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NORGES IVERINGSSAMBAND:  

Ved Nmringsdepartementets beslutning av 1. mai i år er Norges Nmrings-
samband blitt oporettet.

Dette samband skal etter meJdelelsen omfatte 10 nærmere angitte nmtings-
grupper, som igjen skal omfatte alle nmringsdrivende i riket.

Som bverste tillitsmenn er oppnevnt nazistene direktbr AIf Whist som
president, minister Fretheim og generalkonsul Hildisch som visepresidenter
og advekat Hasvold som direktbr.

Dermed er det gjort st avgjbrende framstbt for å forsöke å tvansnazifi-
sere hele vårt nmringsliv, og alle nmringsdrivende mk fra förste stund av,
klart og bestemt frasi seg eh#ver befatning med sambandet og dets under-
avdelinger.

Beslutningen om oppretteIsen av Norges Nmringssamband er utferdiget med
hjammel i lov nr. 3 av  25.  februår 1943 .om gjennomfbring av loven om almin-
nelig nasjonal arbeidsianseta,og alletede herav framgår klart at et av
hovedførmålene foridet nye samband er å söke å tvangsorganisere hele vårt
xitzt pringsliv påLeh - elik måte at det blir et villig redskap'ved gjennom-
fbringen av de tiltak nazistene anser bnskelige for å kunne forMta de for-
nbdne utskrivninger-av arbeidskraft til tysk krigsinnsate.

Bak dette åpenbare forMål ligger sikkert også et annet motiv for opp-
rettelsen ay Morges-ffiringssamband: at det skal danne grunnlag for nmrings-
livets rePresentasjon på Rikstinget.

Det sier seg selv at de naeringsdrivende ikke kan vmre med på, eller la
seg benytte til å fremme disee formål.

De må ta sin del av kampen på hjemMefronten, og gjöre det klart at det
Næringssamband som nå er  sopprettet, og de næringsgrupper dette ekal bestå
av,_alene er konstruksjoner uten indte liv. - tomme hylstre uten innhold.

Det ernåledes klert,
.;at ingen må motta tillItsverv i Norges Nmringssamband eller i de
ja gringsgrupper nom skal danne sambandet,
at de som  På  forhånd måtte inneha tillitsverv i de nevnte nmrings-
gFupper utea opphold må frasi seg dem,
at ,Ingen må la seg oppnevne til medlem av komiteer eller utvalg mom
•Tår  til oppgave å komme med forslag til omorganisering eller ."rasjo-
naliåering",av næringslivet eller deler av det. Rå dette felt har
allerede de kommisaarisk ledede Norges Industriforbund og Norges
Hendelsfotbund tatt opp arbeidet ved dels å oppneVne branejeutvalg
som skal komme med forslag,til "tasjonalisering" som passer myndig-
hetene, og.dels har de henvendt seg .til firmaer Og bransjeorganisa-
sjoner om å:komme med poditive fordlag i samme retning.
I de nevnte utvalg er selvsagt, så langt som det har vært mhlig, .
blitt oppnevnt nazister, men for å få fulltallige utvalg av bransje-
kyndige,-har myndighetene også oppnevnt en del gode, norake nmrings-
drivenda.
Disse har mannjevnt nektet  å  delta i dette arbeide, og samme linje
må fblges av enhver som heretter måtte bli oppnevnt. De som allike-
vel måtte bli oppneynt, må ikke mbte fram eller på annen måte delta
i vedkommende komit-és eller utvalgs arbeide.
at ingen må sbke bistand hos eller rette henvendelser til den nm-
Fingsgruppe han etter den utferdigede beslutning, tvangsmessig sor-
terer under,
at  ingen  må mbte fram på generallorsamlinger eller andre stzter
ElYter»som måtte bli innkalt.

La det i dt hele bli klart at Nbrges Nmringssamband er en dbd organieasjon.
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Herr •Politimester,
Bruk av klesplagg som demonstrasjon.

Departementet er kjent med at fenekjellige slags kl'esplagg i ator ut-
strekning blir båret som demonstrasjon mot Stat og Parti eller scm tegn
på sympati for belsjevesnen, Disse demonstrasjoner haw flere Steder gjort
politieta inngrep påkrevet.

Por å hindre slike tilstander skal en anmode nolitinestrene om strakt å
gripe inn overier ethvert tillbp til demonotrasjonetendeneer av denne art.

Det har særlig vært demonstrert med "nisseluer" (toppluer med dusk i
snor) uansett farge, som't rbde toppluer, akjerf, vanter og sokker, even-
tuelt kombinert med sndre plagg som på nedverdigende måte symboliserer
nasjonalfergene.

Politiets inneripen skal foruten å kombineres mel den daglige ordens-
tjeneste, iverksettes gjennom leilighetsvise aksjoner. Politimestrene an-
modes om energiak å iverksette sådanne aksjoner, som på de fleste steder
mest henhiktsmeeaig vil kunne foregå bern flyvende påtruljer pr. bil og av
politisk absolutt pålitelige tjenestenenn, såfremt det ikke has tjeneste-
menn som er mndlemmer av NS til eisposisjon. Omfattende aksjoner b5r på
ferhånd planlegges i samråd mea den stellige hirdfbrer, eventuelt förer
for, Germanske SS Dorgo, og gjennemfbres samtidig av nolitiet og de nevnte

-formasjoner.
Det bör særlig leggea an på å gripe inn overfer sportsungdom på steder

hvor det kan ekje uten å volde vesentlige ordensforstyrrelser,
Inngripen forutsettes kun feretatt overeor personer som antas å være

over 14-åes elderen,
Foruten å beslaglegge de gjenstand.er som blir båret i demonstrasjons-

byemed, skal politiet innskrenke seg til såframt tid, sted og situasjon
ellers tillater det å notere demonstrantenes navn, idet straffeforf5bg-
ning antae unbevendig uten i særlige tilfeller.

De beslaglagte gjenstander mee meet mulig utförlig liste over demon-
strantene blir å sende inn til Politidepartementet, Lederen av Sikkerhetsc
politiet, som vil foreta det fornedne mee hensyn til inndragning.

kn planlagt aksjon bnr behendles mest mulig hemmelig så den ikke på
forhånd lommer til denonstrantenes kunnskap.

Oslo, den 5„ mai 1943,
Sverse Riesnæs.

DET SnEn3P2 FOLZS 3TE11n3.
TErST5r7,5—r-r-WG-fg7"  nte-Forg, talte ved en Norgeshbytidilighet  17  malgVidkun
quisling,den mann som med sitt etternavn har skjenket verden en internasjonal
benevnelse på landsforrederi, forbeholder sig eneretten til å tale Norges sak
den  17  mai, nans ynkelige ninoritetsparti,som representerer ikke fullt 2 0/0
av landets befolkninag og blant disse 2 0/0 en hel del kriminelle elementer
har tatt på sig den narraktige rolle å spre glans over det grotiske skuespill
med aitt parodiske navn, Overfor det rystende drama som utspilles i Norge kan
og må ingen av cs stå kald og uberbrt. Våre kjæreste brderes blod noper til
os fra marken, Nordmennene kjemper også med humoren på sin side. " Det
sies at de nye guislingfrinerkene kleber så dårlign Ja,man spytter på den galeside," Premmedtransitteringen,inkluoiv vapentransportene gjennom Sverigs
fdles som en brennende skam av et voksende entall svenske menn eg kvinner.
Denne transittering i nå endeflg'stoppes, det er et nesjonalt renslighetskrav,


