane,un, som or forfattot ave

konforanser med forredere cL;
må opphdre.

utarbeidet av oyerrdpernee i fa, -o-
avsldringen av disso.ferbrytors-
under den  tyskeokkupasjenc-2.
samme hurrer *fersomnertn 194

i innledningen:
:

"Dun 9. og 10 aorll ifjor flyktet delleste arbeiderledero ov•r hn::; og .
-Tra:.Dslo Mod dit resultat at Osloarbadotne i denne mest kritiske situa

eto uten enhvor politIsk ellet-fag1141edelse.
...'..-a dLn krets som sonerc utkrystalIsite seg som fagopposi sjonon, kele de
lered3 d-n 8.april om formiddagen sat. alt inn på å holde arboidslivet
og etampe opp en ny fagIlg tedelse p'bonat

1

Alleredo (12/1 12 april lyktes det å f sammenkalt dj gjenværende faglige -
litsmonn for å få rekonstruert sekre riatet.
Det var oppocisjonens mening på dettomdtet å tvinge Hallvard.Olsen Igje:
som foreldpig formann i Landsorganisajonent idet opposisjonen innen fagl
gelsen var samstemmig av den oppfattring at ingen haddo slike forutsettni
som ham til å samle og lod,i arboldorrb 1 denne kf1t1ske situasjenon.

-I.
D2T 2R ING2N TILP73MIGH2T

av overldpere som tok Intiativot til den såkalte "fagopposis:
OT -:' .5:.c3=30 til å begynne ned også flkk med se. endel hederlige, non

l,to fli,[2:fo7r.eningskreftur "allerese dcn 9.april om formiddagon satte al»
:;tampc en ny faglig ledelse på bona". Minst en av den, sans-,y- . ,o . ro sto r.lieredo fdr 9.april 1940 i Gostapos tjenosto. Vi skal ser

D.‘,44 y!..... .tisaID..... u nost uld pU sammi- mato sc
-,:r7±;:yrn -,-robring av fedrelandet vat planlagt i samrbeid med landsforreder

„fl-obringen av fagorganisasjonon og arbeiderbevedolsen, son dom botyd
lYT3L. Lro:ctfaktor het i landot, n6yo forberedt i samarbeld ned svikare inne
bovelsons rekker, som ikke vek tilbake for å dolke sine egno kamerater i
:,;ggen.
Når Aiksjonen ikke ble helt vellykket / farste ongang, skyldtes det ikke p& )

planone cller forboredelsene, nen utelukkende at de folk som hadde sti:
seg I spiseen for bakholdsangrepet ingon tillit hadde hos arbeidsfolket i N(

Sy.
DEN LATTAILIGE PÅSTAND
med hansyn til Hallvaid Olsen nat ingen hadde slike forutsotninger som ham t:
å samle oe ledo arbeidorne", belyses best av det forhold at Hallvard Olsen b
kast.et son fornann i Landsorganisasjonen allerode i 1934 p.g.a stadig mor
framtrudende britt i karakteron. på samme måte son mdd Sverre'Krogh Var han
otter hvert gått fullstondig I oppldSning p.g.a alkoholmisbruk. Birget Åmodt
son tidligere aar on framtredende tillitsmann for jernarbeiderne i Gsle, var
også blitt sparket p.g.a fyll. Erling Olsen- i Kommunearbeiderforbundet var
halt -Y-j-cy=-. fzor (1:: fleste, og for da tå son kjento ham, kom overgangen til NE:
iti -:. .: ne.on ovcra*else; idet han var kjent son On Vinglepavo der efter hve
he, -- :..L:: seg til aile nulige politisko oppfatninger. Håkon 14eyer badde p
t.Teo -- y:Tonseltis personlig forfengelighet og ergjerrighot og på troes av at
li.- :: ver uten botydelig intolektull kraft, aldri vært I stand til A lnn-
ta - L.vc?ningsfull plass i norsk arbeiderb,nregelse, fordi arbeida-ne rent
1.1-, ..h:rvt n2ret den dypesto nistillit til hans oppriktighet. On Kåre Rein
or Jct ?;,].re k si at han var for liten og betydningslds til noensinne å komme
ut o7-or visereuttstadiet for keyer.

DENNE HKNDPULLDynn..-TnIND VIDER
var det son stilto seg til disposiajon for tyakerne og N$ for å lede den
norske  arbeiderbevegolse ovin. I nyordningen, ken de.t gnk ihke riktig sos da
hadde håpot. Bhdel  av 'ftrebiderledorne son  over hala ol;hode hadd4 flyktot fra



situas;ion, Kamtity; kon ncf, t snart-li sturkt kånpforhold til det
tedkonstruurte senretariåt, 01s,n c: 2voesrL onc
etter gaisldn_re . jorinins fall coeptok arbdi:o fur å få, ctnblere ct
sennrbuld 3!id riS  C fngspecsisjoncn .J(T O..12or oat  n ftlIc"-
recgloyinc, e.  nt. njtt For21;

VAL BRUTT
"ik„ppesisjeeLinir oco furredurno 1 3'Di3GCn gikh fcr full nusdhe: inn

for en -styrket- quislin'n-enjering. • ntto2 først kynisk å he anydtt cd
rekkc av dc tillitsnemn sem foPtsntt Ljenpet fer arboiderkIassins  es
ladidLts  intercsser, _folk son na enten ur knstet i tysk kcnsettresjonsloir
eller hor lykk.s til dok frie verden, skriver nvorløperno ' •
vider  I  SI  L n dnorandune -Dtsse trcfter. rinst_1 etourbenden et inbenst
erbui( for ?. ,jouretnobye-.0  det nersko arbuiderparti sg stille landscroLi-
sasjenak undor pattiets politiske Dantrell 4 av sokr_t.nrif,totsnedlenmer
ble i den anledning valt inn i dut nye sentrelstyre for arbeideril:årtiot.
Eertil•ken a.t 2andscrgenicnojenons ttridiske aensulentVi5sQ
sonon2rinreli hndee 2rbeidsfo)el)ud, i nello;etiden hedec fatt tyskernes
tillatelsJ til å sjcninmtre i sin stillino, avorvud den retnin.s sen stod
:e.ot tyskerne o N5 fikk on fronfm,ende fører idt Hansteen or kjent ecn
on nv ao skareeste hoder i arbuidunbcveaulsen. Det intine sonnrbuid
scP:1  undnr Adninistrasjonsrådets laddise -ble otablert nollen ds
bor ydlie,e portiur  eg  årbeid,urp nrtidt ne:. landsornnnisasjenck 2do ut
skiite i inndsrs onis esjoeuks leJealsd  stadis ner ner n:jd venOde.
Dødvundic:euten herev hådded ,jeat„endu nauor vuJr drøftct me110-. rs  cf;
fa:opysisjemun utcn at cet inidlerti1 -tørtu til noe pesitivt Tosu:tat
før ettur at 19 den 25.  Huptenber overtok ro;:jerin_snkkten.0

"D:12 S=ET. . . _ . .
soc -da pd  lysa initintiv fnmt'sted''Heter det vidurp, "var inidlertid
lanst linsripende enn dot scu sosialninisterun 1 ferstnolse-ned .
faseppesisjoncm fant nødvomdig. Ssesielt vee dc enis nud sesiniministcren
i at ethvert skifts son ikke- nedf5rte at Lalvard Oisen  koc  nod i lodelsen
ville ve= ner eller nindre betydniugsløs, iddt han var dTn uncsto ec- .
haddo krnft og styrke til å omsnu fagorsanisnsjunen,og inastillu den•for
doh nyc tid. Isteden bio.Jcus Tansen satt på den kruvendo post eg
son visefornann Iudvik 'F.).daand, son ikk. vnr stort bedre innstillot enn•

Uic..NaS3 som han skulle érstotta. Hcss ble santUis ned evsettelSen
sonvisefernann også paisgt å meelegss sitt verv som sck2utariatsnedlen,
muns Jesef Iårsson  os  Terbjørn Unmriesen, som ver ninst likosO ondartot
innstillet, fikk fortsette son ned_leinJer av landsurganisasjo e,  us sek2e-
tariat. Ddt tok da hellor ikc.o lang tid etter skiftet før s&m-,taristut•
var likeså. •Xslandsinnstillet son fØr." •

OVEDIASILLL KRITISEREa HE'.1 tYSICE=
±TT=Tre-idirsoaen. Tyskurnes inngreP i arbeids-

felkets rottighetur var lokku drastisk nok for evdrløperno. Ldclson
fn sparken. Oc: dot kritiscros doLnlyst et Cvskj..disude tillits-

nenn fikk beholde noe  0v sin lønn. Let vprste er dc dt evorløpernc,
son de,j or forhek=ende tillitsnenn i orbeiderbevee:elson, brutnit ut-
levercr tosehur av erbeldutc son domonstrerte sin fedrelanasi:jrnrlir;hot
vod å nediceco erbidet 9. epril 1941. 7.0r baru hver do frrnådde
å drive nngivurtet;
'Trossiendn av  denosstresicuslerbudet dem 9. april, aver 211512sevis
nullon R - 10 tusen arbeiro'-tue)sset crhcidc, vålvitendu dt de
kuneo dekke se-.; not envber fornnv rcm-osalie r  vod å påbureeia ses påskun
es  tidligore praksis på dar,;en før på.skdn, nen s inscn son kjon= for-

holdene kan være i tvil om et det långt ovdrvciende flertallet skoftet
arbeidut 50fl denonstrssjon''.

DET Q. KEDE TIDE'd IÅ T.DTDER
s.On—=  dt tyskerne skullc få så ster innflytels-

sen.  nnli g, nun  st do  S'elv -  ovdrlønarno  - skulle slippe Til tfoss



for at dc hadde forrådt oz fornektet don sak oz den bevegese de tidligere
hadde tilhørt, til tross fpr nt de hadde vært ned på å kneblo eller stikke
ned i bakholdsangrop tidlizdre kanurnter og kanfeller, så hadde hverkeh
Halvard Olson, HRkon Moyer ollor defleste andre nv deros nadforbrytere
onnå nådd den posisjon.de hM.de Itåpot Ri skulle bli lønnen for deros
forbrytelse. Konklusjonen på deres judasskrift er således on bønnfallolso
on at lønnon  for  nt de solgte sin sjel ondolig måttu utbetales:
"Selv nu tror vi det vil være mulig å skape.en bredere plattforn for US
innenfor de fazorgnnisertc nasscr, hvis følgonde linjer blir fulgt.  
Sosialdepartmentet får adzant til å innsotte i do viktigsto faglige
nøkkelstillinrier tillitsnnn ned samne rettigheter son formennono til å
overv:-tke orf:anisasjonons virksombet oto korrespondånse m.v. De.må enn
videre ha suspensivt og apsolutt veto uverfor eventuelle vcdtak son
måtte iwre i strid med du av nyndighetene til enhver tid opptrukne
retnincslinjer. De nå derfor knyttes fast til kontoreno pd sanno måte
son d øvrige tillitsmonn  I disso nyo faglige "nøkkelstillinger"
skulle så først  oc  franst Halvard Olsen innsettes i landsorganisasjonon,
mens Birger Aamodt foreslåes i Jern- oc• detnllarbeieb„rforbundet, Karl
Bjurstrøm i Jihndel og Kontor, kånxiiksr. Kåre Bakkon i Kol-p-run3forbtnidet oc
Bumæs  I  Arcidsmandsforbundet. Olsen er som bekjent på dette
tidspunkt allerude innsatt son sekretær i landsorganis osjonon, nen forc-
slar suz selv dossuten son overvaker nv . stedsstyret for kom-uneforbundots
Osloavdelinc" og videro Aanodt og Bjurstrøm som "overvåkere" av steds-
styreno honholdsvis for Jern og Motall  oc  Handel og Kontor.. Tet cr
tydolig at horrene er redd for Osionrbeidirno, son etterhvert hadde
lært den å kjenne.

NÅR ALLIKEVEL
fulpoto forredernes anvisalizer på å pritituoro fagorgonisnsjonon full-
stendic på dAte tidspunkt (fors-nneron 1941), så vnr det bl.n. fordi de
selv'næret den dypeste mistillit til krapylet Og dessuten var situa-
sjonon ute oc hjunoe onnå ikke noden for L:t,avgjøtende ohi)gjør med
arb.idsfolket i Horge. Len selvsnct var herrene på Victorin Terasso
tnkknemlici: for allu du råd overløpene kunno gi dem for a skafle nyo
klienter til konsentrasjensleirene. Og da tyskerne fant tiden beleilig,
- i soptonberdagene,vistc du at de ikko hnd(J glunt anvisnil.,Toen på
Viggo Hansteun "som un franrngende førcr for dun retning son stod not
tyskerne og NS."

-v-

--v-

nnsJ AVSLØRIIIG2U
forrige uke og sun vi vil fortsette nud fr.:nover

viser hvilke krelter dut vnr son drev sitt spill bak arboideaaneS rygz og:
solgto deros dyreste livsinteresser. Avsløringone illustrerer ogsn
tyskornes notoderø Derfor er det av uvurdorlig bet,jdninc nt runkhspillet
nå cr nvslørt og at do organisortu arbeidere i full utstreknino.drnr
nytte av de orfaringer som dorvJd er vunnet i kanpon for en

R I FAGB1ELSE.


