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Matsituasjonen
—er meget kritisk i disse dag-e-r. bUtikken -e  -e~)rtomme og tyskernes plyndrieg

av potetavlitlgen •gjdr situasjonen enda verre enn den ellers vilde vært.De
strenge beslagleggelsesordre til bdndene har gjort at alt for mange produ-
senter har bdyet seg for de tyske krav og utlevert sine poteter til okku-
pasjonsmakten, Bare et mindretall har vært modige nok til å la sine egne
lendsmenn fi först. Den dårlige potethösten gjdr at det blir elt for lite
eilovers etter de tyske rekvisisjonene. Derfor er store deler av bybefolk-
ningen helt uten poteter nå like etter innhdstingen. Det oppstår svære köer
såsnart det i.en butikk er oppsiag on poteter og det hender rete som det er
at også restaurantene er uten denne viktige del av middagsmaten.Hva dette
betyr fcr ernæringssituasjoner, vet rj nå av bitter erfaring, s't det er
lengt fra med lyse utsikter vi går viuteren imdte. Under disse cyleetendigh
er er det mer onn noensinne nddvendlg at alle gode krefter i folket står
sammen em å hjelpe hverandre i den utstrekning det overhodet er mulig. Det
er nedslående å bli vitne til at bUnder som i fiere år har levert poteter
til faste hykunder, nå sender envienirl,gere tilbake oe darmed settor  d.lsee
folk på bar bakke, bare for å undgå ubehazeligheterned tyskerne,eller el log
av andre indre tvingende grunner. Vi minner bdndene om hjemnefrontens  tfl.-
role når det gjelder potetforsyningen. Oppropet fra hjemmefrontledelsuns
bondegrupoe bör heller ikke bli glemt. Hondegruppen ndyer seg ikke lenger
ned adversler, men sdrger for at alle ågerkarIer blir notert og de  bli
dratt til ansvar etter krigen.Det er ingen tvil om at nenge bdnder kan skeff::
ner og billigere mat til byens værst stillede befolkningsleg.

Mange arbeidsgivere har gjennom okkupasjonsårene hjul-)et sine arbeidere
og funksjonærer ved innkjdp og anskaffelse av npringsnidier,nens widre  litee
eller ingenting har gjort. Vi vil gjerne rette en så inntrengende oppfoedp
ring som mulig til alle arbeidsgivere, som vil regues for gode nordmenn og
som i etterkrigstiden önsker å stå som den der har gjort sin plikt eloe
menn at de na setter alt inn på å hjelpe sitt personale ved anekaffelse
av levnetsmidler. Pet bærer not den rene ndd • for tusener av hjem,livis det
nå ikke etableres et omfattende fellesskap til utnyttelse og fordeling av
alle de næringsmidler son en kan få tak  i4  1er er et fel hvor sevrhe:t.d
melloi . bedriften og arbeiderne har vist seu å kunne före  til gJd.e resultetxr
Også her er det naturligviE slik at det  bler  mer og mer wrskelig å gj(:re
noe effektivt. len et firma vil ofte ha belre forbindelse og kan dve stdrre

e?, nyndighetene enn en enkelt familie. Vi må nå i den siste n7)dsvint-
e›r fa s(,nye vitnusbyrd on lva der kan utrettes av felles bj, lp-sembet på
Cette  viktige områle.

Herbeerth_Morrison om etterkrigstiden.
Den b-itiske innenrik-e7ninIseer,T7,rberTh—M-Orriso7;, en  v-det englske erbeid-
erpartis dyktigste menn, sier et store deler av den samfundskontroll som r
skapt under krigen, må bevarus i etterkrigstiden for å sikre gjenoppbyggine-
en og trygge freden. Han vil gjennomföre samfundsmessig eiendonsrett d,r
hvor det er formålstjenlig og stimulerende  samfundskontroll  fordvrig Hoved-
saken er å skape et ökonomisk oppsving,en fremgang eon ko=er hele folket
tilgode, "Den dkonomiske politikk som kan red:le oss og den ,on nå må plen-
legges, cr utvidelsen,den gigantiske ekspansjon, eom vi burde f‘ ,tter
krigen,hvis vi bare kan mandvrere den. For å nå den er det nddvundig for
alltid å ta bestemt evstand Cra alle projekter som går ut på innskr:.nking,
dct være seg av  produkter (ller arbeid. Det (r sabotasje av bedriftenJ og
selvmord  for staten om de noensinne mer tillater at naskineri st -Ir uutnytt-
Jr,  og at arbeidere går ledige." Morrison,mener å ha rett til bruke
eterke ord etter at den med,rne 'jonalnconoili har sltt fnst at med de
likdommer jorden har og r1,3c1 de produksjonsfromstog som  stadig ejöres,er
sedrsmilet om velstand blitt en runt tekniek oee t eve. Skulde on seneenfette
Morrisons opefenirg i  en-forkertet form
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kunne en si: Det er ikke lenger spörsmål om offentlig foretaksomhet i mot-
setning til privat foretaksomhet. Det er spdrsmål om foretaksomhet I motset-
ning til ikke-foretaksonhet. Morrison mener at staten bdr fiksere produk-
sjonsmålene. Eh stor dkning av offentlig ansatte eksperter,en vitalisert
konsulærtjeneste,hele apparatet satt .inn på at samf=det får klarhet over
hva som er oppnåelig eog hvordan det kan oppnås. Kan den private foretak-
somhet organisere denne topproduksjon - og slik at den blir bedre inn-
stillet pa å dekke hele folkets almenbehov - så skal den få fri bane.Men
Morrison forutsetter at samfundskontroll blir nbdvendig. Den engelske
kullindustri anser han er "overmoden" for sosialisering, Videre dnsker han
at det skal kunne legges frem et offentlig budsjett for naejonalfinansene  
ved siden av det vanlige for statsfinansene. Det skal klarlege?.,e hvorfra
inntektene i landet kommer og hvorhen de går - og hvorfra de bdr komme og
hvorhen de bbr gå. Dette budsjet Skaliomfatte all dkonomisk virksomhet i
landet, Det beste vilde være, anser MOrrison, at en slik ordning o#så kunne
gjennomfdres'i internasjonal målestokk.

Krigssituasjone  n,
I Vest har de allierte i löpet av siste uke forbedret sine i
'Ne3.7,71and  betydelig. Beeskens falt i slutten av forrige uke og resten av de
tyske -:roppenepå sdrsiden av.Scheldemunningen er trehgt ytterligere sammen,

har de innesluttede tyske styrkener på Valcheren og Beverland
blitt veldig medtatt av de alliertes Voldsomme artilleri - og luftbombarde-
ment. På'militært hold i London håper man n ganske snart å få fri passasje t
til Antwerpen,hvilket vil lette de alliertes stdrste problem: forsyningene.
Kanadierne har gjort traftige fremstöt også nord for Antwerpen i retning
Roosendaal. General Dempseys tropper er når dette skrives i ferd med a
fordrive tyskerne fra deres hovedforsvarssentrum i Vest-Nederiand,det vik-
tige veiknutepunkt Hertogenbosch. På vestfrontens söravsnitt er de
nådd mer enn 30 km. öst for Nancy.
I dst gikk russerne i forrige uke til en voldsom offensiv mot dstpreussen.
Tyskerne sier det et satt  inn 100  russiske divisjoner i angrepet.Offensiven
foregår i to hovedretninger,den ene på en 80 km.bred front mellom Njenen
o de Masuriske sjder med hovedtyngden  langs  jernbanen Kaunas-Kdnigsberg,
den annen over Narewfloden i retning Allenstein. I löpet av få dager slo
russerne seg gjennom to kraftige tyske festmingsbelter,inntok bl.a, bren
Suvalki og truer nå Gumbinnen,Insterburg og.Angerberg, I sistnevnte by
ha( de Hitler sitt hovedkvarter da han innledat det store angrepet på
Russland i 1941, En rekke kraftige. tyske ,e,otangrep er knust'og•tyekerne har
lidt voldsomme tap i mennesker og materiell. Samtidig med disse hovedfran:-
Stdt nord og  svd  for Masurene fortsetter preSset mot Tilsit og
Offonsiven mot dstpreussen hilses med veldig begeistring i Sovjetsenveldet
bstpreussen er den tyske militarismes hjerte og hjemsted og de forstokkede
östpreussiske godseiere får nå fdle hva krig pa egen jord vil- si. Russerne
led et stort nederlag i disse trakter under forrige xeeee:krig,vesentlig
fordi de russiske offiserer den gang undervurderte det transport-
systems'effektivintet,med det resultat at de russiske arneer ble sltt
hver for seg. En behdver ikke tvile på at-russerne nå har .13rt av de feil
som dengang ble begått. - I Ungarn fortsetter den russiske fremmarsjen.
Etter at sjefene for 1. og 2rske arneble avsatt,er det via Ankara
kommet forlydender om at begge armeer,i hvert fall delvis stdtter russerne
under fremmarsjen,mot Budapest, 1. og 2.arme utgjorde samtlige ungerske
stridskrefter. Ved Beograds fall mistet tyskerne 9000 mann i •alne og
8000 fanger. Fusserne fortsetter i dette avsnitt frammarsjen opp langs
Dunau og har passert Novi Sad 60 km. nord for Beograd, I Grekenland har
engelskmennene passert Thermopylene og rykker fram i meget hurtig tenpo
not Makedonia. I Italia er det gjort nye fremsteg på veien til Bulogna
I Finnland har finnene drevet tyskerne forbi Kolari ved den svensk-finske
grense 26 mil fra grensen mot Norge. Lengst i nord står russorne på den
norske grense, a når dette skrives er det ennå ikke kommet meldinger on
videre fremstdt mot Kirkencs.

229tyske  generaler er falt ) c,fanet eller henrettet sien 1,juni  
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Den nolitiske utvikling i t--omanie
preges,som i alle Pndre tidligere okkuperte eller fe sciststyret land,ev en
tydelig r-dikalisering. Allerede da Antonescu ble styret i august og gene-
rel Pntrescnnu dennet en samlingsre r2,jering, ver Cet klart at denne nye
koslisjon bare var et overgsngsregime til et mere venstrebetonet styre.I
de ukene som siden er gått,er  det tidligere sterke bondepPrti under Manius
ledelse blitt delt i to. Den nye radikele flöyen söker samarbeid med kom-
munistene,sosialdemokratene og usvhengige fsgforeningsfolk og det er dannet
en slngs folkefront som kaller seg den nasjonale demokratiske front,Denne
koslisjonen stötter seg i stor utstrekning på Romnnias fettige og utplynd-
rede landarbeidere og swibdnder og hnr radikele jordreformer og plandkone-
miske tiltdk 1)" sitt ppogram. Både Meniu og den libernle le(er Bratienu
har nektet å samerbeide med denne venstrekoalisjon, som imidlertid allered
er så sterk  Pt  den ventes å overta regjeringsansvpret.
Ptesidentvelget i U.S.A.
finner sted 7.november.  Vslget  står mellom P.D.Roosevelt, so'el i 3 fire:3rs-
pPrioder har sittet i Det Hvite Hus s  og New Yorks  guverndr,Tho plas DeweY,
soe i so,eer ble valgt soel rept'llkanernes presidentkandidat,Hva hovedlin-
jene for utenrikspolitikken og krigfdringen angår,  er  det  overveiende
onighet mellon (e psrtier og valgkempen dreier seg derfor nesten utelukk-
ende om innenrikspolitiske spUssmål. Demokretene hsr derfor drevet sin
valgkamp vesentlig pq grunning ev deres_program for sosiale trygder,utyik-
lingen og ivaretagelsen av de nasjonele re -lovgivningen og
prbeidslshetstiltekene.R epublikanerne sier zeg i stor utstrekning i  kje7)pe
for samme mål,men kritiserer sterkt de metoder soe er anvendt for ,å nå
disse rhål. De anklsger den demokratiske sdainistrssjon for o-d-seelbet og
mangel pk driftighet og heveer at elt for meget -lekt er semlet Washinton
og st regjeringen her påtett seg oppgaver som burde vart overlett til det
Privete initiativ. Flere vidtg riende planer fra Roosevelt med sikte på
mdte de gigantiske produksjons- og beekjeftigeleesproble mer som_vklemeldr
seg når industrien skal omstilles til fredsbehov og-soidatene venclejem,
Ôr avvist av kongressen ettor heftige debotter. Roosevelt menex-selv  ate------
republikenerne dormed har ileethens og det demokratiske pertis sjangs.e7-
ved velget.
Ledelsen for det svenske c rn og metal arbe dPrf rbund
ble -gjénvgt me inapp ortt.et—pu orben, ets kon X  or~ S-
ens beslutning om å oppsi den gjoldende tariffavtple er ffiverksatt1
Onesigelsen onfatter ca.175000 mann.Bryggeriarbeiderferbundet, eom omfat.tr
,6000 Yrbeidere, har ogs't besluttet å si opp overenskorestene.
Den engelske lnndsor anisas on
le,--3handlet p den nylig avholdte kongress i Blezkpool bl.e. spörsmålet or

I  Tysklands skjobne etter krigen og ga med stort flertell sin tilslutning
til en rapport frp den britisk-russikke fagforeningskomite der  det  hetur
at det tyske folket ikke knn fritas for alt ansvar for  de  tyske kr,igsfor-
britelsene.

Hjemmefronten:  
Mens potetnöden or katastroTal
i Oslo ligger ilhelmsens "Tugels" på havnen med 4000 tonn poteter,son
skal til Tvskland.3evepnede tyskeru holder vekt over lasten. Den norske
lassetningen på 13'4.ten er gatt ilenddet or grunnen til ut.skipet er blitt
liggende.Vi h'iper ineen nordmann gar med. pa å fdre potetene ut av Norgo.
Eb tysk kullbåt
er koranet til  dslo.  Den  er p ce.7000 tonn og ser ut som et pinnsvin,
fordi dea utenfor Arendal ble beskutt av englske fly og kulehullene i
skibssiden- er nå tuttet m..?dtrceropper. Kanteinen,den norske los og 15
rann av den tysko besetningen ble drept. I Arcndal ble russiske fenger
tPtt onbord sor reservemennskap.tyrmannen vnr da den eneste tyske
a r'fiser oPihprd
iysKern, revile.)rer nå bly  
fre boktrykkeriene iTs1o.Trykkerienc er p1pe
m2get skriftmateriale de har.

gi opogave ov'l hvor
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Frn blord-Nor&e
meldes at  stortin*Bmann  Aldor Ingebrigtsen oz sQl4retmr Gunnar Bråthen
er arrestert  for  noon uker siden.

natisme gjbrilr flItiv"
-vel-IT;-löd titelen p. 4a liton artikkel av quislingadvokaten Syrrist i
ACtenposten  for 1 .oktober.  Og don fdrste setningsn i artikelen lydel:
"En utbredt feAl blandt våre engelskv_nlige er sn Uhyggelig grad av
fanatisme"I spalten ved sidenav uttaler ReichsfUrer  Sg,Himmler:"Det
t-Mcerikes sterkeste vidunderv'lpen er folketeisningen, som  er fyllt av
tepeerhet og fanatisne".-Om ikke herr Himmler  lyver, noe som Syrrist
nope, vil pastå, er altså fenetismen en overordentlig utnredt feil
blandt tyskorne også.  Derfor - friskt mot  Syrrist. Vi  evventer Deres .
kamnenje mot denne utarting ev den tyske folkesjel,og mot Himmlers,
f3r Dem noe malplaserte  hyld,et til fenetismen.Skulde De under kampanjst
på.dra Dem d.b.lig holse, lover vi å  botale doktorregningen,
Lendsorganisasjonens kon-isariske ledet(,e
nvholdt i slutten av forrige uke en landskonferanse for å. tröste alle 4e
småförere som nå lenge har sittet onsomne og trite rsildt om på samorg-
a41.1seejonens kontorer. I  den pressemeldinga som  er sendt ut om mötet
heter det at det or "utfdrt overordentlig meget verdifullt arbeid on-
kring i lendet" BVa dette  "vertifulle arbeid" bar best:itt'i,sies  det
inidlertid ikke noe om og  ("et slos  fast "at en ikke ser så meget i
avisene om virksomhetan" Ettersom arbeiderne  ute i landet heller ikke
har vært istand til a oppdage  de  verdifulle  gjerningene, må det  innrömmes
at de komiske ledere har vrt flinke til å skjule sino gode sider.
FO;7,212M  & Co har antagelig  nnt  dette et  ingen erbeidere  har market  noe til
den positive innsatsen. Og for at ingen skal tro at Lnndsorgenisasjonen
er begyndt å befatte seg  med bare utenforliggende  oppgaver,meddeles det
hdytidelig i pressemeldinge at sdet Inssentlige for LO idag er å bedre
sTbeidernes levevilkår." Denne nokså påkrevede  opplysning slås imidlerti
helvt ihjel i neste  linjo,der det heter at  ldrinsstoppforordningen
nmuliggjdr  en revisjon av de lave  ldnninger. - Påstanden om at det nå.
s :e.es 270.000 betalende  medlemmer i Lancisorganisasjonenj. har muligene
ein grunn i den  tilb5ylighet  til å  se dobbelt,  som gjorne nelder seg
ved alkoholmisbruk. Og nsr lendslederen pstår at den '5konomiske  situe-
sjon er bedre enn noensinne så det enten  bero på  at han er  blitt  helt
blind  eller er for dum til  e, nrodusere selv en noenlunde nassabel ldgn.

F,st cneste  "positive" son kom ut ev konferansen vcr at  det ble ved-
tatt enstemmig (selvfdlgelig) å forebringe hans hdyvelbårenhet Minister-
nreeidenten endel bdrineskrifter. På kne  for  historiens  mest beryktede
fonrsder - det er en verdig skjebne for de komiske ledere. Det virker
bere vemselig når disse'ynkelige  rodskaper for  tysk utplyndringspolitikk
forsdker h opptre son forkjemnero for nrbeidernes interesser. Ingen aj
dess  skel ko,Jme fra sitt  tunge medansvar for fengslingene og  hanrett-
elsene,overgrenene og de ty=niske forordningene både mot de fagorga-
nieexte og de dvrige befolkningslag. Fordvrig skal vi i en av de
fdrste nr. e.v evisen komme n=ere tilbake til de opnlyeninger som er
fremkomsnt i den "legale presee" i de siste  dager.

Frodsbc -dskap. .
1 den fdrete tiden ette7 krIge--er  det innlysende at samfundet må gripo
reguleronde inn på elle viktigo områder ev =ingslivet.Produksjonen
skel innstilles etter folkets hehov og gruppeinteressehe holdes nede, •
Vi vil sbke frem  mot et bredt dkonemisk demokrati. Samfundet vil da fh
hruk for folk  på en rIkke nye felter. Arhcie srne skal representeres i
helt nye  etillinger,so rs stiller store krav til den som skal fylle
disse hverv.  Derfor må vi  allerede nå hvero --11 -'isto oss mnci kunskaper,
slik at vi kan gjdre virkeli: n,',t,e fel ee.  ,.2,r tiden kosmicr . For
arbeiderne er  dette  ovelordentlig viktig, om de med .,,,te skal kunne
ha et ord sted i laget når N. rge igjen ,r fritt og vi h3r fått en
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