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I dome dag dette blir skrevet. den
In septenher, atI ifehe hore Osb.
tot heth ror, raell h le det rox sli f el-
ket minues de hemlieger rem shaket
opp vårt land o hd verden for et
ar sia. De tyske bedleue kon eyt:
feire jubileure. Vi kal ikke her skrige
livssageen til disse in,RolfWiekatrern,
typen på den ttufneir norske orhei-
der, og iggri Enestern, erheidorner
frronste eg mest trefude tillitswamo
Deres sego luar Imod seg i shreei
1;1 nver rorsk mann og levinne ugså
Et. Mor arbeiderbIassee. De falt for
den sak le Utd h t for og for sitt
folk. Pe ar folk-ets rene sonner. De
skuhlr kutede den inunk;liste ay myr-
dode eurdmerg sum tuj i dag teller
107 nnvn eg som ail hU enda kngre.
SEptemberdagene alltid stå
som et av de viktioste blud, ikke
Imre i arheiderklassens, men i landets
egen histutie. De ga gjettlyd utenfor
landegreusene. De surelet en ny og
farlig, men heltemoMg epoke i folketa
egen fridomestrid. Dr yur ejel
ningen til den. Oslo-arbeidernes helle-
modige kamp viste hele verden hvor-
dan et underkurt felle kjemper for
aia fridom. De viste sitt enet felk at

OR NORSIVE PATRIOTER

vegrn il fridem er den ufersonlige
kumpens veg, og ut det Iryrt er
kjempe. Den kostet tunge ofxe —
de reng4de sum arbriderklussen hit til
har isetalt. Men de har fått svar alle
tyilerne som spnrte em kampen ahms
net» seg. ingen venter Ienn for sin
kamp. Hun venter tvert om nve opp-
ofrehou og lidelser. Vito en jag skal
det vise seg at det var alle dis
oniunnsomme» kamper som forte til

bCiPr. Rele folket r kornmet med i
himpen sin don dag, Inerne. kdtheu-
hhhet, ehe grupper og yrken Sentern-
edijrlagrne i fjor var det nurske folks
iIddå
I denue nye kamrens epole semnde
fedt i ef.I ember i fjur Ide ugså vår
ilais «rriheter» til. Vi frixer også
nhileum - DIII emi J vår egen måte.
I denre tida bar vi opylevet redsel
pis redsch arik.darskannera, antten-
morn og mord. De har ikke kuet
os;s, motstandeme, De hor utlust kref-
ter i cES enrn er sterkere enn all ter-

or og angst fnr cloden ved muren.
Det Perrl har asermerket usa i denne
tidu er den klure ro, kald som enhver
krigsstrategi, njol om sinnene Imenner
i fridoresstriden på vår egen jord.
En isnende forakt har mott dern som
svek OsP. Det har viert den hardeste
påkjenning fur dem. Landssvikerne



Statsoduister Nygårdsvold holdt deu
6 septemher ea tale i radio til elet
norske folket. Han sa til slutt dette
En kan vente  nye brutale forsok fra

ekal nå feire «rikstinga og nytt jubi-
leum. Og nye provolcasjoner og «at-
tentater» vil sikkert folge. Vi offent-
Liggjør på annet sted et opprop fra
vår stataminister til det nonke folk
om å vsere på vakt og ihke inulate
seg på vettlause ting i denne tida.
Vi ber flt inntreneende ti kan alle
kamerater og iandsmenn å legge seg
disse ord fra sin stateminister på hjer-
tet. 41k disee klossete sattentatene»
sorn bar en tendens til å komme hver
gang nasistene aller mest har bruk
for en «opprydding», alle offelle som
ved nuiren blir gjort til konummiater,
agenter for GPti og Seeret Service
som i septemberdagene ifjor, gjør det
det Idart for hver eneste norehnenn
hva hensikten er. Om det er nuen
nordruann snm ber ryddet de nasie-
tiske udyr Tofteberg og Bråthen av
vegen, vet vi ikke. I skfall er det
bare utallige uordmenus tårer o blod
som bar fått sin rettferdige bevn.
Men vi uckter å tro noe av det som
blir laget i en na3istisk ttrettssal», og
hver norimarm vet at bare oasistene
har interesse ny diese private terror-
aksjoner Nh stity altså «rikstinget»
for dera ng vi kan vente nye provo-
kasjoner. Det kan bli en gestus med
«anmesti», det kan bli «attentater»
med dedsdommer, eller begge deler.
Yaaiatene skal likevel vite at deres
skitne hensikter er gjennomskuet, og
at v ikke blir overrasket, lava som
enn bender. Men vi retter ennA eu
gång en oppmoding til allelandemenn
errh å vaare på yakt.

NORGE SKAL VINNE!

tyskerne og nasistene på å odelegge
vårt laud som rettssamfunn Den iinje
vårt, folk bittil har fuln har vakt
hele verdens beundring og furt til det
beste resultat. Alt tyder på at en nå
når overfor nyo overgrep i samband
med Qui;lings «riksting» som skal
godkjenne det Ditler har gjennomført
i Norge. I denne situasjou vil jeg
rel re en appell til det noreke folk om
4 avholde beg fra nlle individnelle
uksjoner sem bare vil rure til skier-
pet terror.

Vser på vakt. Det dumke blad «Poli-
tikken» offentliggjør 31-8 en forerd-
ning av en eiss agatneiter» Gauckel
og som bladet sier har stått i aden
tyske statstidenehm. Forordningen
gjelder en fullstendig enaretting av
alt arbeld i de land tyskerne har
hoirtatt. I § 3 heter det at alle ar-
heldskrefter i de hautatte områder
 01-Sit, skal tilfredsnille krigs-
bebovet i Tyskland sjol, Arbeidet er
inndeh i 3 nipper : Arbeidet for de
tyske myndieheter ng Deutche Wehr-
macht. rmtningsathridet, landbruks-
og metaukingsarbeidet, industrielt
bAndverksmessig arbeid i tysis inter-
rfe. og tilsist tilsvarende arbeid i
den lokale befolknings interesse. Det
vil bli, kre‘d samme arbeidsinnsats
surn av tyske nrbeidere og arbeidstida
blir minst 54 timer i uka. I en rekke
paragrafer blir det ionakjexpet den
strengeste arbeidsdhiplim — Over-
raskende kommer ikke dette på oss.
Ny nforsonlig og krevende kamp fo-
restår. Vi kal komme tilbake til
saka senere.

Så minner i atter sow i furrige nr .
om at ingen nursk arbeider ghr på
«röirsister) IAppetd bedriftnnetgr.



Sabotaajen ker er avsert god. Men
det bender baa everrumpler enkelta
arbeidare som blir terrorisert til i
mere publikum. Vi forstår nå klart
garbeidesambandetm oppgaver etter
meldinga på eide 2. Det er karakte-
ristisk lor nmistene at de frandeis
driver med avindelen om rett-
ferd» uten en meste gang å komme
inn på det viktinte rettferetsspen-
mål for arbelderne i dag VEDER-
LAG FOR DEN ITHYGGELIGE
FRISSTIGINGA — Og aministemor
vil heller aldri komme nut på det.

Vi får rtadig sare meldinger fra ymse
kanter av landet om den sviktende
moralen mellom de ryske soldatene.
Forrige gang meIdte vi om en epi-
sade fra Kirkenes. I Oslo var det for
kort tid slo rnytteri mellorn tyskerne
på Boltektkka skole og bele kvarta.
let ble amperret De tyskere eom
hadde penniejon ble nyeblikkelig kalt
til tjeneste gjennom radioen, og kino-
gjengerne den kvelden oppinde å få
forestillingen arbrutt for e Ime her
skjeden om at alle tyskere I eakn
ladde å innfinne 9eg i sine avdelleger
oyeblikkelig. I Narvik er flere tyske
opprorere ekutt. I Bergen har det
også veert mytteri, uten at vi vet mer
enn ut store forsterkninger av g enspo
ble mmdt i ban fra Oslo. I alt skal
det skte omlag 2500 tyskere i kon-
sentraejonsleier her i landet,

Elf fangetransport på conlag 500 poli
tiske fanger har nylig foregått fre
Grini ti/ Trondheint. Reisen tok 35
timer og Immene ble stappet inn i
knvogner med 38 i hver. Dorer ng
glugger ble forsverlig stengt og det
var kelmorkt I vognene. Klosettet
bmto av en botte lot'samtlige øj den

ble ikke tomt under turen. Flere av
fangene ble dedssjule. I 'Frondheim
ble de stuvet ine i dampekMet allotha»
og flere var plasert nede I kjølevInet
der det var en boyde av L5 meter.
Transporten gilek til Kvenangen
Troun og fangene skal antagelig vi.
dere til de tyeke festningsanlegg i
Finnmark.

For el tid sha ble det arrestert 40
bryggearbeidere i Oslo som nektet å
laste en tyek båt med poteter og
gronnsaker tyskerne hadde rovet. Det
ble fidergt truet med represalier og
en ny gmppe pft 25 mann måtte så
tiL Da også disse streiket, trnet tye-
kerne med 45-fing, heller ikke
denne trnstelen bjaIp.
Til stutt måtte tyskerne bmke krige-
funger til laningen. Slik handler de
norske arbeidere — i deg mm i går

Ingen f.ag et bedrs vitten.41 oro
den alvoilige mangel pit xnenneske-
materiell tyekerne lider av på mt-
fronten enn den bektiske propaganda
i 1Ie land for afrivilfigen. Tyskland
er btmdskrapet, Kvinner går inn i
alle stillInger som mennene før baddo
eg induetrien bindree i å falle bett
sammen av krigsfanger og utenland-
eke arbeidere, Ber L Norge over tys.
kerne hardt press på NS for å drive
dem til ostfronien, Nylig sendte Quis-

ling en skare v gårde med Jonas Lie
i spissen. Ltover laoelet melder en
rekke afylkestederea eg andre starrel-
ser sea med hele sin sthb og et. rekke
nvile I4S.folk med fin tittel og nityn.
Det rai i tilfelle være en bard påkjen-
Mng for statspartiet. VI ANDRE
ONSKER DEM RIETIG GOD
BEISE OG 114YER DE VIL VIN-
NE HELTEDØDEN

. .



jJn reratgat På årsdagen far fumenes
denerahrimi ay Enso holdt atenriks-
znialeter og tidfigere arbeiderleder
Tanner en tale, som er karskteristisk
både for renegatea sjol ag for de fia-
ske branmitiftare senn har fort sitt
land vt i nlykktn. Ferst korn Lan
med den anligm redsdePregagendaen
ela Sovjetearnyeldets hemikter, Pro

•i har hort så olte fra yåse held bee
heime. DesStitell pyleadteete hun mot
de kretser ennt mente Finnland hurde
En holdt sen atafer kriget. Det fitmes
andre yerdier ena fred og okanotnisk
yelstand. Ja, dette sa han yirkelig til
eitt folk. De framgrkk Ddeng av talen
at de kretsene i landet seen arheider
for separafired er temmelig sterke,
men Tanner ayyiste enlmer slik tanlee.
Og Finnland blir hver dag arikere»
på disse sandre venher».

Ordforerne i alls landets kommnner
har aylig fått et randsktiv ïr «iuum-
rilesdepartentemem, der det 11,n. lutter
nokså imeteant : nnet må ikke s be-
vilgnhmer til nonet eau malvendige
kommonale ejol via del
stalfes dekning pa easjettet for au-
åre utrifter, eller bevilges bidrag til
itystitasfimer hyls yirksumhet ikke di-

reltt knnuner kommanen tilgode, sjol
om det er ilisi  jui  5jan e sorn tillamer
partiet eller ledes av dette». Ibt t blir
kauskje statt på der, gyalne tida at
nordforema» sitter or, bevilger til seg
sjul og sine e1likei. Dette ruatbkrivet
er sendt elter ordre fra nakerne. De
er interessert i at det ikke sdes alt
for mye.

Det tyske anikkethetspollii» lum be-
emmt at ingen uerdmann kan ele eller
bruke eDIstentaske med patremer uten
tillatelse fra politiet. De eom Ler slak-

tetnaske og patraner otå uyeblikkelig
leverer disse til jakl- og spreugstoff-
kontoret, heter det. Dermed skulee
all fare for upprer i:11Mrnymre‘ut-
tydder for gothl 1:" : •

Den 2-9 ble det holdt et kyinnesnote
i Londan fut Savjelmuneldeb Der
motte kyinnelige remesentanter for
13 onsjoner. Norge var representert
av en kvinne som nylig holde kom-
met fra Nurges Flon attalte det nom
ske folks takk til Soyjetsaun eldel for
den samkjeusle sUnt var vist I'Vorge
o nordmennene i deres karoll o ut-
talte håpet ore et varig venaskap

de to land.1

Den yesle frie etaterir. Tureembourn
som ble Itærtatt av tvslverse i 1990
bar nå fått sin mannlige befuBunng
mobilisert mol om landet yar en tyek
provMs. Regjeringen som sitter i Lon-
dun har pro test eo og lovet Erevn bm
overgropel ut enriksminister E&o
har stattet prtd >.!sidin. Llixe.mbourg

er det ftScte linhate latbd der ty
kerne her vaget å ta dette steget.

Blant ng a ven re> anfings irodrds-

tlfig yor et Icanstni;nsh utiurt -Vegg-

teppe- erna maddelte yoe laget
efor anhylniltgen»ny Fratedislfavarde-
halab Vi finner rett å opplyve at hun
leget teppet til lteidaregutelfifillgel,

l93 o katte det ttalaystepuetr.
Det er ent ranet fra et museum av
amistene,  pa  samme vis som Qa:
lings selyservise med brunkeipsjoneo
NS ble ranet Ira det. Nurske Se/skap

Air Norges 12 000 lamere står nå onb
lag 400 i akerersambandets. Det er
med andre urd 3 113 prosent.


