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Rystende "begivenheter er utspillet i Oslo i I0pet av en
uke. Den tyske standrett er tradt i virksomhet og to mann er d0mt
til d0den og henrettet uten ophold, mens en rekke andre er d0mt
til livsvarig'fengsel eller fra 10 til 15 ars tukthus. Den ene av
de herifettede, advokat Viggo Hansteen* var juridlsk konsulent I
JLrbeidernes faglige landsorganisasjoiv den annen, Wickstr0m, var
tillitsmann for arbeiderne red en st0r£e Oslo-bedrift. Samtie.ig
er hele styret for Arbeidernes faglige landsorganisasjon -sekreta-
riatet - og de fleste forraenn i de st0rre fagforbund, arrestert
og ny nazistisk ledelse innsatt i Landsorganisasjonen, Endelig er
ledelsen i Norsk Arbeidsgiverfopening avsatt og en nazist innsatt
som ny leder.

Foranledningen til disse begivenheter var at det blandt
Oslo-arbeiderne har bredt seg en sterk raisn0ye med de kar de liar m
mattet arbeide under den siste tiden. Den stadig stigende mangel
pa de riktigste mat-v-arer og de stigende priser pa de varer som var
a fa har gdort det uhyre ranskelig for arbeidsfolk a^klare seg.
Ssarlig for folk som ma nistes ut og som skal sta i hardt arbeide
hele dagen er det blitt verre og verre. Da det for noen dager siden
Tale helt slutt med melken pa arbeidsplassene ble det uholdbart,
F0lgen var at arbeiderne pa en rekke arbeidsplasser kort og godt
ga beskjed om at hvis de ikke kunne fa melk kunne de heller ikke
fortsette arboidet. Medvirkende tj.1 dette standpunkt var selv-
sagt at det var hundrevis av apWIdefe som ved selvsyn kunne over-
revise seg om at arsaken til mangelen pa melk ikke Tar at produk-
sjonen var gatt sa sterkt tilbâ ê, mext at melken i store, jaoajadeg

toS>$VeJL,$:PF-. z v©jBe|xtlig 1 fg>ym .avl£^pas^en fl^te)
sjonsfabrikkene" til/fremstillin'of av sprengstoff.

Mandag formiddag ble arbcidet nedlagt pa en rekke store
fabrikker i Oslo. Det gjaldt i f0rste relcke Alcer mekaniske verk-
sted og Hylande verksted som begge er tatt av tyskerne til bygging
av krigsskip. Desuten "tele arbeidet stanset ved Nydalen fabriklcer,
Norsk Elektrisk og Brown Bovery, Kvaerner Bruk, Tiedemanns tobakks-
fabrikk og en rekke mindre bedrifter. I 10pet av mandagen ble det
foretatt en rekke arrestasjoner blandt arbeidernes tillitsmenn, men
streiken fortsatte allikevel tirsdag og bredte seg na til on rekke
nye bedrifter, bl,a, bryggeriene. Det deltok antagelig mellom
30 - 35000 arbeidere.

Overfor dette utslag av arbeidernes pagangsmot ble tyskerne
og nazistene grepet av paniltk og i 10pet av natten til onsdag den
11. September utferdiget, sa Terboyen _i forstaelsj3 med de^norske
nazister bestemmelsen om undtagelsestiistand "for 0~slo. Aker. Ba3rum
og Asker. Denne bestemmelse ble kunngjort i Oslo ved plakatoppslag
r0r arbeiderne kom pa arbeidet onsdag. Allikevel fortsatte streiken
frp morgenen av, men under truslen om standrett pa hver bedrift
ble sa arbeidet overalt gjenopptatt i l0pet av forraiddagen. Pa flero
bedrifter ble det i 10pet av formiddagen montert opp maskingevarer
pa gardsplassene. I l0pet av tirsdag og onsdag ble sa hele sekreta-
riatet og foraennene i de st0rste fagforbund arrestert. Hvor mange
arbeidere det er arrestert pa de eiilcelta bedriftor har vi ennu
ingen oversikt over, men tallet er savidt vi forstar meget stort.
Som i%- ledelse i landsorganisas^onen er innsatt nazisten Odd
Possum som hittil har vart leder for Nas^onal SamlingB "faggrui>pe-
organieattjon" og SJrllng Olson, den tldllger© sefcretar- i l d
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nisas;jonerV som na var "blitt nestkommanderende i det nasistiske
oprettede Diroktorat for organisasjonsarteideto Den nye ledcr for
Arteidsgiverforeningen, Lippestad, tie i sin tid avskjediget fra
Askim gummivarefatrikko

Etter det som na er skjedd er stillingen holt klar for ar~
belderne»- Be ma 0yetlikkeli_g ut av fagorganisasjonen,, ikke ett 0re
ma tetales i kontingent; ikke en fagforening opprettholdes i sin
gjamle skikkelse, Na ma det s0rges for at nazistene ikke far o-*erta
noe annet enr± kontorer og innventar og andre d0de ting, men_ild.ce
ett levende me diem. Men samtidig ma det pa. det innstendigste henstii
les til alle gode nordmenn: Gg0r ildce noe overilet som kan gi grumi
til represalier fra tyskerne og KS, side., Tiden er enna ikke inne,
Ka. mer enn noensinne guelder det a holle hodet kalt og hjertet
varmt. Let -oskyldige "blod som na flyter skal hevneso Dagen nssrmer
seg. Men inntil da5__Venti gort_ered det som skal komme.

Ingenting viser tedre enn onsdagens t>lodige hegivenheter
hvor ner»v0se tyskerne og NS, na er,, De fryktet for at hele folket
ville reise seg og derfor slo de til med standrett og henrettelsero
De tror fremdeles at de kan kue det norske folket med slikemidler
og skinner ikke at netcopp disse forferdelige overgrep stalsetter
hver eneste nordmann og sveiser folket enna. sterkere sammen til
den kamp som snart skal kcio

Ogsa. inndragningen av radioapparatone viser den samme nerv0-
sitet hos tyskerne og NS. Overfor hele verden irmr0mmer tyskerne
derigjennom at deres propaganda ikke har lykkes orerfor nordmennene
Tiltross for at de na i mye over ett ar har hatt det hele og fulle
herred0mme over hvert eneste propagandamiddel i Horge - kringkastin-
gen5 avisenej plakats0ylenes utstillingene5 talerstolene? tiltross
for dette ma de naa gi tapt i kampen mot London radio som sender
norske nyheter i noen fattige minutter tre ganger om dagen! Det er
ingen engstclse for at de ikke skal fa kjennskap til det som sicker,
selv om radioapparatene "blir tatt» Det gar forbindelser mellom nord-
menn som nazister og tyskere aldri kan fa stoppet., Men en ting vil
de oppna. med sin aksjons de vil ufrivillig ta knekken pa de norske
avisene,, OveraJt i Oslo-distriktet er stemningen idag denne: Tar
de radiden, sa skal de ogsa. fa "beholle avisene, Far vi ikke h0re
Londons stemrae, sa vil vi heller ikke h0re Berlins. Det har vasrt
run pa a/lseir.spedisjonene av folk som sier opp sine aviser, og ""
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runet har fortsatt og kommer nokk til a 0ke i de koramende dager. Sa
kan tyskerne og NSO kommandere avisene til a ta inn den tyske pro-
^agandaen, de tyske l0gntelegrammene og forherligelsen av NS. Det :i

vil• V3gr-e helt uten hensikt, Wordmemaene har sagt nei-takk til
tTangsforingen.

Det har i de siste dager gatt hestemte rykter i Oslo om at
•det tyske lomrneslagskip Admiral Scheer er senlcet av engelske fly
mellom Moss og Horten. Sikkert er det at det f0rst og fremst var
dette krigsskip de engelske fly var ute etter under toktene til
Oslo I0rdag, s0ndag3 mandag og tirsdago 0yenvitner pastar "bestemt
at krigsakipet Die senliet, men ncsrmere opplysninger foreligger iklce
nar dexte s'kriTes.

Plyalarmen I0rc'.ag Tarte en time, alarmen s0ndag natt 3 timer
og SO mijiuitev eg alarmerc B0ndag middag Tel 1 timeo Mandag og tirs •
daj Ibis ae:' ikie gitt 'flyalarm i Oslo, men til sykehusene var det
kontnet forhandSTarsel, Ls b engelske fly som fait ned i Holtekilen
tie ikke skutt ned» To av flyverne reddet seg ved a hoppe ut i
f l l k ^ de tie f0rst m0tt av nordmenn og til dem erkl^rte fly-
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'Verne at flyet ikke v°r> skutt ncd, K?e.ra.,-hs.ilt?.a fi.t4 motcrstopp, To
manii. av beaetningsn tie drept vod nedstyrtnlngen. Be to flyvere som
ov;.: •. '•.)•'•• ': ledstyrtningen tie over0st med blomster av de n.opdsie:nr.

til stranden.

Fa 'i-i'inl er der for tiden 300 fanger og i M0llergaten 19
ca, 250. Videre sitter 50 i Akeborgveien, 100 pa Akershus og 40 er
midlertidig irfiaiagt pa Ulleval sykehus. Det blir tilsammen 740 fan-
ger her i. Oslo, og hertil komraor alle de som sitter i utenbys ^engs-

To store og betydningsfulle yrkesgrupper har i den seneste
tiden pary y.iat sin urckkelige motstandskraft overfor de nazistiske
ensretringsman^vrene. Le1" g^eller legene og 1 sere m e ,

ciien legef creriingen fikk sin poli'tiske kommlssr, har stcr-
parten av medlemvuene meldt seg ut« Bom ot mottrekk mot denne kraftige
meningsytririger bestemte NS, for en tid sider at tngen fcuriiie koiiime
i betrakvning ved aiiBot'rê  ser i offeritlige legestiilinger uten a
vsre medl.em av legef oreiimgen.. Pa denne maten hapet naaistene a
skremme legene ttl'palte tLJ forsningeu igne:n.o Dette fors0ket er to-
tal t mislykiret, Legene svavte neinlig ined a. samie seg om dot stand-
punkt at irigen skulle s0ke eller overta offentiige stillinger pa det
vilkar nazistene hadde stilt* F01gen har vsrt. at en rekke legestxl-
lingez- for 0ye"olikket star ubesatt, og legefronten er ubrufct, 2̂iSc
har som kjent tidligere raattet "D0ye unna overfor legenes faste hold-
ning, og alt tyaer pa at de ikke vil opna noe mere dermegaiig,,

Sam'cidig har Hageliri. pajiy begynt en masseprodslteBjcn av sine
fc^ede sp0rrssknema ;v •;! laereme, Et lignende forssk If^or faitg

soin en vll huske .1. XTstexialg I fiek idet l^rerne txa.tja seg erihver
politisk innblandlng i sitt yrke, Len sarame iioldxiing trar de na. Hit-
til er Innenriksdepartementeta sirlailsre sendt ut til laerere i
Oslo med Bp0rsmai c-m politisk rnedlemskap, usa3rlJ.ge inteies&erw o.s.v,
eg lesrerre r.ekxer over hele linden a svare pa eiâ kulasret, Ogsa.
lssrerfrcnfen er like sterk na som under den store drafcampen siste
vinter% om ikke enna sterkere.,

Hasistoii9'"vet der. selT^ og gar derfor fiil'lstendig amokk,
Det gjeller !,ceks, nasi-rel-.toren ved Ullern skole, Waage.. eora raandag
8c sen member sinpelthen steng"se hele skolen Ford! "bade laerere og
elevcr v:":.Gte et nasjonalt siii.nelago Under flya_Lariuen. I0>vcag b ,• sep-
tenibex' var exeverle samlet i tiltluktsrommet, og her ble det ropt Le~
ve Kongen og siiaget KOngesangen, La Waage viste seg^ fcpte e'l evene
i kor: !°Sei msd Gonrpen! (1 (0kenavn pa den forhatto aazi-rektoren)a
Waage saicnienkaloe sa lsrerne og meddelte at har, stengte skolen pa
ubestemt tid. samtidig som han giorde J.arerne ansvarlig .for at ele-
vene optradte sa '"upassendcn, (otongningen av skolon skieade helt
pa Nazi-rektorens private initiativ)0 Han meddelte ogsa. at Isrerne
ikke Tilde fa u.tbetalt I0nninger, men denne trusselen fait ynkelig
sammens da Waag6 ble g;iort oppmerksom pa. at et Blikt tiltak matte
meddeies ilnansradmarineno D e t 0nsket han neraixg Ikke!

MOE.3' llVB'viktige bedrifter i Norge ma stansc ay mangel pa
arbeidskraft, forseres Vidkun Quislings palass pa. Eyga0 fram- sa mr
tig som maligo Det kreves at palasset skal vsre ferdig til innflyt
ning i i0pet av en mimed.

N3<, -demonstrasjonstoget fra Youngstorvet til Colloseum fre~
dag den 5. September hadde efter n0yaktig telling f'0igenJie deltakere:
Bam: 180 stk, s Undrearige: 225 stk, (vesentlig tyeke t0ser).
Yokene: 1025 stko , Uniformex*: S59 stk, Tilsamnion 1690 stk,
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En skrap BojnJ^ils^meJLl^i^
ved Reichskommisariat har pagatt i nocn tid. Baltgrunnen for konfiik-
ten. er at Otte har fatt seg oversendt opplysninger om.forskjollige
korrupsjonsskandaler som Hagelin har gjort seg skyl&ig i. Pa gi".um-
lag av disse opplysninger forlangte Otto Kagclin avskcdigpt,, KagcliA
satte seg imidlertid i kontakt aed sine in.11flytelses3M.ke forbindol™
ser i Tyskland og forlangte pa sin side at Otte skulde fjcrnec, Mann
ma ga ut fra at kst. Hagelin er gatt av med seircn siden Regierungs-
rat Otte forlot landet i forrige uke. Det var som kjent Otte som i
sin tid drev gjennom at NS» 0konomi skulle holdes skarpt adskilt
fra statenso Han var sjef for den 0konorniske avdeling ved Reichskom-
misariateto

I tillegg til de andre som er avsa-ct den senere tid kan nev-
nes Statens gymnastikkinspektrise Elisa Platou. Hun hie ikkc avskje-
diget av Kirke- og Undo rvisn ings departcmentt som nun sorterer under 5
men antagelig av Idrettsdepartementeto

Krettsf0reren for NS, i 0, Aker og Nordstrand krets har sendt
"kampfellene" en rundskrivelse hvori han opplyser at det mandag den
8. September skulle holies m0ter i alle lag,, Til disse m0ter var*
det m0teplikt og "bare sykdornsforfall - dokumentert ved legesrklaering -
"ble godtatt. Hvert eneste medlem hie til disse m0ter palagt a hringe
med seg en liste over 25 av sine n.srmeste nahoer, Denne navneliste
skulle "bringes med til m^tet, fordi "det er f0rerens uttrykkelige
0nske at vi sa langt rad er skal fa kartlagt_..den politiske innstil-
ling hos "befolkningen. Det er if0lge dette nans 0nske vi na mohili-
serer hvert enkelt medlem -fcil aktiv innsats:T, Det heter videre i
skrivelsen at jplanen gar ut pa at de enkelte kampfeller skal ga rur-it
til de personer som er f0rt opp pa listen over nahoer for a fa a-Qm
til a ahonnere pa. Fritt Folk og "til a. ga inn i N. S. Bes0ket eital̂  _
"innledes ganske h0flig med en foresp0rsel om vedk, iklce ̂ nsker a'
ahonnere pa FOFO Ahonnerer vedko pa F.FO gar man et skritt videre og
sp0r om vedk, ikke kunne ha interesse av a. melde seg inn i NS. Blir
syaret ja, er jo alt i orderu Blir svaret nei, sp0r man om grunnen.(I

Pa dette hvis skal man ha klargjort hvilke av f0lgende 4 grupper vedk.
person h0rer inn under 1, Motstanderc 2 N0ytraleo 3 Sympatiserendo.
40 Medlemmero - I rundskrivet opplyses videre at "ofrene" skal hjem-
S0kes panytt etter en maneds forl0po Som man scr er det storstilet .
L2Z!h&£, a v hefolkningen om den stilling til ITS, som her forberedeso
Vi gar ut fra at svaret vil virke tilstrekkelig avkj0lende.

-^i§l§_JSil§J^iLJ!!l!a^dO^o2i_^^ 0stfronten. Liten framgang
f~o~p tyskerne i Leningrndomradet«, Russerne har vaert heldige med lokale
operastioner0 Pa llitfronten rykker russerne videre fram,, I syd har
tyskerne satt igang en stor offangsiv for a. na oljekildene i Kauka-
BUS, Man mener at dette er hegynnelsen til et nytt h0stfelttogo

De hritiske luftangrep siste d0gn var rettet mot Karlsruhe og
andre militsre mal i Sydvest Tyskland, Intet tysk flyangrep pa Eng-
land siste d0gno Over kanalen er 6 tyske fly skutt ned, - Ryktene om
at tyskerne vil pr0ve pa en innvasjon i Tyrkia er pany dulcket fram.
Hovedgrunnen: Olden i Kaulcasus, Det meldes at tyske panserdiv* og
£3-ystyrker er ohservert ved den tyrkiske grense. - Britiske og rus-
siske tropper rykker fram mot Irans hovedstad for a gj0re slutt pa
tyskernes innflytelse i hyen. - Stor eksplusjon i Sverige0 To destroy-
ere sunket, - Chekoslovakias utenriksminister og foreningen Norden
i Sverige har sendt Norge sympatiffirklsringer,, - 160 krigsskip har
ILS.A* satt inn i patruljeringen av UOS.A. og Englands farvann, -
Svenske aviser ford0mmer kraftig de nye tyske overgrep i Norgeo


