
s 1 o 13, septenber  1941.»

RyStend...tt begyenh1eter i Osloai løpet av ensdagen i
--denne uke, HtLenLil eepteMben.-Den ty9ke.s1Jandrett er• trLdt, i vidcsOmllet

og to Mann er dviii li i d.d.en• og 1-lennettet, uten oppheld, mens enLrekke
'andrS er dnt til tvvcrr fegee1 elJer frs. 10 til 15 nrs fengsel.

Den ene1Havy.ite }-esTirettiede,-aYekat Hansteen, var jpridisickonsu-
lent i Arbeidernes faglire  Andnnre.Anisasjon, den knnen, 1flekstrøm, var
tillitsmann fur arbeiderne yed.en større Dsic-bedrift.:Samt.idig er hele
bt-Yret foryArbidennes fag1L1ge landsorganisasjon- sekretaristeteog de

1--fies1tKeKtorM1&hn'i de•stør:re fagferbund,4nrestert og-ny..naziutisk
se tinnSatt i-Landseranissjonen. Ende1i_g er ledelnen:i PonEk-Arbeids-

.. giverforenig avSatt.eganKna'zist ^Xnnsa.tt:_sori ny ledr. •
. . _ .. . . . . .K.•

• • •. .
• tbranledningen til dl sse begivenbster yan at det blanet Oslo-:arbei-

derne nar bredt seg en . steTk rIsnøye med de 1Kyr de bar mpttet arbeidn
under den siste.tiden, .Den stadig s.tig.ende mangel-p• do viktigste mat-

• var. 1- dg-d1t-igel'i4-€5 P;1 iSer  pa de vare:r- Som vEr E Fl n1i gurt •det•
vnskc aY-b11.ds*c1..k folh. sofla-.1n-istes

•H•litHog heke, dagen-er det . blittierre-Og ver-
re', •Ijesde:t••for .noken. d'ager S*den hie but slutt med-nelken•pL•a'rbeftds-

'p1ijSsn 1 :•-ghn Ei t. arbernen b.L• e;n• rekke
arboidPlaisser-kort-o'g.gbdt ga bbnkjed•'on.nt hvis ds ikkE kunne f nelh
kundead(--heller :11(kc• fortsette. arbeidet,- 111. virken(4e-tTI -dette stabd-
runkt .vaT SelYsat t det Vnr bupdrevis av-arbeidc.re soh -yre eelysyn
kuhne bYerbeyvis» nng om'at srsk til nangelen r meik var t nro-
duksjtnch VLY. gutt su sturk1t tijik nen•at rIelhan stJTK.ncheor ble  
sendt ut av trtis13brtf1y tll 1flfl cfiC til  de  tysice tropper  

ader - vesanilig i fOrm ay  fressen.fIsKÅe.) • el.Ler-til ahu:uru-Sjensfabnikke-.  
- H.:fle til f  iict.illtper ay sprtrFstoft. . -  

_ • . • - •
. y leag for1ii'ddai,H31 e art“.de ndla.,Jyt 1:3•• Ln rekkc t :Yrc:bedril'tur
i. Oslo:•DtHfljaid±. først.e rukhe Aker .nkAniske vLnksted og Nylands

HaverkstedYnOM nr. tatt av tyskerne:til bygginp: ay hrig-sskrp.:-• Desu-
aH t-Gn•bLL an1nidet1  Stansat yed NYdalenbrikkcnu 1'1forSk Ele-1<1trisk og. rmi/T1

• BoVc:1iyi, Fiv1nni:n Bru.k'l.Ticadtjnand.s. tohakksfniTn±kk og en r.c.kke Mihdr-e' be-
drifter, I igl[t av en re kke arrestsjoner
blandt EKrbK.idtrrftas tillitsmenn, msn stiaikern fortssttf.. elsikyel tirsdag
og brudtE. seg.n t1_1:en rak1a-K nyE bedrifter, Det del-. .

atbk l]e io iL ro 130.a- 350n0 arbeiden4

. •
:0-17^ 1=fbr d (..ttFHUtEdag av arbH-da±rnes• rc1yangs=t ble tyskernepg.na-

istene'grEnet ay  pflikk 1or". i i t v nntten til ondm ii;.,s€:ptemb(Jr
Utferdig1:i FAK if1erboven•i ferstA1else  ned Cc nonske nazisten bestemmelsen
om undtagelEcstiIstand Tf'or J1Ter, T11FP.rum  Derne nstenmel-
se ble .kunrYYJor.t.1.-0210 ved pinisateppsip7 før anbtidenne herny.pa.
detyonAg1.. AllikLY.tyl-±c,rtnattL .st1s,1:11n fra Morgenen men undea- Arus
le:1.1-'oM•st:&ndrett n 1Y&T bedr1ft bkel EK4'1E- nb-efdet oyeTntt gjLnej.)ptata-j.
1171pht. EV 11ormied< gen. bedrifr 1 lr et 1 re.t av formhddAcn

-./nont-eKjt cpp ri{, ki.nyepy‘r g=dulesSer.L. I le t av tirsda.g. figyensdag
• ble-Syhele sek:retarj,&,tet og furmLnnene i .de størstK, f&gfortnd arreSter

(1±t.e.r annL-stcpY11 -11t •lodnfflasn
Sliielt Yt forntr'ret stort, Som

:117 Iddbise, i L:.n.lsornisAjenen cr 1.nnstt nazietun Odd. Fonsum som hit-
t11 har v:rrt 11,:aLr for 1i1Ts1ona_t_I-J111fl "faryp:runncorniEahjon" eg h1r-
ling Olscn, (1in tidliFaara sekre_t= i landsore2nis:KKsjenen, COM 1-1.
n.estkoplyLndK,r.x!L1e :det en =istene op:Pr.eAtede Di:T.K:ktenK.t fo± OirTticc-
SJOflL Çc Den.nye alufter forHAr1HeyitdiverforeninT-Ten,KTT1r.pestad;

ayskjy.dirLtyfra. Asis1M Gunniw.r.efLibrikk. •'•



Etter det som  riL:= er skj-d0 er stilling r hclt hlar x:or rhuiderne.
De m. øyeblikkelig ut av fs.gorgrinissjonLn, ikke: ctt  fç  na betLies i
kontingent, ikke tn fagforining opprutthollcs i sin

gamIL skikkelse.

IUL/u.:_det sørges.fer.at nazi.stunv ikke f r overta noe ann‘A enn konto-
rer'eg  innentcir og andre døde ting, nt..n ikke lev,:nde ru_dlem,
samtidig rfw det p det innstrndiE,ste nenstilles til alle godu nordmenn:
Gjør ikke noe overilyt som kEtn gi grunn til ra5presiflier Ixa tyskt_rne, og
NS, side, Tiden er enni, ikke inne. 1TE mer enn noensinne,gjullcr det å
holle hodeekalt dg hjertet varmt.  nei  uskyldige blod soM nL flyttir
skad hevnts. Dagn nærMer seg. inntil da, Vent. Forbudred det som
ski,1 komme.

IngLnting visLr tbedre enn onsdagyns bledigt bcgivenh(iftcr hvor ner-
'vwse tyskerne og YS•er, De fryktet Tor at hele folket ville reise
stE og derfor sio til mt.d stEndfltt og  Yhunrrttelser. De tror frtmde-
les at du kan kue det nerske t  folktt med sliky midler og skjønner ikke
at netopp disse forferdeligc: overhrgi sifisetter hver ene:ste nordmann
og sveistr f'olktt nnÉ sterker€ s=en til ch:ri kamp som snart skal kom-
me.

Ogise' inndrFigningn av radioapparst i.Oslo-distriktet viseX den
samme nervJ6sitet 2n.cs tvskerne ag YS. 0verfor hele verden innrwmner ty-
skerne derigirennom at deres propaganda ikhe har lykkes overfor nordmen-
nene, Tiltross for at 4e  nE i mye 'Over ett r har hatt det hele og ful-
le herredømme ever hvert eneste propagandapd.ddel i Norge - krjugkastin-
gen, avisene, plakatsoylene, utetillingene, talerstulene, tiltross for
dette  mE,  de tapt i kampen mot.London radio som sender norske ny-
het:er i noen fattige mtnutter tre ganger om dagen: Det er ingen engstel-
se i Oslo-ddstriktet for'at'de ikke der skal fl kjennskap til det som
Skjer, selv om radjoappc4ratene blir tatt. Det g?r forbindelser mellom
nordmenn som nazister og tyskere aldri kan fi stoppet. Men e,n ting  vil
de åplon& med stn alsjon, . de vfl uffl.vflng tctknekken p do norpke-:avi-
sene, Overalt i OsIO--distriktet er SteMnirir^en idag denne: Tar de radio-
en,  sP  skal de-ogsl. ft heholle avtsene, vi ikke høre Londons stem-
me, sa --vii vi heller ikke høre nerlins. Idag (onsdag) har det vært run
pa avisekspedtsjonene av folk som sier  ohp  sine aviser, oR runet har
fortsatt og kommer nokk til øke f de kommende nager. S. kan tyskerne
og NS. komnandere avlsene til ta inn den tyske propagandaeny de tyske
iøgntelegrammene og foxherligelsen av NS: Det vil være heit uten hensikt
Oslol'olket har sagt nel-takk ti:11 tvangSforinP'en.

Dot har i de ststo rIrrer rStt hestemte rykter i Oslo om at det ty€
ske lommesigsktp Admiral SCherr er senket av engeiske fly mellom Moss
og Horten, Sikkert er det at det først og fremst var dette krigsskip de
engelske fly ver ute ettPr undertoktene t:11 Oslo lørdag, søndag, mandag
og tirsdag, øyenvitner pstLr bestent at krigeskipet ble senket, men ner
ners opplysninger forelio.ger ikcke nr dotte skrives,

•
Flyalar merL-151rdar, vexte rn  alarm.en søndag natt 3 timer og

_minutter og alarmen søndar middag vel 1 timo. Mandag og ttrsdag hle_det
ikke gitt flyalsrm i Oslo, men til sykehusens var det kommet forhnds-
varsel. Det ereinkc fly som feHt ned i,  Tnitutiirn ble -1.kke skutt ned-To av flyvern- OdH i. seg v(.d In.orpe ut i f3ilsk3ern, de  b!.c:  forst møtt
av nordmenn og til der, e,,rklmrte fl:rwrne at flyet tkke var skutt ned,
men hadde f.2(tt motnrstopp, To nann sv hcsetringen ble drept ved nedstyrt-
nirigen. De to flyvere som ovu,rlevde nedstyrtningen ble overost mdd blom-

-ster av de nordmenn soM først ndde  ned  til strnden,

P»Grini (Hr dvr for tic'wn 30n  fL--.12E:cr  og P-.szlIergaten 19 ca. 250.Videre sitter  hO i Akebergveien,  100 p Akorshus og 40 orzialc:rtidig
ih niagt pb, Ullevil sykfrhns, Det bltr tlisammen 740 fangurr her 1 OsId, oy,;

kommer alle de som Sittex i utenhys fengsler,
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Det er nå innfort portforbud i følgende komuner i N‘cflld-Trøndelag:
Steinkjer, Levanger, Sparbu og Skogn.'

østfolds lmrerlag og læreri.nnelag har meidt seg ut av bine respek-
tive landeforbund på grunn 'av de nye.naziledbre,

To .store og betydningsfulle Yrked.grup,.5er har i den seneste tiden
påny vist:sin urokke.lige motstandskraft overfor, de nazistiske,ensret-
tingsmansvrene. Det gjeller legene eg lærerne.

. .
Siden legeforeningen fikk sin:politike kommisær, h_ar storparten

av Medlemmene Meldt seg ut. Som ett mottrekk mbt denne kraftige nenings-
ytringen „besteTte NS,:for en tid siden at ingen kunne knit i betrakt-
ning vedHansettelser i"offentlige legestillinger uten a være medrem av
regeforeningen. på denne måten.håpet-nazistene å skremme legent tilbake
til fertningen igjen. Dette forsøket cr totalt mi.slykket. Legene svar-
te nemlig mec å samle stg om det standpunkt at ingen skulJ. søke eller
overta offentlige stillinger p det natzistenc hadde. stilt. Føl-
gen har vært atHen Tekke legestillinger for øyeblikket står ubtsatt, og
ltgefronten tr ubrutt. YS, har som kjent tidligert måttut bøye unna o-
Verfor legenes faste holdning,..og-alt-tyder ry; at dt ikke Vil &ppnå noe
mere-dennegang.

Samtidig haT Nagelien påny begynen ma.sseproduksjon kv s,trie be-
_ ryktede spørreskjemaer til lærerne. Ett lignende forsøk ifjor'faXt som

_en Vil husketHfullstendig i fisk idet Imrerne fraba.- seg enhver politisk
innbianding i sitt yrke: Den samme holdning tar de nå. Hittil er Innen-
riksdepartementets sirkulære sendt lærere-i tls/o-m-ed-spørsMål om
politisk_mediempskap, interesse_t" o.s.v., ,og lærerne nekter o-
ver hele linjen å svare på sirkulæret. Også lær(Tfronten er like sterk
nå som under den store drakaMpen siste vinter, om ikke ennå sterkerei

Nazistene vet det,selVi og g,r derfor fullOtehdig knokk; Det gjel
ir t.eks. nkzi-rtktoren ved Ullern skole, Waage, sem mandag 8: septem
ber ziMPelthen :stengte hele skoltn, fordi både elever og larere Viste
ett nasjonalt sinnelag. Under flyalarmen lordag 6 septemiTer ve.T.e1evene
sELmlet i tilfluktstommet, og her ble det roPt Leve kongen og supgetkOm-
gesangen, Da Waage viste seg; ropte tlevene i.kor! "Ned med •Gonpen!"
(økenavnet på den forhatte nail...4rektor6n); Wakge sammenk&lte ki
ne pg meddelte at han steng6 skolen p ubestemt tid; samtidig so4:3,t,n
gjorde lærerne ansvarlip for at elevene opptrdte "upassendeli: -
(Stengningen av skolen skjedde hdlt på-Nazi-rektorens private initiLtiv.
Han meddelte også at lærerne ikke få utbetalt lønninger, men den..-
ne t'russitn.frr,lt ynkellg s!-dnmen, da "laege ble gjort oppnerYsom pa at
ett slikt tiltak måtto meddeles finansre-dviennen. D e t ønsket han num.-
lig ikke:.

- •
Redaktør Gnnnar Tarsen op joornalist John Borpen som ble arrestert for
en uke siden , er blitt ;tribragt i konsentraSjonsleiren.på Grini. Utvik-
lingen -den siste tiden har ført til en stadig-sterk'ere motville blant
pressefolkene mot fortsett å gå unner,åket, og_flere har alt sagt opp
sine "Trationen" syner dog ott-e'PhVert å gli mer og mer over
til nazisMen. Biadets ledende artikler om Sovjet - Russland er Iikefrern
opprørende.

Det sparts ikke pa ptngur, det gjel.ler den statsdrevne nazi-
propkgandaen: Selv omdet er en forholdsviS liten pølse i .slaktetia,
kon det nevnes t den propagtndaturen Gudbrand Lunde,forttbk. i flord-
Horgt ett fØlge på 8 bersoner, kostet staten omlag 10 C00.- kroner,
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Ekspedisjonssjef Knut 1- rigaard i Politidepartementet er avsatt.
Frigaard meldte seg inn hos quislingene 1.:.orst etter 25, september 1-
fjor, men avanserte raskt. En tid vikarierte han også i Judas Litz;

som kenstitdert. eg andre forende nazister har i?det si-
ste ikke vært fornøyd med Frigaard, og de onsker å fa en menn i nøk-
kelstillingen som ekspedisjonssjef som har den blinde tillit og trn
til fører og partL. Derfor mE'tte Erigaard gE, og det forlyder at han
skaL fl. som etterfølger allroundmannen Orvar Sæther som i sin maktfull-
kommenhet trur han kan greie hva som helst. Det er en side. av Saken,
Den..annen og Slippes Iirdens stabejef. til som øverste em-
bedsMann i Politidepartementet vil det sikkert bety fritt spill for
gangsterbanden i quIslings hird, Somme av nazilederne tenker sikkert
ogsa.-Så langt som til,-at det blir pPkrevd å ha en livvakt nP:r Tysk-
lands nederlag er der - .ogs er desL naive at de trur det skaIlbe-
ty noe i. den rettning at de nå gjør Polltidellartementet til ett instru-
ment for sep!.

En vesentlig del av det brakkemateriell som na produseres herhjem-
me går til Tyskiand. vlig ble en bet som angivel*g var bestemt for
Yarvik, omdirigert til Danzig. Den gikk fra Fredrlksstad fullastet med
brakker.

En medvirkende tHsak til at telefbndirektør Yristiansen fikk av-
'skjed var den'at han er høy frimurer. Ma er hans etterfølger i stil-

- lingen utpekt. Det ble son en kunde vente nazieten Richard With. Etter
at han var utnevnt fiklr imidlertid NS. rapport om at herr With ogsa er
frimurer: Det har han greid u holle skiblt fer kanpfellene gjennom al-
le år, Denne avsløringen har falit mEinge  av  den tungt for brystet. Det
er i sannhet av sine egne man skal hn det, .  _

Det ser ut til at lærerskolene skal komo til stp: tomme for 1.
klasser til vinteren: quislingene har nemlig opptradt i forbinnelse
med opptagelsesprøvene, Ikkb for  a  prøve søkernes kvalifikasjoner for
utdannelse til lærergjerhingen, men om de har den rette tro. De har
gpt.tt ynkelig i vannet.

Ved.FOtodden lærerskole overvar En LS. utsending hela opptagelses-
prøven. Sø'kerne fikk seg forelaR7t ett spørreskjema, med forLspørsel om
tidligere og riværende politisk medlemsskap, og om deres syn  pa  Nasjo--
nal Samling - om de var for eller imot partiet eller nøytraie. Alle,
på 2 nær svarte et de ikke var for NO.: Av de to, haddE den ene en
jente,,  sPr,  slette karakterer at hunnormalt ikke ville hatt fnugg av .
sjangee til  e  kommo Med. Men  e-  ne ble det ingen 1. klasse der,

Heller ikke ved skolen p Elverum vfl det bli noen 1.klasse. AV
søkerne til -dcri erklærte 9 seg for ney-trale i forholdet til NS.. Ingen
var'for. Men da de nøytral& fikk inntrykk-av at deres nøytralitet kun-
ne virke som en partitak-cn for lIrS„ da de fra også og reiste hjem igjen

Bestyrer Gillebo ved smbrukerskolen i Elverum ble for kort tid
eiden arrestert og ar siden avsatt. Man mener .grunnen er den at han 1ot
elevene lytte pp London i leilighctet sin:

Oslo fattigstyre  er  kommet konflikt med dert beryktede NS-perso-
nalkontor og naziloderne som er satt  pe  i Oslo komLmunu. Konflikten har
sitt utspring i ansettelse av ny badebetjent vd arbeidsanstalten Erind;
Christian Augusts Minde. En diakon ved Dikemark var innstilt av besty-
rer, tilsynsutvalg og soslalrådmann. Men da innstillingcn ble trUkket
inn for prsenalkontoret ville det ikke ca med pL ansettejspn. Mannen
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som forPjdte formannskrskollegena, proff. Klans  t ansen blandet seg og-
ss bort i saken.  Og  den kom tilbake med ptegning om at ett medlem  av
Framk Johnsen skulle ansettes. Han er formann i den vesle nazicrunne ved
anstalten. Han er en ska_Lt inteTn arbedder. Han ha2 vart anbract i al-
koholikerhjem og fra 1934 utsatt  pE  landet for Oslo Yommunea regning.
Han er av lege erklært for t, va2re psykopat,

Saken forelc til ny behandling i fattiestC-rets mste den I, septem-
ber, Faffigstyret ignorerte forrederpartjet og personalkontoret. Diako+1
nen som var innstilt av alle ansvarrige instanser, ble amsatt. En kan
vel i ut fra at denne dukkert vil avle hevntankeri smakarenes
sinn.

Y9.-demonstrasjonstoget fra. Youngstoiget til Sollosenm fredag den
5, september hadde etter nøyaktig telUng fkilgande deltnekere!

Barn . 180 stk,
MindreErige225 " (vesentlig tyske tøser)
Wksno,
Uni.former  

I siste nr, av Deutsche :Tustiz fores111- SS. Gruppenffihrer FeYdrich
(som netopp har vært i Horge) opprettet en "folkeamgivertjeneste".  Angi-
verplikten sk&l gjelle enhver forldrytelse som straffeS med døden eller
straffarbeide. 14r noe allerede er Lendt, skriver han,  ser  politiet dtt
selv og behøver inren ytterligere ancivGlse. Angiverplikten er derfor
kriminalpolitisk viktigere for ufullbyrdede enn for fuilbyrdede forbry-
telsor. Om mann ikke utstrakker denn plikttil dr første umerkelige
forberedelser til statsflemdtlig viiksomhtt, oppfordrer mann derved  ål-
menheten til likegyldighet og risikerer i det hele ikke mere P fe noen
angivelscr t  heter det i Heydrichs artikkel.

Krettsførerer for Yajonal Semling i østre Aker og Nordstrand kretts
hkr sendt mkampfellene" en rundkrivelse hvori han onplyeer at dut man-
dag den 8, september skulle, hoiles moter i alle lag. Til disse mater var
det møteplikt  od  bare sykdomsforfall doknmentert ved legeerklæring -
ble godtatt. HVert eneste medlem bie til disse /rd-ter palagt bringe med
seg en liste over 25 av sjne nermeste rabocr. Denne navneliste skulle
bringes med til Møtet, ford± "det er føkerens uttrykkelige enske at vi
SE lamgt r d er skaI fe" kartlact den politiske innstilling hoe befolk-
nincen. Det er ifølge datte hans ønske vi n mobilisurer Mvert enkelt
medlem til aktiv innsats". Det heter  sa  videre i skr5velsen at planen
gsr ut p at de enkelts kampfeller skal gi rundt til de personer som er
ført opp 1Js listen over naboer for S f dem til u abonnere pa Fritt Fulk
og til e inn i Hasjonal Samling. Besoket skal "innledee ganske hsflig
med en foruspørsel om vedkommende ikke onsker  a  abonnere pi. Pritt Folk.
Abonnerer vedkommende  pe  Pritt Folk gir mann ett skritt videre og spsr
om vedkommende ikke kunne ha, interesee av melde seg inn i NS. Blir
svaret ja, er jo alt i orden. Blir svaret nci, spør mann om grunnen."
Pa dette hvis skal mannha klargjort hvilke av følgende fire grupper ved-
kommende  Tperson hsrer inn under:

I. gotstandere. 2, Høytrals. %. SympatisErene. 4, Medlemmer.

T rundskfivet opplyses det videre at "ofrene" skal hjemsøkes penytt et-
ter on inneds forløp.

SOM  mann nar er det storstilet forhør av befolkningen om dens stil-
ling til HS. som her forheredes, Vi grFtirrfra at Erfaret vil virke til-
etrekkelig av-kjnde,

I de radioløse distrtkter  me  aviser og skrifter erstatte
radioen, 5 øRS F 0 R DET:


