
I Nr. 14.

eisa os6 skcl
Ein ting har vi å gjera
å halda fast3
byggja ei ny von
for kvar som brost,
reisa vart hus panytt
pa den svidde grunr
bøte med dobbelt kraft
kvar modlaus stund.

Tellause gonger enn
skcl vC brvtast ned,
renast for alt
soc vi prøVa a verna oss med,
amvec for det

soM vc tryggest iii.. lito  pa,
heiså oss skal  v2.  pånytt,
enco, enda,,

Gøteborgs Nandels-  ochLijøfartst
følgende Sin velkjente spalte I  ceg

Seks norske arbeidere er  d,zzt
til døden. Det er unulig å •nVende
~det dom. Da tenker vi  pa  et rett-
alig forløp. ellkt foraligger
ikke i dette tilfellet. Makten til
å undertrykke konstituerer ingen
rett. En fedrelandskjf_erlignet som er
tro intil døden er ingen forbrytelse.

Samtidig nelfics fra ealgrad at
lLO "josc er og kommunister" er aer-
rettet sowt gjergjeidelse for over-
fellet  pe  en tysk soldet. Trvalken
varkning dennt fråmferden har hatt
i I:acrope trenger ingen utredning.
Jet flanmendt hat som er tendt vil -
en geng komme tcl a vise sine
ainger.

"Jøder og kommunister" er et at
trykk sois tyskern envenaer. Ja. gjør
:,rdene til synonym for uskyldige of-

Eortsett fra noen forrykte stek
=er er det ingen som trPr at de
_DO gisler hatt nner.

LANDJUTGA.V7, 1. arg.

jec-±11-"JI,ec s

Støvkern  pa  s1agmarka er vi
tåseratrs stria.

kansaje skaa mørkret vara
at Teor tds.
Jet som v_ Cjeaper for lever3
som sol o regn eg varke,
elatcd bJre i3aeny1.t

-1  nye SIIIL.

R:;;Cga.,  er det gede,
etlg sennang og rett,
-MO cr det  va  som skal baredet,3
vor

• tram gjenom skaggedalen
ov  nederieg
inh i det alendende  ays
ev dac.

TiLmund Jkerc,
-esoington, varen 194c,

/ ev -eir3,_1E.:8; 4 november

mad overfellet  pa  den tyske soldå
ten. Bare et menneske som har be-
vårt all sin berrlige blaeyethet
vc1 la se,b, innbille et "jøder og
kommunister" er forbrytere i kraft
av sIn folkekcrakter elIer over-
bevasnang.

Dersom nazestask termanologi
vinner fetfeste vil ordet komnunist
svere til begrepet petraot. "Kom-
munister m  kallts frenskmtnn, Jelgior
polakker og ts.:,eake/esom arbeider
for sine lands bsfratlse. Herr :-:ey-
drash.framtrer som den samJe anti-
kommunist. Hen nar sckkert rekoril
i sende "kommunister o ød(r" i
døden. Det skal ela cnttressant  d
se hvad skjebnen i beredskap
tcl ham selv.

Takket vare det, ordvelget som
den tyske propaganacen gjor bruk
av holder "ko,:Jmunist" på a  bli be-
tegnelsen for alla nazismens mot-



Nr. 14. '"FEITOM°

stndere. Det var ikke byad eyskerg e-
hadde ønsket. Det er hemler angen
heldig begrepsforskyvning.

Alt dette skal ien ikke for
fjern fremtid gjøres opp. Og ingen
tilføyer: Gud være da nadig.

-

Rerman Harris Aall skraver i
sin bok Faren fra Vst (s. 44):

-De germanske folk cr indi
lister og frihetselskende, og det
har fra oldtiden ikke ejelat
minst nordmennene. De har også i
høi grad vært det t det økonomi-
ske lav, Ikke få er de) sem har
den følelse, at ens arbeide skal
være mere enn et levebrød; at det
skal VE3re cn opgave bestemt cv
egsanlegg, men med et ideals lede
stjerne over sig. Et slikt syn ,ed
livsstillingen lar sig ikke for-
rene med et samfundsdaktatur. Det
er måskje mulag st der kunne inn-,
føres et sadant også i germanske
land ved et kupp, men det tør foe
utsies at det akke vilde 011 tålt
lenge.-

ooseydL toe r.
President Poosevelt har fbr

kert tid siden i en tele bl. a.
sagt:

4 Den civiliserte verden antok
for lenge siden det grunnleggendc
prinsipp at ingen skul sereffus for
en annens gjerninger. Ute av stand
til å få tak i de skyldtge tar ne-
zistene kerekteristiSk nok livet av
50,eller 100 uskyldige personer. De
som ønsker samarb eide med Fitler kan
akke tEnerere disse uhyggelige for-
Crytelser. Nazistene durde ha lært
fra tidligere kriger et det er umd-
lig å bryte mennskcnes ånd ved ter-
ror. Disse handlinger er utført fav
desperate menn som innerst inne er
pa  det renc med et de ikke kan vinne
Skrekken ksn eldri brinEe fred til
Europa. Den shr bare ct uslukkelig
-det  som sn gang vil få fryktelige
følger:

Kanskje våre lesere nå be-
gynner å forstå nødvendigheten sv
A vise-don største forsiktighet.

Side 2,'
Morgenpesten skrivE

7. nbv. bl: a. føl-
egen3e om.plikter i
okkupert land: For det

første raA en eetre kler
over at dødsstraff gjel-

der i følgende tilfellery
Spionasje  

Uicylig besiddelse av vdben
Ulovlige rediosendere

Eeåelig må en være oppmerk-
som pc risikoen ved sprednine

ev ulovlige dviser. - - - -

Tt--\,.

kisk27, iz;.) ny tt0

Tre franske flyvere har med
sine jagerfly fløyet fra fransk
Nerdefrika tal dllicrt orarede og
sluitet seg til de fric frånske
styrker.

S

I Bøhmen-Mghren er na henrete
tet ever 300 personer. Gjennomsnif.t
lig er det henrettet 5 personer pr.
dag i de siste to cidnedenc.

I  Marseille er det opprettet
en standrett på grunn sv sabotesjen
og alle attentatene mot tyskerne i
Frankrdke. Mere enn 30000 franske
petrioter cr dømt til fengsel eller
døden.

I  Vilna  er cn illegal polsk
orgenisdsjon evslørt og 4000 perse
ner er srrest. Det har vært hus
undersøkelser hos en mengde per
soner bl. a. erkebiskopen i byen.

Fra Jugoslavia meldes dt opp-
rørsbevgelsen nå her grepet slik
om seg at 3/4 ev lendet sies  a
være . de opprorske
serberes hender.. Hele bondebe-
folicningen star mot tyskerne og
italienerne. Sn mengee scrbere er
skutt.

I Dalmetia er 18 personer
blitt dømt til å skytes bakfre med
bind for øynene.

Perlins jøder eendea nå øst-
on er pa tvångderbeid. Av 35000
sked W65 jøder Sdhde5 J.V5ted- DE
får bere tc med seg lemndbtgesje.



lace, wslap9p,
jgwasts'ampla bæres na pa brystet

'for e-1.4tsb Skihs sknl kunne skjules
bek sn pekdki laler mappe. Antallet
sv selempre 111141edtBerlins jøder

epitt4s ,ier* •rer 200 etter ct
jødeertjerneft ble innført.

Mussolind har avsatt 60 høyere
tjenestemenn i 19 av de 22 korpors-
sjoner som kontrollersr Italias pro
duksjon. De har ikke erbeidet effek
tivt nok.

Finlands vinter 1S.41-42 blir
den venskeligste i historisk tid.
Voksne far 1 dl. melk pr. dag, brød
resjoen4 er layggelis knsppel kjøtt
og ogSins ikke.

•

T skernes redska år innen fas-
organisasjonen her slått an en hår-
dere tone enn den vi hørte de førs-
te dcgene etter Et de hadde satt
seg tilrette i formennstolene. En
må være forberedt på at nazistene
vil gå til overrumplende terror-
sksjoner for derved å kunne nezi-
fisere fegorganisasjonen innenfra
noe som ikke har lykkes hittil troe
elle overgrep. De gjelder det et
tillitsmenn og medlemmer holder
stend. Det finnes ingen undskyldnin
for å bli sittgiellisrnry hxis be-

s. De
l reee se er'ee-rienisert-t arbeidere og tillits
menn må holde sin del av fronten-
koste hvEd det koste vil. -

7710EE 1/-Cri s5r
Yi har éigen april i år brukt

den utmerkete frihetsavis Fri Feg-
bevegelse som kilde til var spalte
Fre orgenisesjon og arbeidspless.
Vl kommer fortsatt til a gi et sam-
mendrag ev denne avis. Men spelten
vil fa samme navn som aviSen: Fri
Fsgbevegelse.

Da Odd Fossum ble kommiserisk
formenn ver han ikke medle• ev fag
organisesjonen. Hen vcr strøket på
grunn nv kontingentrestense. Dn hen
tiltrådte fikk han kommispren i
ilendels- og Kontor, "Oste-Berg" til
å ordne medIemskepet. Odd Fossum
skyldte 72 kroner - kontingent for
et helt år. Det er den damme reann
som nå sender ut peroIe om tvangs-
kontingent og streffeforfølgning
mot folk som skylder kontingent k
for mera enn to &sreder.

Side 3. •

Den innsatte kommisær i Osle
og Aker SemorgeniSasjon, Bjørn
Lesereeen hedde forleden sitt per-
sonelin i Fritt Folk. Dessverre
hadde uen glemt å fortelle et hcn
ver strøket som medlem ev sin
forening på grunn Sv kontingent-
restense.

Freda den 24.oktober innbød
nszistene i Telegr fverket'til møte

det tidlieere Venstres Hus, Møller
gaten 16. Let ssulle dannes en leS-
sruspe for Stor-Cslo innen Tele-
grefVerket. De møtet skulle begynne
1:Idde fire kvinner os fire
menn innfunnet seg pluss nezidirek-
tøren Rioherd With, portvekten og
foredregzholderen. Stor- Oslo her

500 rrbeidere og funkajonærer knyt
tet til Telegrefverket. Sltse ikke
en h lv prosents fremmøte.

Den tidlisatekommisær i Tek-
stilfortundet, 3orger (Johensen)
Heuger, kjent som dyremishendlerem
fra eittedel, er evsstt etter få
ukers virke. Som ny kommisær er
ennsstt Einar Knudsen, forhenværende
legerekspeditør hos Rermansen &
Jørgensen.

' Som  ny kontersjef ved Oslo
Sporveier snsstt den fcllerte mote
hendler Rolf Hesstvedt. !e.n er 29
år os har ingen =en forutsetning
for stillingen enn sitt medlemsksp
i NS.

Komm neforbundets Trøndeleg&
kontor er nediegt og sekretær Yils
'une svskjediget. Johcn Fløness -
Tronheim, som er medlem ev styret
er srrestert. Semtidis ble sønnen
h,ns crrestert.

Sekretæren i st ret 71,10fl Yorsk
Somnune orbund i Oslo, Victor
Jensen et atter erretert. Hen hsr
tidligre sittet inne over tre uker
i Cslo Kretsfengsel.

Den'velkent'e Or'sentsas'onsme
menn i Bygningsrndustrien, Osksr
Johansen ble ,rrestert den 21. okto-
ber. Johsnsen vsr trdligere an-
sstt i Sten- Jord- og Cementerbeider
nes Forenine.

e æ
Fersk Skog - og eleisrbeiderfor-
bund ble errestert oktober.
Ticiligere på dsgen eedde han hett
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et sammenstøt med Fordbundets nazi-
kommisær Rolf H.Jahrmann. -

ilit r4r
M/eng*,

Det er nå snø langs hele fron-
ten i Russland endog• i Ukraina, og
enkelte mindre snøstormer har alle-
rede rast. Fronten bærer preg av
dette. Tyskerne har hatt liten
fremgang tiltross for de største
anstrengelser. 30000 tanks har de
satt inn på østfronten, derav 16000
i MoskvaaVsnittet. De hårdeste-kam-
per foregår-i•Mozaisk-Volokolnffisk-
avsnittet samt-lenger sydved Tula.
De tyske tap i Mozaisk-området'båre
de siste dager er 300000 Mann, mel-
der London, Den store russiske by
Kalinin- er gjenerobret av-russerne,
Det skjedde etter 14 dngers uerv
btutt kamp og beleiring. TUsener
av tyske soldater ble begravd under
ruinene av den sønderskutte by. •
Ved Tula er haugevis av tyske tanks
skutt sønder  og  sammen i forbtede•
ne.

Få nordfronten opererer nå
engelske jagerfly av Hurricantypen.
Siden de ble satt• innthartMurmntsk
bare blitt apgrepetttogganger.

På Leningradfronten'har•rus-
serne hatt stor fremgang og gjen-
erobret et stort område.

På sydfronten ved hostuv har
det vært skyttergrevskrg• i_flere
uker. Russerne har sprengt flere •
demninger. Ved•en av sprengningene
forsvant 300 tyske lastebiler i•
vannmasseno. •

Fromgang av betydning har tys-
kerne kun hatt på Krim. Len det har
kostet dem meget. En hel_tysk arme
er ødelagt. 900000 mann er drept
eller saret, 155 fly og 205 kanoner
ødelagt.

Mdlatærkronikører anslår de •
tvske tap på østfronten til å over-
stige  tapene ved Verdun i Verdens-
krigen.

Med den strenge russiske vin-
ter for øye og ingen utsikt tal,
skikkelig vinterkvarter er tysker---
nes skuffelser blitt mer og mer
merkbare og redselen har sneket seg
dnn blandt soldatene.

Krigsmateriel1produksjonen
A.ustralie cr 20-doblet siden krigs-
utbruddet- 60000 mann tjenestegjør
i det australske flyvåpen.

Enaelskmennene bruker nå et
stigende antall Hurricknefly. Nvert'
fly er bevebnet med kanoner og
12 mrtre,14øser.-

De  s itte 4 mnd har det enge1:2
ske flyvåpen senket eller skadet
nesten 400 fiendtlige skib.

lommandør Korncliussen, kom-
mandorkaptetn banieisen og komman-
dørlaptein blibe_L-Tae.n  h10 i
statsrad den 7. ot. utnevnt til
kontreadmiraler.

London hadde flyalarm den 1.
nov: for første gang på-over 3 mnd.

d f sist
Pra Stavang:?r meldes at

det kom til stort oppstyr under et
møte for kort tdd siden.- - ?iks-
toler Strend bedde sammenkalt skole--
folk i Stavanger til møte. Under
tnlen kom han inn på stortingsfor-
handlingene som førte til at NS
fikk makten. Da lektor Natvig-Peder
sen som sely vnt til stede under
forhandlirgene i egenske,p av stor-
tingsmnn, stemplet Strands uttalel
ser sbm løgn, ropte Strand meget
opphisset:'Slå bam ned: - Hirden
styrtet til, men fire mann stillet
seg'rundt Nbtvig-Pedersen for  a
forsvsto lasm. Politi ble tilkalt
Og NatVig-Pedersen ble arretert.
Vidcre'ble lekterene Larsen, bsmund
Johansenag gynnestikk1mrer øvte-
gård erretert. De_hedde forsvert
Wntvig-Pedersen.

Angjiver Fredrakseni Stavenger
som tidligsre ver journalist, ble
funnet skamslått på brygga i Stnven.
ger for kort tid siden. ben måtte
øyeblikkeli•-kjøres på sykehus.

• • Ved laboraterieundersøkelse
påStatens L.Misrinneskole for husr:.
stell på Stabekk viste det seg et
E-sipen inneholdt ren sode-.
Depbrtementet opplyste i skriv at
resdltatet ihke matte effentlig-
gjøres.

- Frn nyttår Stopper ell fabrika
sjon av sjokolade og kakno på grunn
av msngel på rdutofter.
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Meddelelsen i lendets aviser
om at en Kjøpmann i Theresesete i
Oslo skulle være arrestert og ført
til Tydkland fordi han ulevlis hadde
lyttet på London, viser seg i være
en bluff fra tyskerne for å skremme.
Vedkommende kjøpmenn er helt ukjent
i. strøket.

Mens de øvrige teatrene 1 Oslo
sommer ble tvanget til å søke

lasens fra Kulturdepertementet, har
Det norske Teater like til nå fort-
satt sin virksoEhet uten å søke
teeterdiktator Finn Helvorsen om
noen $lik bevileing. Fublikum her
paskjønnet denne rake holdning med
et usedvanlig godt besøk. he har
imidlertid Det norske Teater mottatt
et ultimatum fra Teaterdirektoretet.
Det sies her gdnske tydelig fre et
unlatelse fra å søke 1isens vil bli
betrektet som sabotesje og straffet
deretter. Det er derfor sensynlig et
Det norske Tecter nå må søke lisans.

flazistene er nå iferd med å
stårte _et propagands-fegbled be-
regnet på bøndene. Det skal trykkes
i opplag på en kvart million hos

Wahl, og korner entagelig til
å hete"Norsk Jordil Rodektør blir
serdbruker Dehli Laurantzon fra
Csterdelen.

Eks edis'ons'ef Crl Flatou
Justisdepartementet er orrestert.
Wen orket ikke å fortsette lenger

depertementserbeidet under hiisnæs
regime. Han søkte om permisjon og
fikk dette innvilget og dessuten
tillatelse til å fortsette i sitt
embete. Likevel ble han arrestert
to dager etter at han hadde fratrådt
sin stilling.

Thomas Fearnley, Young
Fearn1ey og Carl Otta Løvenskjo1d
er arrestert.

I lenrere tid her fire høyere
skoler i Oslo vært stengt på grunn

demonstrasjoner under en flyalerm
Skolene er nå kommet i sang irjen,
men 10% Lv elevene er utvfet os ute-
lukket fra all høyere utdennelse
for fremtiden. Elevene som er utvist
er tett rent tilfeldig. Det er for-
trinsvis barn avdjødask" avetamning
og bern til foreldre som her vært
ektive politiske motstendere dv NS
som er utvist.

Søndeg 25. okt. ble 250 menn
fre arbeidstjenesten utkommendert

til å være premierepublikum
Nationelteeteret. - - Da teppet
gikk opp var teateret så tynt be-
satt et det ble penlig for nezister-
Litt senere kom de 250 mann cg fyl-

te en del av plassene. Ltter fors.
stillingen ble det overrakt blomete
til skuespillerne fra Kulturdeperte
mentet. Men ndvrene til
lerne var i de fleste tilfellene
stavet på feal måte.

V&li _L1

-

et prntefulImektig Bjerke er en
av de ferlfgste ånglvere i Oslo
komiuune.

- et arkfvene til 'ES-dvdelingene
Lsker og Bærum er forsvunnet pa

mystask måte.

- at den 18.oktober ble 18 politi
folk a Oslo og endre byer evskjediet

at bare 446 av 1514 politifolk
Oslo er redlem av WS.

- dt i hele landet er det 1117 av
4040 politifolk som er medlem ev Ws.

- eet W8 pr. 10 jeli iår bare hadde
80, 70 meellemmr.

een nye redaktør ev Norsk
Tennlægeforbends tidsskrift tann-
lage Krøtø er over SO Ar.

- at professor- hallestays bokiEt
iåvssyn"(Lutherstiftelsens forleg)
er aeslesIagt.

-

at4 tlden fra 12.mdi til 27.
sept. er dut utført 2969050 kg
smør og 853,875 kg ost - - til
Tyskland.

• at bladet "Velgeren" Qjøvik
er blitt dømt td1 1 måneds stans
for ikke å ha vært nezistisk heke.

- at en eerre som forlot guds-
tjenesten tel =darresten Blessang•
Dahle, ble errestert av politivekten
utenfor kfekeddren.

- et det ved en "husundersøkelse°
som ble foretatt hos politiske
fanger i nrebergveien, ble det be-
slegiegt te ree e „„rrater.


