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Naziveldets dødskeen .er det som er innledet nå. De russiske hærer

star alle e e s reussen. tyske tropper i Baltikum er avsiCret fra
moderlandet og kan bare redde seg sjøveien. Finnland har tapt troen på en
tysk seier og har utpekt Mannerheim som den der skal søke å føre landet Ut
av krigen. I vest har de allierte ringet inn hele Bretagnehalvøya med Brest
og de andre havnebyene. De rykker nå fram Mot Påris og vil snart befri
Frankrikee hovedstad, for så å marsjere mot grensen. General de Gaulle
forsik±er aten stor revolte vil bryte ut over he1e Frankrike, og av tyskerne
der vil det da bare bli døde og'fanger tilbake. - I Italia rykker de allierte
Ustanselig nerdover,'eg kan snnrt vente en alllert landstigning i Genua.
Bulgaria søker å komme ut av Hitlers favntak, ng Tyrkla har brudt med TYsk-
land. - Fullstendig omringet av de allierte stormakter; aom er absolutt over-
legne i alle våpenarter, kjemper nå naziveldet sin siete kamt, hatet og for-
aktet av hele verden for det tyranni, den terrnr og den brutale undertrykkelse
det har øvet oVeralt hvor dets "ffihrere'l har trampet ned folkenes frihet og
rett. jet er.betegnende Tor hele situasjonen at nå er det attentatet mot
Hitler, som skal frelse naziveldet. Se1v sier han at det har vært "den mest
velsignelsesrike handling for hele Tysklands frnmtid." fig "Fritt Folkd  skri-
ker ennu høyere: "Miraklet skjedde og dermed undergikk også krigen selv en
nvgjørende vending". Men ævisen er bedrøvet, for der er desværre "mange nord-
Menn som til og med nekter å se et forsynets fingerpek" i attentatet.
Mer ærlig kat deg Terboven på'det tyske massemøte søndag 6. ds. da han skrex:
"For  oss  finnes det ikke lenger noen følelse av humanitet og medlidenhet" -
ekjønt ingen har opdaget noen slike følelser hos ham før. Men nå skal de altså
totalt Utryddes. - Vi tror ikke at Tysklands frelSe kunne komme fra den offi-
3erskrets, som vilde styrte Hitler. De er fyllt av den gamle, preussiske
arobrerand de også. Tet er bare den forskjell at de nå e'erstår at med Hitler
oria førervil Tysklands-nederlag bli så fryktelig, så tilintetgjørende at det
at.dri mer vil kunne reise seg til ny krig. - "Tyskland står ikke foran krisen,
nen-midt oppe i den. Kan.Hitler gjøre vann til bensin? Det må han= han skal
vinne krigenI" Slike og lignende offisersord siteres i Berlin..- "Vi ønsker
ticke.at Hitler skål  bli  myrdet,' for hans intuitive krigsførsel er en fordel
for ess - og denne alle tiders største forbryter skal Oli stillet til regn-
Skap", Sa britiske informasjonsminister Brendon. - For oss her hjemme er
tnidlertid det-i krampaktige villskap, sem har grepet tyskerne, nå like foran
tilintetgjøreli_sessleget,et tegn på at vi går hårde vilkår imøte de månedar som
pr igjeh før Seiren et vunnet. Ingen humanitet1 roper Terboven, eg Quisling
Med sin forredergjeng et mer enn villig til å drive nordmenn i døden på Hit-
Lers forlangende. - I slutten av denne måned skal Quislings partiførere samles
til ett innpiskningskursus - og eå skal det  ga  løsi'for å skapc den tMtale
Mønstring for Hitlers krigogse hes oSs. Vår ungdom, som  er  blitt fredløs, må
nok-fo±berede seg på -ikke å komme tilbake til sine hjem for krigen er slutt.
Nye grupPer vil bli forsøkt mobilisert av den nye ekspert, "riksfullmektig"
Astrup; hvis spesialitet det er å utnytte rasjeneringskentorene til mobilise-
ringssentraler.- Men alle anslag vil bli møtt meå en samlet  og  fast frent.
Den er prøvet mange ganger før, og den er blitt sterkere etter hvert, sikrere
og mer.samlet under en fhst og prøvet ledelse. Det er sluttkampen, som fore-
står. Derfor må det ikke finnes frykt innen v?kre rekker, heller ingen vaklen
eller åidesprang for egen regning. Husk, de eohissede nasister er desperate

sitt siste epbluseende raseri: De må møtes av en fast og sikker metstand,
av ett folk, som hendler med hver mann på sin plass etter de raroler som hjem-
mefrentens ledelse sender ut i  intin  kontakt med vPr regjering i London  og
hele den allierte krigsledelse.77

_ Håp for Pinnlend. Den nye'situasjon i Finnland gir endelig håp om
at dette Igsy s  ige  ree en-onnå  on  ordning med Russlend. Ryti er avgått som
preseident, Mennerheim er blitt både president og oversbefalende, likesom det
ogsa er dannet en ny regjering. Det kan ikke bety annet enn ny forhandling med
Russland, og at Mannerheims auteritet skal nyttes til å avverge all splittelse
på hjemmefronten. Av stor interesse for oss her hjemme er det å kunne fastslå
at den finske landeorganisesjon her bidratt aktivt til å skape denne nye situa-
sjon. Med.stor sorg så vi at sosieldemokratene, til trnss for at de protesterte



btdtnakeritvteklaT dag fMtets-1/t 81..t4ten4f3  regjeringen. E'tt lyspunkt
var dat deg, at landsorganisasjonenS sekretariat uttalte beg bestemt mot-dette.

nu moddeles det at sekretnriatet, etter at sensuren hadde forbudt offentlig-
gjørelse, sendte et sirkulære til samtlige fagforbund og fagforeniMereden-3.
juli, hveri de klart redegjarde for sitt standpunkt. Sek'retariatet hevder at et
radikalt personskifte i regjeringen m! til, at sosialdemokratene ma bryte med
regjeringen og at fagorganisasjonen vil støtte.alle tiltak for påny å gpnå kon-
takt med russerne for å frelse landet fra fuIlstendig tilintetgjørelse. Fler-
tallet i det sesialdemokratiske partistyret star på i•ars side, og den svenske
presse betegnet sirkulæret som opsiktsvekkende. - Riksdagens utenrikskomite
fikk endlig den 19. juli anledning til a behandle Tysklands avtale. 7 av de
17 medlemmer; (5 sgsialdemokrater  ag  2 borgerlige) avga en erklæring til pre-
tokallen, hvor de beklager avtalen for at den ikke ble forelagt hverken ut-
valget eller riksdagen. - Etter diSee grunnskudd mnt den ulykkelige avtale
har det i Abo gg det sies også i Helsingfars og Tammerfors vært arbeiderde-
monstrasjnner etter Hitler-attentatet mot tyskerne ng Tysklands-avtalen.
Flere demonstranter ble arrestert ng tyskerne har ags skutt noen. Sterkest
har dag russernes framgang i EoltikUm virket.- Vi får nå hape at Finnland kan
redde sin selvstendighet.
Hjemmefrentens ledelsa-meddeies.: Marthinsen og Astrup har nylig sondt et skriv
til arbeidsformidlingen ng Ipmeitiet med direktiver for hvordan en skal få tak
i dem som ikke har møtt:
1. rbeideformidlingen sendeE skriftlig innkalling til det meldapiiktige.
2. IfaIl dette ikke fører til nae, går saken til politiet, som skal hente den
innkaldte i hans hjem. Er han ikke til stede plikt2r fam.'å opgi hans dpl'iblds-
sted innen 3 dager. 3. Hvis så ikke skjer, vil arbeidsformidlingen innkalle
den av familiens medlemmer som er best skikket far å ta den innkaldtes plass.
Det er dette siste tyskerne venter seg mest av. De regner med at den innkaldte
vil kvie seg for å sette sine pårørende i en vankelig situasj9n. Dette gissel:-
systemet har hele tiden vært tyskernes beste vapen mgt de undertrykte folk.
Nå vitker det ikke lenger ute Europa, og vi m stille oss på samme linje.
Mot Gisselsstemet må vi sette en ubrytelig salidaritet..Mobliiseringen er eh
sak som ikke bare gjelder den...±1aM_blir innkaldtj denegjelder--he1e vårtefolk.
Vi er alle like-nær tif -E-ta konsekvensen av motstanden.
1. Den som er innkaldt til AT., til arbeidsmabilisering eller arbeidsinnsets
skal holde seg borte fra sitt hjem og sin arbeidsplasS. Han må ikke oppgi sin,
adresse til familien. 2. I tilfelle av pågang mot familien, sknl alle-de med-
lemmer somkon bli utskrevet også holde seg unda. Ingen sknl la seg ta til tje-
neste til fienden, Alle må hjelpe den som søker sikkerhet på alle måter.
1. Hele folket må være i olarmberedsknp.
Fy)kesfører As, Hedmark innkaldte 300 personer-til møte i Elverum. Da det bare
møtte 10-15 stykker ble 50 arrestert og 5 nv de rikeste fikk bøter fre 10 til
50 000 kt. - ialt 105 000 kr. Stortyvene går lmse nå far tiden. -
Nazifetmannen i Norges bondekvinnelag Ruth Heiberg er gått av grunnet darlig
helbred. - Den beryktede-sjef for bergervaktkontoret i Oslo Egil Frette, sam
flyktet mon ikke komx over 7:rensen, ligger nå  pa  nerveklinikk.- 30 gutter og
noen av befalat ved Ilseng AT. leir på Hedmark er flyktet til Sverige-
Fra Bulgaria meldes at olIe palitiske fanger er løslatt. Tyskernertrekker
trop:37rTilboke fra Bulgaria, Ramania og Ungarn samt fra det karelske nes.
De allierte stod den 11. ds. 75 km. fra Faris. Russerne har framgang på alle
fronter, I Kjøbenhavn har det vært skuddvekslinger mellom danske patrinter og
tyske soldater. Det dnnske frihetsrad advarer mo:t bruk av våpen mot enkelt-
personer av wehrmakten.

Tyskland hunnskrapes na for alt som finnes ev mennesker og krigs-
materiell i en siste allerytterste totalitær innsats.

2gså vi mobiliserer, ikke far Hitler og t.yranniet. Vår kamp gjelder
ett fritt Norge og en •

FRI FAGBEVEGELS E.


