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gt vemmelig hykleri presterer nazipampene nå om dagen til forever foY
eitt anceep pe raFjoneringen i Norge. Det er kjennsgjerning at det alleredu
e er 14 eeeer siden ver beskjed fra Berlin at den norske rasjonering skulde
ereeeeeeees. De tyeke myndegheter i Norge har besluttet å beslaglegge all
sTeleeeeduksjon til fordel for tysk bildrift. De har også rekvirert uhyre
menl3ee ey knott til tysk behov og stoppet all utlevering av bensin til noeee
beek. A]t dette er planlagt lenge fbr bilen med rasjoneringskortene forsvaat
Vel fer vi hdre det vemmeligste skryt over all den maten vi har fått fra TeF
1211e,  oc hvor godt vi har hatt det under deres kjærlige styre. De taler OA

eeen og sekker, som de har skaffot oss. Men de glemmer å fortelle hvor megee
de bee stjdlet fra oss av fisk og sild, tran flesk og kjbtt, egg, poteter,
seeffer, grenneaker, frukt, melk, smer og ost, kort sagt elle slags 1evneds-
med1er..D0 kom hor  epe  i 1940, naletblinde og fetthungrige og kastet seg over
alle våre fettbeholdninger, ribbet oss for tdier, lær og skotey, husgeråd,
byggeartikler. Og når wehrmakten og de andre tyske organer hadda tatt sitt,
så tok hver enkelt tysker ut av landet alt hvad han kunde före med seg av
norske levnedsmidler. Dette tyvepakk snakker om at de har forsörget oss vel oL
at vi må være takknemlig. En blir kvalm av slikt forbannet sludder. Og dette
serverer de midt i eotetnbdens tid, når de har ribbet oss for dette nmrings-
middel, som vi alltid selv har overflod at. Nei, folkeforbryternavnet passer
ene og alene på tyskerne og quislingene, de har selv satt  navnet  pe seg i sin
lver for  e  sværte andre. Da de tok rasjoneringskortene fra de unee hörte vi
intet om at'de andre rasjonerte skulde få mere. Men ekte tysk logikk stenges
tobekks- ug alkoholsalget under påskudd av prekær matsituasjon. Destorien om
de rövede kort ligner mer en provokosasjon enn en illegal handling. I alle
fall skal det benyttes som påskudd til de innskrenkninger som har vært forbe,
redt. Tyskerne elikanerer arbeiderklassen, den skal ikke rammes al tobakks.
og alkoholsperringen. Men arbeiderklasson vil avetse denne plumpe og fornme-
monde gestus. Arbeiderklessen er i bittur og uforsonlig krig med okkupasjmns-
makt og quslinger, Arbeieerklassene ungeom er blitt fredles, deres tillits-
menn er blitt fengslet, depotert eller skutt, forelere cr blitt treet med
straff, fordi deres sdnner ikke vil vere landsforredere. Nyd utskrevninger ti
"Ferergarde" og annen forredrisk virksomhet pågår stadig vekk, huseedrene st •
i keer uten 4 f: hverken fisk, poteter eller grensaker, fordi tyskerne har
tatt alt. Og denne tilstenden skjerpes. Det nytter ikke  e  kjöpe arbeiderklas-
sens gunst med tobakk og brennevin.- Derfor vil arbeiderklaesens motstand ne'
toe n• skJernese Ver klar over dette på alle arbeidsplasser. Vi er i skjer-
pet krig med okkupasjonsmakten og deres lakeier. Sett ned arbeidstemeoet i a
den produksjon, som går til tyskerne. Ta alvorlig fatt i de arbeidskemerater
som ennu ikke forster alvoret i vår kamp. Og ver beredt til å yte den ytteret
motststand når signalet gis. For nasistene er under dddskampen desperate -
men ds skal finne arbeidsklassen klem til å mete alle angrep. ---

Hlemme  oe  ute. England  stabliserer den lave rente med 3% på de nye
leneserien  pe  31 ar.- Ved det norske krigsmesterskap  pe  Stockholm stadio 3.au
gust var det en 20 åring som klarte 100 m.pe 11,2 og 400 m.  ee,2.  Han ble
krigsmester. Det ble prestert e7 m. i diskos. Oberstlbytnant Helset og pastcr
Gullveg talte under stor begeistring.Det var telegrammer fra kong Haakon og
kronprins Olav. P4 Thamshavnbanen er ne et stort område langs jernbanelinjen
minelagt av tyskerne. Alle som kommer innefor omredet vil bli skUdt uten vate
I Kiruna folkepark ble fernylig en familie  pe 4 personer avslbrt som gestapo
agenter. Særlig den ene av deerene, Ruth Hellstrem, har vært virksom. hun er
ansatt som telefonistinne ved org. Todt i Narvik,men har ofte vært i Kiruna,
hvor hun ved samtaler med norske  flyktninger  har sekt  e  fe vite hvem som har
hjulpet dem - og så rapportert det til gestapo. Ved forhdret erkjente hun å
være medlem av quislingpartiet, men nektot å vmre angiver.- Den nve verdens-
organisasjon for  e  trygge freden og friheten, forhandles det nå om mellom de
4 allierte stormakter. Fra London at det skal vere opnedd enighot mallom
England og Amerika om de forslag som skal behandles på den endelige konferan
Medlemmer blir i ferste rekke de forente nasjoner og de nditrale stater, med
mulighet for de alliertes neverende finder å inntre etter hvert som de i
handling viser seg verdige til en slik behandling. -



Det rumanske ol esentrum Ploesti har ophbrt eksistere, uttaler en schweizesom har vært dinwitne til bombeanfallene. Amerikanerne har frn 30m. hble
bombet anleggenA så volsomt at det bare stAr skjelettene igjen av det som tir
gang var store oompestasjoner og fabrikker."Selv om tyskerne enn:A knn pumunut mirldre mengeer olje av en o annen beholder, er Ploesti ikke lenger noen
c4 Jes entrum foi tyskerne, påstnr korrenspondenten." - Terboven har vslsretme,
Pa brAsbk hos IL.tler for å'f5.1/ instruksjoner om hvordan den vye totalltære
sats, i "den he .lige folkekrig" skpl praktsiseres i Norge.- Den frie fagbeve'
ae ?rekner i Nc ?mandi og p4 Korsika allerede med 300 000 medlemrer hvad derer mer enn för krigen. Den gjenreiste franske fagbevegelsen har f4tt kontnk4-
me d sine inteinasjonale forbindelser. - (Jroligheter i Kjdbenhavn kom av tys-
k arne skjöt folk, som la blomster foran en kafe, h/is innehever var skett
r sit tyskerne s •hevn for en tysk politimann var drept. Kafeverten hadde inze
befatning med dette, og forbitrelsen er stor i byen. - IHelsingbr  har det
været almindllg arbeidsnedleggelse over hele byen som protest mot mordet på
kunstneren 01 to BUlow. - I Fredrikshavn nedla arbeiderne ved skipsverftet
arbeidet, da tyskerne hadde lagt 2 ammunisjonsbAter inn på havnen. Tyskerne
mitte ga med å ta bå'eene vekk. - Oslo sporveiers store busshall pa Sagene
er blitt tyslL flyfabrik^c, hvor flyene fra Kjeller repereres. Natt til söndag
blev den sprengt meget ,lifektivt og derme er den produksjonen ute av sagacn.
Mdbelfabrikkene har f4t; ordre om bare 4 motta tyske bestillinger. re skal
lage enkle ribbler til n.Lziland.

Krigsmttt:  
St ore ting skjr p4 den franske front. I Normandi er v. Kluges trop-

per pA v113 flukt. Gjoulom on smal passasje mcllom Falaise 9g  Argentan  söker
de 4 redde seg, under u)phdrlig ild fra de alliertcs side. Apnincen hvorigjen
nom retret ;en kan foregi blir stndig smalere, og derfor har tyskerne siden
sdndag heller ikke gjort stdrre forsök p4 4 forsere 4pningen. Paris er mart
befridd. ret vil ikke tare lenge fbr de allierte st4r ved Magonotlinjen.
Ved de ane'lre fronter fersetter presset mot tyskerne. Den 16. ds. ble det meldt
om n vel:Lykket invasj:fl i syd Frankrike mellom Nice og Toulon. Troppene be-
star av britter. amerianere og franskmenn. Over 14 000 falskjermtropper banct
veien forstyrkene som kom sjdveien,og mdter likeglad tysk motstand. De alli-
erte har fulstendig he ?redbmme 1 luften. I Italia forbreder de allierte seg
på rmgre pet mot den tyske Gotiske linje. Tito's styrker har erobret 10 sterke
tyske st»dttepunkter i Slovakia nær den Osterriske grense. - På den russiske
front fe'regar det rascnde kamper pi enkolte avsnitt, samtidig son det foregir
en veldig oppladning 1or et nytt, nær forestående stormangrep mot tyskland.
RussisYze stSrker rykkt r vestover mot jernbanen Tallin Riga. Syd-bst for der
PreUSS:iske geense har tyskerne satt inn storu styrker for z forsvare grenscn,
men 11,der nytteldse t:ip. Det raser heftige kamper utenfor -rschva.
Von P: Apen er av der F'irer blitt tildelt en hdi tysk wtmerkelse for sitt
"fort jencstfulle" virze i. Tyrkia. Venter så repet i neste omgang?

Naziveldets dödskam
og endelige tilintetgjdrelse

betrr frihet for de undertrykte folk.
Bare noen m4nder til, og vi har n4dd v4rt mål:
Ett fritt Wirge og en
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