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MEDDELEI,S2 II
ANGIENDE DEN 'NASJONALE" ARBEIDSINNSATS.

KAMPRAV •
Eet er nå blitt klart at de• "naSjonale" arbeidsinnsats ikke er annet enn en
storstilet 'innrudlering av hjelpetropper for den tyske Wehrmacht-
Foreliggende onpgc,ver viser at det bare til 15.april 1943 skal utsksives lo.o,
mann son praktisk talt samtlige skal fordeles på militære arbeidsplasser rnda
organisasjon Todt,Som eksempler kan vi nevne følgende:
Einsatz Nord-Norwegen,Earvik (0.T0) 1.500 mann fra Oslo og Akershus
Einsatz Mittel-Norwegen,Trondheim 1.500 Telemark,Vestfold

Buskerud
leharine-Oberbauant Bergen 320 - Bergen og Hordadand

Trondbeim 400 " Sør-Trøndelag
Fliegerhorstknmmandantar Gossen 200 " " Mør e og RemsdaT

Lister 350 " Oslo og Akershus
Kommandeur der Eisenbahntruppen,Trondheim 310 Sør-Trøndslcg

i; Naryik 200  -a  -Hedmark og Opland
Videre er det på det rene at flere er blitt tvunget til å underskrive kontraN
cm tjenestegjøring t Legion Speer så lenge krigen-varer og er sendt til en
treningsleir hvor de er iført tyske uniformer og satt under tysk mdldtEr sefa
Endelig er det på det rene at en del av de utskreVne allerede er transportert
ut av landet,
Vi burde vasst dette.Det var en feil at vi ikke nektet å Sende inn melding ti
arteddsmobiliseringen.Feilen er imidlertid gjort, Det. kunne. se ut  som  om det
norske folk for første :gang under krigen hadde sveket sin sak og oppgitt sdn

. kamp, Det er monge ting som forklarer at vi ikke reagerte fort og bestemt nok
men det tjener til lite å gh'inn på dette. Nå må vi samle oss og si et bestem
Nei, Vi er narret ved trusler og falske løfter, men det er ikke for sent
reise seg Mil matstand, Nå vet vi at den "nasjonale' arbeidsmobilisering bety
å delta i krigen på fiehdens sdde, og da er det klar% at det strider mot en-
hver nordmanns samvittighet å delta.
PAROLFN TU DERFOR VÆRE: INGEN MØTER FRAM HVA ENTEN DET GJELDER INNKAILEISE' TI
ARBEIDSKONTOR, AVREISES= ELLER ARBEIDSPIASS, INGEN MA NA LENGER MELDE SEG
TIL roENSIAGS REGISTRERING.
Kvinnelige gymnasiaster sem ennå ikke er myndige, blir også utkalt til arbnid
tjeneste undar NS-ledelse. Ingen vet hva de skal brUkes til. Det bedrag den
'nasjonalearbeidsinnsats Hrepresenterer-spår ikke godt. Foreldrene vil ikke
kunne føre noen kontroll med den påvirkning de innkalte piker blir utsatr for
eller hvilke legemlige eller sjelelige påkjenninger de:må gjennomgå under-
tjenesten. Når disse innkallelser kommer på dette tidspunkt, or det kley:e
at dat QY et ledd i den "nasjonale" arbeidsinnsats - kort sagt: Ungdomstjenes
ten tatt i. Wehrmachts tjeneste.
BARN OG FORELDRE MA STA SAMMEN OM .A.  NEKTE INNRUIIERING. FOREIDRE= OG
FORELDREANSVAR VIL TILSI ENHVER FAA OG MOR  A  TA KIART OG STERKT STAKEPUNE2 I
DENNE SAK, e

- -
STATSMINISTER NYGARDSV-OLD

i sin tale den 9. april bl,a,: I disse tre år har den nye iordenu heisBet

Norge, d:v.s, logn,plyndring og terrar.Det siste nordmennene er blitt utsatt
er tvuhger utskrivning til arbeide for tyskerne,som bruker bunnfallet av C,et
norske foik som sine redskaper. De koMmende uker Og måneder kan bid hårde ti-
der for det norske folk, men undertrykkelsen- har utløst en motstand sam har
sveiset dot norske folk sammen og vakt beundring verden over.
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TYSKE 30LNTER 111.0kER.
7 tyske soldater så sitt snitr tFl• å hoppe ut av t av de Såkalte parmIteLLt
på gjennomreise i  Ja-g ritre„Fgnen hda gler+nc,mtrålet  av  svenaks pelld;imyndighete
og endelig fant man deM i en høylåve.Soldatene som bare var ganske unge gutte
utleverte straks sine/våpen-og.overga seg.De kUnne ikke skjule sin store gled
da de fikk rode på at de ville bli internert i Sverige.
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LEON JOUHOUX DEIL'ORTER.
Den kjente franske fagforeningsleder og visepresident Den faglige Internasr
nale Leon Jounoux, er deportert til Tyskland sammen med Blum,Daladier og
Gamelin.

•
F1INNLAND Fd-EHIJE5.
Len finske avisa dSuÖmen Sesialdemekratiihar tatt til orde mot den stigende
ufrinet og sensur i 2innland.Sladet peker bdant annet på at fdnske offiserer
nå nekter sine soldater å lytte på utenlandske kringkaflingsstasjoner selv
de svenska.

V
OFFER F.ift

Stud,,jur, Ohrp0-14ersen er falt som offer for den tYske bøddelvirksomhettEan
ble arresert i Oslo og ble i bil kjørt ut til sitt hjem på Nordstrand. Undei
veis lyktes det ham å hoppe ut av bilen,man de tyske bødler innhentet hamrog
skjøt ham ned med kalt blod.

FRANSKME1Z NEKTER SLA:VEARBEID.
For noen tdd sdden trengte franske patrioter i Houen inn på et kontorlsom had
med utskriving td1 nasistisk slavearbeid i Tyskland.De nasistiske funksjonmrs
ble skutt og det Innsamlade kartotekmateriale,skjemaat og papirer tilintet-
gjortaDet lyktes ikke tyskarne å få tak i de franske patrioter som forzvet de
vellykte kupp.

BEJT,a1N-'17.1fdiSOIMEETEN I OSDO, ,
er under krigen bIftt et viktig-falt:for. naSistiak korrupsjon og svindel.
er den pk arresterte og avslørte svindler,fylkesfører og rikszkonomisjef Thrc
senisom har vært den ledende kraft,WIest graverende har forholdene vært ved
Victorla Resteurant.Denne,som tidligere ble drevet aV dir,Dycke - også NS -
har 1 løpet av krigen hatt i alt 5 restauraterer, men etter hvert har alle
sammen Mattet gå som følge av svindel og underslag.Det begynte med tidldgere
hovmester 1.);:„ :iristol 2liackel,som etter få måneder gjorde seg umulig ved alt le
apenhyse pris- og rasjoneringsforbDytelser.Etter Hackel ansattes en kelnerim/

Andersen, som ikke en gang var gammel nok til å få bevilling,men
detta tok styret intat hensyn til.Da myndighetene imidlertid ble tvunget til
å gripe innsfikk Andersen sparken og man ansatte en fyr ved navn Helge ITyg3rg:
som tidligera var avskjediget fra Rosekjelleren på grunn avnisligheter.
gård ble straks mcdlem av det kommunale øl og vinutvalg og sørget för i sam-
arbeid mad tihist i Vinmomopolet at Victoria fikk de største kvotet.Den rika-
lige tilgeng ph vin og brennevin ga store mnligheter, idet 70 av 90 flasker
som var den daglige kvote, ble nmsatt på svartebørsen for en nris opp til
'250 kr, flasken.Etter kiage fra kelnerne oppdaget imidlertid Vinmonopole-ts
revisjon svindelen og NYgård, hovmester Falla og kjellermesteren ble arrestal
Men kjøperne,som alle er framtnedende NJ-folk, går fri,Senere er også, dispo-
nantJflgensen i Fritt Folk, som var styremedlem i "Vietoriatarrestert for
underslag av  100.000  kroner.jørgensan or svoger av Thronsen.Som ny direkter e
nå ansatt hils Staaf,tidligere komis.k leder i kelnerforeningen og også medle
av øl- og vinutvalget.Det kan være av interesse å peke på at politipresident
Askvig hele tiden har vært medlem av styret i Victoria -.0estaurant.Vi kjenner
ikke til hvor mye han har beregnet seg av svindelfortjenesten,men en tør for-
mode at inntaktene er ganske rikelige
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ETTER mIIIISIERPR.S,SIDENTEkS INITIATIV
er et sterre fjellterreng i Jetesdalen innkjøpt for å utlegges til nasjonal-
park.Det heter at det her skal drives systemattsk viltpleie og fiskekultur,
tierliaheter,sem ganske sikkert kun vil komme NS-medlemmer til gode,Forutsatt



. .
det at,it.j..?Jr  talg,er denne sak av  enHMeget  alvorlig,artF,
og fremSt at:f3lkLoverhodet vil tre i forhandlinger 'Med, og selge Sdne
eiendoffimer til den av tuskerne innsatte  nregjering" i 'Norge.Det ligger heri
både en formell og reell anerkjennelse aV quisling som den lovlige statsdyn.
dighet i Eorge og vil ubønhørlig bld dømt deretter,En hver sorn handler slik
hwrer hjemme i,ferræderen quislings rekkeri uten hensyn til om vodkommende

medlem av'Ed eller ei.
Den  jutddiske stde av saken er flar,Tyskerne har brudt haagerkonvensjonen v(
å sette inn quisling og hans bande som reg3ering i Vorge.quislingstyret ej
dermed ulovlig,og det  kan  ikke juridisk sett erverveHrettigheter på den nor:
ke statTr7;grie eller padra den forpliktelser.
Kanskje regner selgerne med dette og håper at de - når det blir frie tilstal
der i "Iorge - enten kan få handelen omgjor't eller få den nerake stat til å
godkjenne'avtalen.I begge tilfeller mener de nok at de intet har å tapei_pen
slags smartnes vil-nok ikke føre fram.Selgerne glemMer ,at de ikke er d.det
man juridisk kaller“god tro",De er klar over at vår lovlige regjering siTtteJ
i London og de er også klar over de direktiver og lover 'som er sendt ut rter,
fra med henOlikk på å holde svake sjeler og uhederlige mennesker borte,  fr-a
en hver befatning med guislingstyret og ES.Disse bestemMeleer,som kjannes  al
hvert barn i Eorge,har selgerne av Setesdalsheiene forbrudt seg mOt.Og de v:
når tiden kommer,bli behandlet deretterrMuligens fengselsstraff.IalletD1fe:
ler,konliskasjon av fortjenesten.Mulkt inntil 1 mill, kroner og tap av. Stat:
borgerlige retigheter og offentlig tillit,---Inntil den tid kommer må_hver
nordmann vise .,algerne hvilkan moralsk dom vi har feltover den slags*aim
fard.
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FAILT 2L POSI,
Stadis meldes om nye kaapteller og patrioter soM er fallt som offer for Ges .
tapos terror.Fra Tyskland maldes det at 0,Beneo,soffi ble arrestart i fjor
sommor og for noen tid tilbake samman med flere hundre andre norake patrlot(
sendt til den beryktede konsentrasjonsleir Oranienburg,er dd i fangenskep.
En aktiv kampfelle og god nordmann ur igjen faltg på post..
Drittsbestyrsren vsd Fiskk Verk;ingendør Einar Lund;er også falt som offer
for hisdlene.
Vi senker våra faner,men, vi lover også at den kamp disse to viet  sitt  liv,
skal bli ført videre inntll seieren er vunnet og frihat og rettferd igjen
får råda i vårt land, - V -
FRI FAGHEVEGELSE;
kommer av hensyn til påsken med neste nummer om fjorten dager,d.vs.
Vi nytter høve til på nYtt å oppfordre våre lesere og medarbaideré å spre
avisen videre til sikre kamerater og kjenninger.Den som kan ber føle det so:
en plikt å skrive av avisen og således bringe inforaasjonene videre:yen ha
alltid for øye•at der må vises omtanke og forsiktignetAktivitet forbundet
med fornuft og sundt folkevett må prege hele vårt arbeid..

- V
KRIGE-ES GAN G.•

TUEIS, elaget om runis har utviklet seg i et overmåte hurtig tempo i de sisi
6 dagene.En har all muldg grunn til å.tro at ommel hadde regnet med å hold(
Chott-stillingen rett nord for Gabes atskillig lenger han hadde hovedsakli4
overlatt til infanteriet å holde denne sperrestilling mens han, sendte panse3
styrkene fram mot de amerikanske.troptene som presset tå tra "IMknassy.Imid-
lertid brøt :g.iontgomery igjennom Uhott-stillingen ettex et heftig angrep tir:
dag i forrige uke.Datte førte til at Rommel i all hast måtte rømme området
syd for Sfax.I mellomtiden brøt amerikanske og franske styrker seg• igjennom
fjellpaSsene vest for Kairoan og inntok byen.ommel hadde intet annet å gjø .
re enn å trekke seg nordover så hurtig som overhode mullg,Tidlig søndag
morgen rykket britisks tropper inn i Sfax og alt mandag mOrgan okkuperta de
'; edusse 140 km, lenger nord.1 løpet av 6 dager ble således langt over halve
Tunis erobret,Videre kunne for første gangen den 1.britiske arm&en og den
8.armeen rekke hverandre hendene. I alt er der nå tatt over 20.000 fanger
tnnis derav er 18,000 italienere.5 viktige flyplasser er falt i de allierte:
hender og den viktige havna ved SousSe som kan ta skip på opptil  6000  ty,ka,
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ilAtyttes av anis nee. bye“.;,,Lailt .3, 75
#1or byen l'unis.Det område som nå beherskes av aksetroppene er
ilte.en forsvarsmulighetene er ganske gode.Få alle kanter er de to viktige
sbyene ',eiserteog Tunis omgitt av sterke fjellstillinger som det tar tid å
nedkjempe.Åksens flyvåpen ernærmest satt ut av spillet etter den siste ut-
-vikling:Innen det området da nå beherskar finnes dat bare tre flyplasser.
I de siste dager har det ved flere høve kommet til heftige flystridfr.Sest
lØrdag• ble. 63 aksefly tilintetgjort mens de alliertes tap var ubetydelige.
jøndag ble. 31etyske transportfly på vei til Tunis med forsyninger skutt ned.
De allierte flystyrker har igjen tilføyd aksens forsyningstrafikk store tap.
20 akseskip er senket i de siste døgn.Deriblant er den italienSke krysser
'Trieste" pA  1o.000  t.som ble senket av amerikanske flyvere om lørdag. -
ii.ksetroppenes. evakueringsmuligheter blir livlig diskutert.Då bakgrunn ae der
tonnasjemengde som står til disposisjon for tyskerne og italienerne i M.dle]
havet,kan en imidlertid  si  at disse muligheter er meget små.Pet slikt fore-
tasende vil bli a1tfor kostbart for den italienske flåten,og det vil •orx_nd'
dens muligneter under en eventuell alliert invasjon i Italia.e
heTB J.:ÆLL0.1e HITLER OG MU2SOIJNI.  Dette møte var først or fremst et resultat
av utviklingen i Tunis.Det var om å gjøre for Hitler å opp aksopart-
neren.Videre var,det sikkert hensikten å gi det tyske folket inntrykk av at
italienernes kampånd  og  motstandvilje er usvekket.Dette var dot 12.møte mel.
lom de to diktatorer og det 7. siden krigen tok til•Agitdsjonen etter neto
har i vesentlig grad tatt sikte på å skape  ngoodwill n  for aksemaktene hos
nøytrale og dulvis agså hos de underkuede land.Det snakkes mye om den.frinel
aksemaktene har i sinne å gi enkeltstatene i Europa etter krigen.Bakgrannen
er sikkert den store avhengighet Tyskland og Italia er kommet i til de øvri-
ge  europeiske land ikke minst når det gjelder arbeidskraft og råstoftr,
2tter alle tidligere møter mellom Eitler og nessolini er det blitt sagt at
en kunne venta nye store offensive operasjoner.Denne gangen venter verden
på å få se hvilke defensive tiltak aksepartnerno er blitt enige cm å sette

verk.
eMid.)1AND. Bortsett fra kampene foran.tiovorossisk er .det stille på den 3ange
estfronten.De russiske-tropper har nå ett seg så tett inn på Uovorossick at
da kan bombardere byen med artilleri.Tyskorna er blitt tvunget til å, trekke
seg noe tilbake også lenger nord for byene ri»orforsøker'russerne å føre frar
et engtep langs kubanelva for å dele det tyske bruhodet i to.Det kjempes_na
beltig ved -lvas munreIng.et anereo som tyskerne foretok ved Volchov fer å
skjære ovex ''orbindelsene 1, ningrad og creverdon ble sflt tilbeke.
Let kostat tyskarne 200O drepte.
YESTPROUTEN.Flvvirksomneten i vest holdes oppo. I løpet av de 6 siste
er der rettet 5 større angrop mot Ruhromrdet.Blant annet er biropas steretc
innlandshayn buisburg and•rupet iejen. (avsluttet 14/4 1.945)

jy STRIPW:3 TRAGM)1,
restformannen i Jern- cg metall, Omurd Orundsdn, or en av dem arbeldorne na-
mistet enhver aktolse cg re.spokt for På t:ruen av bans • holleie peles
stiPing til nasipempene i faeoreenieaslonen. Då da Lan - som så  21a-e) , dedr
er blitt klar over at tvskornos og nasistenes nederlag er uavvendelig,mjJr
han fortvilte anstrengo ls Jor  , tg,),e 5e7  avlim.Mens den komis.ke ledr

renGgaten liger Aamodt - forleien foretok en reise på Vestlandat,inEkalt
Omundsen en del av forbundets tiliitsmenn i Oslo til noe han kalto tt, ille
galt' møte.her serverte han en rørende historie om at jernaxbuiderne ville
fl-rt prisgitt arbeidsgivernes glupsknet,hvis ikke hån haddd) fortsatt i for-
bundct og ivaretatt deres inter s:tr,hån var også frekk rok til e bo o 6i1
slutning til den unnfellenhet ee•han er den tvpiske representar t  for,
lillitsmannene hadde og har sj4lsagt baro foråkt til ovtrs for den slm-:
manwvrer.De vet at Cmurdsee og 1,,eeverre ogs?) andre ikke har lagt to oirder

kors for t komme ut av lat uvtrdige selskap med nasieampor og overlepere
den korrumpette fågorganisdsjon.Parolen har vært gett mange gdneer og er
ikkc til å misforstå: Overalt hvor nasistene har satt inn kommisaror skel d
tidlieere tillitsmenn seke seg vekl .De som rodis blir sittende og prøvci: å
manøvrere fram blir i arbei ornes øvne- betraktet som forrædere or huhan

let dh-retter. Vår kamp gj_dtpr efren kompromisser og unnfallerdidt en nv nånd
lukraftig

r A  7 EGELSE


