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ArK.iderklassens seige og mFdbeviste
motstand hnr gang på gang vist lil-
bake iiiakene frå de ioreke tot tyske
rasi,Aer. Fti.er fjw,koen med herer-
samkindet skulde en prove ,t,eg fram
med arhAderne. Her
også en  sarnlet front .g 511111

hadde vært i kamp fs,r. Arbeirlerne
motstand og kamp både root Irbei-
derSETIhandet  og tvaagsulskrivingi
har fått de norske nasist(ne til å drå
klerne til seg foreiclig eg tyske iao
har ikke i storre skaln .ign-t sette
tvangsuirivie i verk on111. Fra
nasistiåk hold ffl-tt 1:11ndazt
nye alcjoner mot nueringorga~o-
nelle, (1g da t. zirakteristiak at det
ikke er - arbeiderklassen en i J:erste
rekke vender seg denne gangen,
men slurre iprivnte ,-,Ennindutrthlu..r

nwringtdivet sorn er om å gjure
å få en viss kontr61'l fiver, for der er nwtsianden nidkoen minst,
tinget» karf sumleeukniles - i F.npflp. iLe,tt,r dnl til dutt
Progeaunit..t fur dt,tt.e nyn åtaket1 Ent er som ririet karåkleristisk at
som alt er kjent for de nord- .ataket denne ganw ikke kommer di-
menn, er karakteriskisk for nusisLenes rekte i Ei I irkiderkinn. Men

Det hnter i det aksiouspro- hver arbåider g nordmann vet at
gr-Mlniet som en viss herr -Whist har etlivert åtak mot en hvilken som helst
satt opp i dette hisve et tur uppdrag , del av lei norske heimefrouten ng

«minister» Lippe.-;tad i I en for all cii hvilken gruppe i norsk
del  fuå  umagå å hite seg nt med storre I næringsliv i dag til sjuen.ne og sist

co-ganisasjoner sum kån sk ape for
harde påkjenninger for -NS. rrydehge-
te kan ai ikke lii det åt årheidr;ies
kamp met arbeids,?arnhandet Inar fort
tii i fnlk,teAulig !'jåski, frur !» iHeLr-
Litt Likau1 kge, e5u ilki gi st a. heter
det videre, Nåsistene er rodt til å ha

på ru di knn kålle
«represc.ntativi » ruT ;u1 fnr unrsk
ringshv. Det er således om å gjore

s.kaffe t oversikt over aUe aktive
i dit forskjellige Inerinsorgn-

nisa.,jonerie eg ha så mange aktive
tolk at de km n. avlose alle gamle

Tnklikken as,Tar:ses et-
ter hver enkelt nrgani:,%jtHi. En må
ihke nuen sted‹.,r skape uro. men

nytte alle gripe inn og
«nyordne». Det vil komme en Inv
sont forbyr garnie medlernmer å melde
seg nt, legge ned sine N,erv elley Iose
npp organisnjonen. I handel og hank-
virksomhet må en forst ta fatt, for



DET har remt flere tvske offiserer
fra Vestland(t etter redselsgjerningene
i Tellevåg. I Bergen gikk noen
kkdde effiserer ombord i en skoyte
og hod mannskapet på brennevin
som de badde I)jandet med soveme-
disM. Manaskapet sevnet og våknet .
da skuta var langt ute. Her ble det
tatt flere tyskere mubord g r.ord-
mcnnene ble satt i småbåter eg ja-
get tifiands.

AV og til foretar politiet en rassin
mellom de jentene som går nted tvs-

rammer hver enkelt og eneste en av
oss, Og nasistene vil få erfare at om
de har- tmkt. å bloffe de norske ar-
beidere ved å begynne åtaket mot
dem med et åtak mot arbeidsgiverne
så har de atter tatt grundig feff
Arbeidernes motstanfi vil vokse for
hver dag -som går, vokse til en bred
saralet og til slutt åpen kamp mot
sine hovedfiender. Nasistene skal også
denne gangen få sine klor, om ikke
avrevet, så grundig klippet.
Dessverre har det vist seg at tnot-
standen i handel- og bankvirksomhe-
ten i enkelte tilfeller virkelig har vært
svakere slik som nasistene hadde be-
reknen Grosistforbundet har fallt
fote. Slike kapitulasjener for nasipres-
set er unodventlige. Enhver skal vite
at han i sin kamp mot r;Ttsisnien har
heie den norske rtr bk sefl. Men
.‘•ilkåret er da , jolsagt at bae ::jr!r

skuide det col.å være lawn
næringsdriv,nde sern enea er i
om at ka-mpens -veg den ,-!:fete
som fiirer il målet, h: ban la 122re
det hes sine latalsrueen, Unn ken få
here det av kererne, av kristen'ealknt,
og framfor alt kan han here det av
sine agne arbehlere,

keree for å hindre at hele Deutsehe
Wehrmaeht skal bli smittet. For ei
tid sia var det en slik rassia på Le-
wenbrifu. ieå «damer» ble tatt med
tif undersokelse av dem var de 52
veneriske. I3jart de 112 var også lede-
ren for «jentehirdenns husmorskele.

DET er nå inm-fistrert 7000 radio-
apparater i Nerge. Med gj,:nnomsnit-
lig 4 lyttere pr. atJparat det si
at NS skulde ha 28 COO medlemmer.
Men det er kanskje ikke alle som er
betrodd apparat. Feir var det en halv
million apparater i landet.

•
DEN gamle noyratitetspolitikkens
sarnmenbrudd bar i lang tid vært
diskutert i den frie norske og inter-
nasjonale presse. Etter seieren gjel-
der det like mye å vinne fredern som
nå å vinne krigen, bfir det sagt. —
Statsminister Nygårdsvold uttaite til
den engelske presse etter sitt besok
i USA at vestmaktenes og de små
staters feilaktige noytralitetspolitikk
har viert en Viktig årsak til
sambandets nederlag og de nåværen-
de ulykker. Et virkefig folkesamband
av alle folk må derfor bygges etter
krigen. I et frummer av «Free Enro-
pee» flunft vi en artikkel av Arne
Ording om nordisk utemikspolitikk
som heyder de samme synspunkter,
:"orge eller dkaitdiummvia kan ikke
inbre seg. Freden er udelelig og en
varir Ired kan bare bygges på et nært

nabet snruarbeid mellom Sovjet-
samveidet og Vestinakiene.

MØTET i Moskva mdlom Stalin og
Churebill blir i pressen i de frie land
betegnet som inniedningen til en
epoke i krigen. Politikere og mihtære
fra alle folk som kjemper mot nnsis-



men var med, også  en  norsk tals-
rnann. Det er ennå ikke offenthiggjort
noe fra møtet, men den engelske
presse skriver at en trygt kan gå ut
fra at motet melIom de to fremste
statsmenn i verden i dag vil bli grunn-
steinen for et virkelig mellomfolkelig
samarbeid også etter krigen. Vest
kan ikke vinne uten ost, og ast ikke
uten vest. Den russiske presse uttaler
seg i samme leid. Det er samarbeidet
fra den russisk-britiske pakt som nå
etter hvert blir satt ut i livet. Tys-
kerne bar forsekt seg med en ny hån-
latter om rnotet. Men den klinger
falskere enn noen gang. Angsten er
lor sterk.

EN russisk u-båt trengte for kort tid
sia inn i havnen på Hammerfest og
seeket et tysk troppeskip. 200 tyske
soldater omkom.

DE tysk-finske handelsforbandlinger
i Helsinki har skapt en storm ay
harme i hele Finnland. Tyskerne tar
trelast i store mengder, men kan ikke
hjelpe Finniand i den trosteslese mat-
situasjon. Landet produserer som
kjent 10 prosent av sine matvarer sjol

DEN tyrkiske deputerte Jaltsthin
har tatt skarp avstand fra den tyske
propaganda mellom den tyrkike be-
folkniug i det russiske Aserbddsjun
i Keukasusområdet om å desertere
til tyskerne, som vil gi dem «fridom-
mon». Tysklued ma stå i en farlie

som tyr til slike inidlr. sa twr't

I Polen kommer det nå ikke
dre flIn 150 illegale aldser, like fra
«dagsavisera eg stkeitvier til mer ge-
riodiske publikasjener. Ad limge eg
innvikkde veger nar ogsa. disse avis- I

ene fram til den polske regjering
London. Avisene er gode og gir såvel
nyheter sora hehandler det polske
folket sin stilling under okknpasjo-
nen. I Warszawa kommer det hele 5
radieaviser ut hver dag. En kjent og
kjerr evis heter «Jutro» (I morgen).
Den forteller mye om de tyske tran-
sporter til ostfronten, om tog sont
går av sporet dler blir sprengt i lufta,
tusenvis av sarede, om kveg som 113-
res til Tyskland og kreperer under
gjennomreisen i Polen osv. Ingen
terror har kunet stanse disse avisene
eg tyskerne står makteslose her. Ja
polakkene utgir også en avis for tys-
kerne. Den heter «Der Hammer»
(Hammeren) og til ster redsel for
tyskerne kommer den regelm-.ssig i
posten til flere offiserer og soldater.
Den forteller tvskerne kaldt og rolig
om deres gjerninger - uten avsindige
skjellsord og fraser. Den fric polske
pressa har laget dette slagrbrdet :

«Polen lever Polen skad seirel»

SPATZ, overkernmandanten for den
ornerikanske luftstyrke på vestfron-
ten, sier at en kombinert britisk-
amerikansk lufteffensiv mot Tysk-
land snart vil bli satt igang. Vi haper
den vil komme snart eg grundig —

f Jugeslavia raser det fer tida store
kamper. En tredjedel av det eamle
Jugeslavia er allerede befridd fo' r ek-
kupent ene og «opprerernen tar stadig
nye ererader. Sor for Serajevo er ny-
lig hel jernbanclinje Latt av hi-
skarene og jernbanen fra hnvedsta-
den til Beigaria er brutt, kysten
langs Adr;riterhp.vet og eyene utenfor
har derfor blitt erklært i imdtage1-

st and.



ANKARA radio meldte for kort tid
sia at Hitler nå var villig tii sepa-
ratfred enten med Sovjet-Samveldet
mot England og Amerika eller cen-
vendt. Han tar det jo som bekjent
ikke så neye, bare det kommer en
handel istand.

Frankrike har det vært et nytt
attentat mot tyakerne. Det ble Itivd
båndgranater mot en tysk ekserser-
plaes, To tyskere ble drept og flere
såret. I. en kanal ble slusene sprengt

lufta og kulltransporten stanset
to dager. Laval er helt oppskaket
over all nro og gjerningsmennene er
ikke fimnet.

VI hører alltid i anorake presse om
den ypperlige kondisjon som den tys-
ke heimefronten er i. I DerlIn har
nasipampene nylig holdt et større
møte .og etter dette mote er vi helt
overbevist om kondisjonen. Disse em-
ner behandledes pi motet : Arbeids-
vanskene og. misnoen med partiet.
nedgangen i produksjonen, mangel
på råstoff og arbeidskraft, inflasjons-
faren og finansieringen av krigen.

SITUASJONEN i India. Alle frie folk
har vært sterkt interessert i det in-
diske fridomsstrid gjennom åra, og at
India har vært et ttaderirykt folk er
ikke minst England i dag merksam
på. Alle er også enig om å verdsette
den innsats Gandhi i et helt liv bar
gjort for Indias fridom ofte i tung
sjøloppofring. Gandhis politikk og
taktikk bar vi likevel ikke kunnet
være  med på av den grunn at den
ikke vilde greie å samle de store
masser av inderne i en stor nasjonal
front. Og at mannen nå er kommet
ut i en blindgate, er ikke minst sør-

gelig for den sak han har villet tjene.
Gandhis flokk, kongresepartiet, teller
ikke mer enn 1 prosent av folket.
Etter partiets vedtak om å drive eng-
elskmannene ut av landet nå, hadde
de med eller mot sin vilje atillet aeg
på aksemaktenes side. Partiets ledere
Gandbi, Assad og Nehru er derfor
arrestert sammen med en rekke andre
medlemmer. Det har vært en del uret
og opptøyer, men alt er nå
Storparten av det indiske folket står

dag på de alliertes side og er aotn:
alle kjempende folk klar over at derels
fridom står eller faller med Sovjeti-
Samveldets, Kinas og Englands seiat
eller nederlag.

Quisling har et solvservise med bok-
stavene INS inngravert. Det er stjAllet
fra det Norske Selskap, som nahist-
ene her opplost og einndrattst.hfor-

Briissel er ilagt en bot på 5 millioner
franes for 8 attentater som er øvet
i løpet av 10 dager i sommer.

Fra Motala blir det meldt om fryk-
telig hungersned i Hellas. Av 5000
barn som var innbragt til et kursted
døde 1500 i løpet av kort tid. Sju-
kehusene mangler lægemidler.
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