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h8r hele tiden vært på det rene pt prheidsmobiliseringen ikke tar
sikte på norsk produksjon, men tjener utelukkende tyske militære interes-
ser.OF det blir me og mer klart at det viktigste for tyskerne er å få mest
mulig av arbeidskraften under kontroll, uten hensyn til om det çår ut over
produksjon som også for dem er v livsviktig be,,vdning„ OFsa quislingene
ser dette som et viktig strategsk trekk kampen om Norge. En kompromis-
løs kamp mot arbeidsmobiliserinpen er derfor en av hjemmefrontens viktigste
oppaver. Op i denne kemp vil en /IvIte stndig nve anslpF, en må være beredt
pb, elle eventualiteter. :nssenrestasjoner er en ny metode som tyskerne har
prøvet. I Lillehemmer ble for1eden torpet omringet og 37 personer ble tett
ut til tvenFserbeid, OF i upupsbygda ved ITønefoss her cuislingene forsøkt
noe lignende, 30 ;-.S. bsnditter hPr okkupert en Fård og streifet bygda rundt
på mbillaeringstokt, "vor slikt inntreffer må  en ikke nøle med å 1s  bud-
stkken gåu-ed alle midler må en undrp seg nrbeidamobiliseringen og hjelpe
pndre til å koinne unn Pen - ingen må la seg provosere ti] handlinger
slik at tvskere og cuislinger får naskudd til a løpe amok0

Jhsiplin er like viktig som vilje og mot.

'-"jemiefrontens led.else har rettet en inntrengende appell til bøndene
om å efilauere no-televeransen til civilbefolmingen Basuart som mulig,
likesa ta forholdsregler for a slk_re seg aaponeter til varen.

Fjemmefrontens jordbruksutvelF hpr også sendt ut en parole som pålegger
bøndene å gå til pksjon mot svPrthandelen slik den mange steder arter seg
med skqmiøse 8:gerpriser -net er en plikt for bøndene, sa venskelig sm mat-
situesjonen na er a hjelpc så lenet de kan, 'ren meget vil  være  vunnet om
bøndene selv pår inn Ior a holde.justis

Av nlle de ble arr.estert  sm!).,t- under den støre-ra-ssia  gåvidt,
vite5bare—e-f-pnr-komMet ut igjen. Det ble som kjent arrestert
folk innen nlle urener an og opså dennegang ble det tatt
endel tillitsmenn innen fagOrganisasjonen,

'Ted rerpen Fporvei er ipjen utskrevet 30 mennderiblsndt hele styret
i Sporveisfunksjonærenes forening, op foriennen i T'ennratørforeningen. 15, -
gjengen PV de g.amle streiln3brytere utvilsomt en finper med i spille0

ITansa bryegeri hpr vænt finkiemmet ny&I flokk tvskere og nazister med
ingeniør APlgard i snissen, ".edriften ble pålppt å evstå 10 mann til tyskernu
arbeidsinnssts.

t1forewobcI er metteet for en norsk utstilling som er åpnet i
London.

fjarpkroomprndo„s_j.aksdpn Kanonfabrikken på Kongsberg er satt ut Pv
spillet. I ask-inhellen sprnng i luften for tre uker siden, Eksplosjonen ver
sa kraftip nt hele longsherg rystet. Ted 10 minuttera mellemrum inntraf to
nye eksplosjoner som sprengte en nyreparert 15 em. kenon op et "Bofors'
luftbatteri. T)et vnr et flott Prbeid PV 3 norske commpndos, Gestapo har
ikke_funne t endre å arrestrere enn vakten aom besto nv "norske" waMnelegant job ole utført Hønefoss hvor et bensrniager
76 000 liter ble ødelagL. En 6 manns vpkt ble først overmannet og avklædt
og 5. tyske unformer kunne så sabotørene gjøre sitt arbeid i ro og mak,
En tid etter ble 12 000 kg, sprengstoff mpret i samme distrikt, Det vps
de det ble erk-!_ært unntagelsestilstand pa. Hønefoss og flere nordmenn ble
skutt ned.på åpen gate.

Aninuilsjonfabc‘ikken på Rpufoss hpr Lenpe vært en yttenst vitkig le-
verandør for nP,71snmeene Fabril-en beskjeftiger omlpg 14000 arbeidere.
Den allierte overkommandn besluttet for en tid sjden at fnbrikken skulle
settes ut PV spinet ved bombing, Av hensyn til den store norske arbes-
stokks sikkerhet oF for å unnpå nirratende ødeleppelser Pv norsk eiendam
foreslo den nprske overkommenda nt opogeven forsøksvis skulle vcrlates
de patniot:_ske noske orprnisasjoner hjallma. Dette ble vedtatt,
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All kreft, tll Raufoss  eT,-,:-Lr over treneformeterstasjenen i Minnesund.Ble
denne satt ut 8v spillet vlele febrikken på Raufoss automatisk stanse. En
bekside av medeljen ver at omradet omkring Raufoss i tilfelle ville maste
sin krefttilførsel for en  tid, len det vi1le keste mer om Raufoss ble bombet
ev en større flystyrkeo  Transermetorstasjonen.ble sprengt i luften av sa-
botarer na-U til den 17de september, Sprengningen.var effektiv og ingen nord-
menn kom til skade

900  -111 frene  her 4 e're  csicku-)aon kostet Fraikrike. For vårt land er
ikke regnskepet eppgjort og det kommer stadig nye -eoster til, men bare i
Norges bank hor tyskerne pa den norske  stet trukke,  over 10 milliarder kroner,
Statsgjeldenfør krigen 1/PY knapt 1,J milliard.

Leksevågespivkken,  Vi deler elle sergen som rammet befolkningen på Laksevåg,
Yen  vi vender harmen mot de skyldige, Det var tyskerne sam trakk oss inn
kr:Igan ved sitt lumske overfall, Do bruker norsx arbeidskraft og norek eien-
dom sin krigsinnsats og setter norske liv i fare overalt, De plaserer sine
mj.litære anlegg,og barekker på sivile enamerker og kliner seg fortrinnsvis
inn i bolientru, De tar norskehus og norske skoler i bruk til  militær-
formål, 1 fio1en skole hvor sh maxge uskyldige barn mistet livet har tyskerne
hett ti1hold i 4 år, Det ble henj.mot 200 ofre denne gang og annu er vel ikke
dødslisten kompi:ett, Det er i sannhet dyrt å være under den tyske vernemakts
beskyttelse, Tyskerne ellers selv at rent militært sett var det
presisjonFbombing sam ble utført. Den største avstand fre, militært mål var
under 100 meter, Av den militære skede kan nevnes4 ubåter og I hjelpekrysser
som ble senket, 5 ubåter ble skadetl 1 tysk kisbåt sank  på  fjorden, og en
ennen tysk båt-fikk en fulltreffer i maskinrummet ogble i havarert stand
slept inn på kirkebukten, Videre gikk Helvorsens "Sten" og "Radøy" ned.
Maskinhallen ved verkstedet ble totalt ødelegt, og blikkvalseverxet i Simons-
vik fikk flere fulltreffere så produksj onen der kommer ikke  igang  5gjen
under  denne krig, VIdere ble maskinhallen og instrum..entverkstedet ubåt-
havnen utslettet og den kjempestore svingkren tippet på sjøen.

Rundt  byen hvor  on kenne se den  store  flystyrke komme seilende inn ble
tyskernegrepet av panikk, sikker på at det var invasjoneft.

Landsorganicasjonen he_r gi en bevigning  til de skadelidte. Det  pleier
alitid mre fagforeningene3ffin formiker Flik hjelp. Yen her skel nazistene
samorganisasjonen 2telle med det, Bidregerie sum en må søke om ar gradert
satser fra kr, til krp 200,-  Quislingane ser her en chanse til å

få kontektmed erbelderne, Vi gr ut fra  et fegforenirgene  vil skaffe penger
til hjelpeerbeidet på annen måte, Hjelpeaksjonen vil ikke mangle tilslut-
ning fra prbeidernes side, men - gå utenom nazistene.
Krigssitursionan,  De allierte her landsett tropper fra sjøen på sydsiden
av Sche1demunningen. De 2  amerikanske  hærer som trekker sammen om Aachen er
nu bare 7 km, fra hverandre, Mellem Metz og Nancy er der gjort stor tramgang
og der ble iforgårs tatt 17000 fanger, Der kjanpes nu i de ytterste forsvars-
var ker ved  Belfort,  Etter 4 døgns- kamper i Lithauen  er russerne gått fram
100 km, Tyskerne trekker seg her dtadig tilbake, De står nu bare 60 kmfra
esters]øen dette.emråde,'Irra fredegkvell lørdag kvel1 her over 8000 allierte bombefly vært i
virksomhet over Tyskland.1 løp(Aav de siste 60 timer er  der  sluppet ned
3'3000 tonn bomber, Churkhi1 og Jden er kommet til Voskva,

Kameret Når vi sender denne avis til deg, sa er det ikke fordi
du personlig t i en fordi P+, vi har tillit til at du sørgerfor at
den-blir 1eSt ogeh ---rer og he,eerater på arbeidsplassen, og at den
ikke kommer i urettehenoeTe, !Ji c.JL pjør du ogsa ditt til at vi hurtigere
far en FRI FArT(YEELBE,


