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«DE RINGER OG KALLER — VI KOMMER OG KNALLER.»

Dette typiske claetke «grinu begynner nå også å bli aktuelt hoe. oss.
Det bar i dan eitte ittla stedig vacti en eksploshm eller likvidasjon et

eller annet sted. Ovtralt er det rettet mot vitale tAke interesser, ug
likvidasjonen av folk som det bare er sa fordel å bli kvitt.

De mest undattende aksjoner har thert de sonl er utfart mot de for-
skjellige hensin- og oljelagre til tyskerne rundt ornkring i lendet. Det mel-
des stactig om nye tilfeller og det er atskillig hundretusen liter bensin for-
uten olje som er mindratt tyskeene på denne måteu. I Oslo bar ttAcerne
nå eamlet behuldningeue på fire-lem steder, sorn har lysk, miljlter vakt
dagnet rundt.

Videre er framstillitæcn av Anvelsyre ber i landat stoppet ved at fab-
rikkene i iloyken og Lysaker er satt lit av drift.

Det betyr at tyckerne ikke kan late rrli'r sprengstoff her i laedet uten
å tonhace svevelsyre.

Også de to eneste fabfikker for slipeskivee oi. er sprengt. Det var en
i Oslo og eu på Sortuasond.

Den store Ressballen til Osln Spræveier har vtert ntsett for attentat.
Her hadde ryskerne lager ev flyde!er i kjelleren hvor det ble stor skade,
foruten at flere buster i hallen ble edelagt. Russene var rekvirert av
tyskerne.

Ennå en augiver ag Arig N.S. maon, DIF Winnem, har fmtnet vegen dit
han skal. llan har ved flere Love angitt gotter på skauen og erklærte se
villig til å reparere en av de maskinene siri bft sprengt ved attentatet
Akersgata 55. Han hadde fått flere advarsler, men fortsette allikevel p'
sammemåten.

Noen av kontorene il Ctrbeidsinspektoratet i Parkvegen 1I, be• også
yaIrt lItsa  1.1. for attentat, Ined stor skade.

Aluminiumsfahrikken i 11 olmestrand er tatt.
Alle dissc bandiutene er skjedd i august Maned. Jo, jo, vi kommer oss.

Er nu gjerr .[Fe  din bedrift slegfe prodularne fra berlene
r  arbeWsplaseen oa il hiemenene

Hug,det er cre ter .6sr.r airr ac roafrn rendras lyskern org ham-
nue, det norke folkæ I gode. Og til rimelige priser.



GENERALSTHEIKET: I KJOBENHAVIT

fl aienrir  laer et  niarag  av ea  ordaket. sarearear den kjeare
aoarar parrica, Arne  Sorenten,  for Görebarg IL neh aT. Han
rar 4.1  ai  skdo i  Kjeberharn ander alreikenr.

I ain itmledning omtaler Inne

•

danakene vantrivdes ved ikke å
få gjort nee mot tyskeme, Iwordan
de bumet etter en vakehg kamp mot
ezedertrykkeme.

a0g så kom det. Deeze heretheadem

•

aelen mange av protIMMYerne —
' 1 meage at tyskerne begynte å for-
t tit hvordan Datimart oille. .

sirr ik.
Han kanstantcrer at kjahenhavn-

eme ejennom an aksjea fikle
talit og at byen v" d n
kampvilje 1101311London 1940 og Lenin-
grad  1941— 4.1.

Han kommer eg inn på årsaken til
oppreret,og zaveme het deo pall-
rhke nrukungo i kjenner fra fn r ag
acan eadte i opphaningen av det dan-
eke Qukting-pard. Hate Mer videre:

•Men de Canasue pemi opplastai,
ble de Vente bandarene overfort til
SeheIbtagiamest,en mititaarommiaa.
eYon som rad ektitenitetial sett
e iledere ake knane nlessv det dan*.

•

Vi har hatkvardat dette
kormet ble rektattert. Voldemenn ng
Sedelkgheteforbrytert, tyver og ramte
puienter fra minneykelue denvet
Itame
Disse farbrit•TII vaktobeltomjonenol

t e • m
terpremen Kai Mank, og det blz

ikke bedre da de breate ned Tivoli og
LangeremPauHengo.t0 er de plaseer
zem kjabenkavaene elekee meet.

Ilåde mordet og annotatet mot
byMelemme ors dels heva, dek farearc
å få folk tel å ime at dot wer polithke
mbeterre eam var ekyldig i diese
vgjeraiager. Såleda plate en av de
dateeke fortederne i en radkateen-

ding fra Kjubenhavn at det var kma-
munktene son, myrdet /Cei Monk.
Men det famea ikke cl enmeMVI-

nesker i Danovark at de ikke knose
fordå det var aktirkter fret te helt
frealjellige leine sala var i Urkam-
het. Daz betydeinee
ffekykireleratlikztet(Damnerb eter-
e tt vitproayadikat satr, Me sprengt)
og

. .

lier men mot disee av tyoLerne
autanirerte mordere og promemer
haddo knge kokt har, aPe deneku,
og da dr. Beet (den daveke Terhavan)
pluteelig Inafratte portforbud På eant-
merkvekiene, da brat det

De more arbeiderhartererne, der
man nerak a grad bor bebov for å
tilbrioge fritiden i hiek bak, giarde
opprere or hele byea felgre etter.
Plateelig  Irar  en vepeake måliesby

åpent ppyrar mot en malitermakt
sam med den men lielleywatffile
tarar.

Dat gildr atidollge ryk er ora at
etraikea var Proverart av •flterlig-
gående kreteern. Dette er ikke riktig.
Den kern av sjel X ebenbeva
var som en sio av beveln, hvor tysk-
ente gikk vm kr g eg tenthe fyr, og
det ez vonskelig a avgilire hvor
teadte på fetet. Man vet bare at spor-
uagneslaveco fredag mormo ble
n akt t/d ea tetal emUL Det var opee1
falket ejed ean blkate av etreUreo, yea
task Feibeterådet hadde kentakt mcd
e å mleageavarbaderae at mare pådea
måte kanae ha gjamemlart el be-
ehardag com å fortzetteareasem Deue
ble jo ikke nerlyeadig da tmkerne ga
etter og oppfylre kmmtne. herst ag
fremet at Scladbargkeraat

ti
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forfivnen og portforbudet ' opphentle.lalliert landgang  på  lyllandom finsk
offinielE lederne nv de åkalte kapitulasjon og at Serige hadde gått

Ea mlingrportiene samt de .tagline g med i krigna på de ellierten aide. De
ekmerloinne ormodemealene sukte i badde etregt av den eEktrfeke strone
stoppe streken alfentle rnandag mor men i Kjobenhavn, sn folk ikktt kuune
gen ved å sende in en stor preelena- bote radio, og de regnot med a ryk-
ejeu, som var godkjent as tyskerne. tene skulle bli trodd i den avnuerrete
men dette lykten ikke. Stort sas knu byen. Elnu den indre krets, fra Intlken
man si at disse ledere tepte eskillig ordren orn tomonad needes ut, hadde
uv  sin prenlile gjennen sin oppinedto natalligvin andte nyhetskilder eg det
under denne streik, fonli de var preget nkjedele ingen Mykke. Tyskerne net nå
nv Onn eant]r,e lrf,lilisal,e. som nn loor senk dee spontane mostund er,
manne g . ktiger har gitt ottrykk fur og kan reene nt at det blir mye vene
under SEnrenie-perioden. tin, deg da den Le =totte nv den

Derimor fikk Fribeterådet hove til vel forheredte og vepnete mutstand.-
a  gi den spontane streiken menins og bevegelse .
mål ved  å  sendeut tre prednlannasjoner Kiebenhavnernegjennomfortentrei.
som ble spredt på Kjobenhavns gater ken sned stor beslutesonthet, og pro-
i hundrebusentalle eksernplarer ug ble vinnen f ulgte  hartig  etter.
gjengin i svonsk og engelsk radio. Fri. Det var arbeiderne nom gikk i spis-
hetszeolet kftene formdere de sen, men ulle lag av folket nar med -
enden krav, k ral rig og offentl g ng aldri for har nå mange vot så enige
kunne oaså gjore den eiste Og avgjor. Dannert. Denne enighot og konne,
ende innsateen ved å avblåse stredeen kvens gikk betydelig enger ema de
og vende neg til offentligheten ra politinke organinasjonenel og derfor

vern av den tyske sosuren. b/e der også kjempet med betydelig
Tynkernes nederlag vakte stor opp- sterre mot eun dPse våget tro på.

ekt. IDE verden la marke DI deo, men Endefig har vi fått bevis fur at poli-
fornten det umiddellare og direkte ti kerne undervurdexer folkets vilje til
nederlaget,  er  det to saker man ber aamp og konsekvens.
legge rnerke  til. Folkestreiken kostet betydelig fiere

Eor det forste ble denne veldige i dude enn karupene 9. aprel 1940. Det
Etreik el eksempel og go inepirasjon var også fiere dode eno de danske
for bele det okkuperte Europa. Siden patrieter som tyskerne til nå har hen-
dette hendte i Danmark vet ikke tysk- rettet, men dette drapet på nskyldige
enne når nye folkestreiker kan bryte mennesker uket bare kamplysten og
ut og spre seg til andre byer i Europe. beslattsombeten, og det var helt
Folkene har fatt nytt håp, siden de overensstemmese medelennestenming
har sett hva nom kan gjerea. da Friheterådet sendle ut kunngjaring

For det andre er denne streiken om to minuttegs stiSbet for a bedre
bemerkeleesverdig fordi don  ergani-  de dede på dagen en uke etter streik-
serze marstand ikke ble saft  Ort. ene opphør. Da sto alle eporneguene

Danmark er et avde best forheredte atter stille, og alle hender elapp arbei-
land i Europa. Tosener av trenete og dot sitt. lla tenkte vi i dyp sorg på
ntrostete patrioter står fertiet til å våre dode og så samtidig fram til den
gripe inn over hele Donmark så fort kamp, hvor Kjebenhayn skad gå i
signalet lyder,  men ikke fer - - -  spissen for hele Danmark mot den

Eyekerne spredde fahlke tykter om endelige befrieleen.»



MEMMEFBONT Elth

htgen moterfrintlig  fi “Itor.grivrt Fge
av pafersto valur.  Skal del cume bor gervald, a gLd  der rere  Ir  oen lcordmatgd-

Og den som bryter frougen, må være klar aver risilnen Sabotanegrup-
pene har ordre om  ikke å ta  det ringeste hensyn til horgervakken, sten- om
denne påst r seg å vtent ildri sg god jobging. jommgdrentens lede1 so.

D tila P• ' • klar nols. Dets er dtt hedrifter tom på egen hånd
har satt tuang oborgervakt» på sin beglgith  og  kiltagr ordren er fra Tuadon.

Vkul 1k eppg v hpS Ited itteu d nne g ug men åtre ut fra ke-
driftoledeisen og arbeiderne nopper deune ttnfikk ga knogest. De arbeidege
sem lar seg beake til aikk, er  forredere,  og  stkr i  Idasse mad de tyskere
sem vakter bensinstasjOnem for tia.

BAS3ONALTSEilINGA OG
ARREIDEHNE.

Vårthedriftultv begyoner nåå legge
tingene rU rette fur etterkrigilta. Som
er ledd i dene er der satt i gang om-
tatteade riæjoutdiseging innea Mange
bedrifter. NTS er ikke mototander av
rasjottalisering - vel  å  merke en railn-
naltsoring ortm forsto rekke tar akte
på å gjore forholdene for arbeidennt

moderne maukiner, å oppnå
storst mnlig kapasitet_ Madingene
fåromragjonaligeringstendensene bort
over er imPlIertid ikke a en slik art.

Vi ukal nente et bestemt tilfrtlr. i
tortuttlbranneu i Oslo, sum resenthg
beskjeftiger kvinner. Her er tilkalt en
suoilaist tauilnalisering fra et annet

Denne unumen driver sitt ar-
beid dett mgteu at han nonger sorn
eo ond ttind ever arbeiderskene,ug flere
av drs.c. , er Ni tI evanervose 1)e å-
står at do koldur ilko ut lenter. Stgl
når de cr inc i el. milvendig terend.
blir tht de har vært borte uesert.

Dette skjer i dag medlyskerncoom
avtaker av prudlaujonen og hvor det
skulle vanst i alle norske bedriftseieres
interesse å heaTeftige flost mulig ar-
heidere for å hilde  de  utma arbeids-
Nenester ol. Tempoet skal pregreu up,

trass i nr levevilkhr og naholdene
ellere rkulie I.ilsi nedgatt tempe.

Men dette er ikke bere forkagtelig
akkonn nå. Sjelve det synet som lig-
ger til gnmn her, er ikke en rasjona-
lisertng hvor arkeiderne er tatt med
gOnt mouneukor - men gem makkines.
Det er eil fOrm for rasionalisering vi
advaree mor. den har bare en hge-
alot: PRODITT !

Det enå være klart for a11e bedrifte-
eigre også i lundet vårt at den orbki-
derklasse som går ur av dmme krigen
ikke er den samme som var for. Lttt
har ogug den lært. Vi akter ikke å la
oas Muke oum brikker i spillet orn
kapit)Pn. Vt har opplevd to verdens-
knger og en mellinukrsættsd med ar-
beidsloshet, nud og elentlighes-Vi gml-
tar ikke en thl etterpå  kgM  byr tbru
liknende tikaandor.

Den samme nsikkerhett den samme
bjelpeloultet i kampen mOl  kriMo-dmn

samme mokther gor å bli kasta
an ok krig otb Pkte tyn år.
Net, vi har herb. Vi pedtor Imre es

onnfont og rt is hvor menneskene
det forste ug smate ikke pen-

gene og profittert.
Til den «upetialistenn vi har oratalt,

vil vi si: «Slust med din nedverdig-
ende vi k-umhet Des slag
lisering kan bli deg dyr.»


