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Den 28, august 1943,

NO R S IC V ILJ E

Organ for heinafrontan.

Korge skal vernes med viljer av stål,

Vi har tidllg,ereLpåtalt  deT  misforhold som har ført mod seg at
fronten har slått sprekker. I das  vil vi nevne den tilsynelatende inter-
essa nom Arbeidstjenesten omfattes med. Vi vil på ingen måte fordrime
den innsats scm norsk ungdom gjør i 1rddbrukat. Sjølve arbeidet er en
sida av saken t  den annen side t  sen for nasjonal samling er den viktigstet
er at krbeidstjenesten er et lsdd i den naziatiske prepaganda. Det har
ofte hendt at der i arbeidstjenesteleirene har v= kt avholdt festlige
sannenkonster t ou  bondene i distriktet har gitt sin tilslutning. Arbeids-
tjenestens ledere er blitt så vennlig behandlat at de har hatt grunn til

betrakte det sum en hyldest. Denslas.er utilsivelig t .og bcndene mh
vare oppmerksomme på at Arbeidstjenestens ledere er nazistert som-har -
sverget forrederen Quislins troskap. Noe privat sankvem med slike folk
er uforenlig med kravet om å bli kalt hederlig noff9Mann. Vis den din
forakt t  det er det eneste de fortjener. Husk at

NORGE, SKAL VERNES MED VELJER AV STIL.

So 1g ei tid t  so lang ein strid;
og enno stend me midt deri4
Men utan Gut den norsko Eut
vil hdda striden ut.

Det vardt nok etridt; men Iitt um litt
det gjeng t  nr kvar vil rjera sitt.
Tok kvar og ein sin vesle steint
er snart vår &kor rein.

(Garborg.)



Nihetene  21. o/ 22. aughst 1943.
Italial De allierte fortsetter sine edeleggende angrep på jernbaner og

komMETkasjonssentra i Sør-Italia. Byene Aversa, Benevento, Villa L.iterno
ou  Battipolie, Gcm alle er belisserde omkring Napoli, har vmrt kraftig an-
grepet. 64 fientlige jagerfly ble nedskutt under disse angrep. 9 allicrte
maskiner gikk teet, 7 fientlige Landingsbåter er senket av bretiske kri2S-
fartcyor utonIcrCalabria. GuvernCren og viceguverncren i Roma er begge
gått av, og der har vmrt store fredsdemonstrasjoner 1 byen. General Alexan-
Uer  har'uttalt nt aksemaktenes sarlede tap på Sicilia var 200.000 mann.  De
alliertes tap var under 22.000 mann, og nindre enn man hadde reenet ned.
seeLjeeteeelye tldes:  Lørdag ble meldt at byen Lebedin, 130.km. nordtvest for
Kharkow, var erobrete Lebedin var det vestligste punkt russerne nådde
i sin SiCbc vinteroffensiv. 124 tyske tanks og 118  fly ble ødelest fredas,
Scndag aften ble det fra Moskva gitt ærpure enkeltheter om fiendens tap
siden 5. juli. 1 mill, mann fallne, sårede og fanger er resultatet av 46
dagers kamp. Derav er 300.000 drepte og 25.000 fanger. 60.000 km.2 land ex
gjenerebret, eller omtrent det dobbelte av BelglaS Størrelse. 4600 fly er
satt ut av spillet, 7250 tanks, 5100 kanoner or 30.000 kjeretCyer. Rtwer-
ne  rykker videre fram både n.v. og s.v. for Kh2rkow, og narmer seg j6I.W7a-
nen Khurkow - Ludovaia. Også i Brjansk-området har russerne bedret sine
stillinger. Mius-fronten ble omtalt for forste-song i de% russiske kommu-
nike sendag aften. Russerne har her brutt igjennom de tyske Stillinger.
Dette er også innremmet over tysk radio. I 6 av de tilbakeerobrede distrik
ter.er bøndene gitt tillatelse til å komme tilbake  mad sin  buskap og
eejenoppta oppbyggingen av det som er odelast.
Stillehavet; øya Kiska i øygruppen Aleytene er sjenerebret av amsflkenske
tropper uten motstand fra jepanerne. Ph 2 dager her amerikanerne ødenagt
91 japanske fIy, dels i luftkamper og dels ved bombing av flyplassen
Wewak på New Guinea. Amerikanske fly har dessuten bombet flyplaSsen ved
Kanten og oppnådda flere fulltreffere på 1-ingarer, I opperasjonene
lands blir japanerne på Naw Guinea drevet innover mnt det.indre av frya.
Det meldes fra Finnland .at 33 fremstående medlemmer i den finske regjering
har henvendt seg til regjeringen  os  anmodet om  et  der snarest søkes å få
fredsforhandlinger i tang.
Etter nyhetene talte øksnevad om nituasjonen i Norge. Han uttalte bl.a.
at den utglidning som iirforegår innen nazistenes rekker er helt logisk,
Jonas Lie talte for en tid siden til 400 norske S.S. og fraMholdt for
disee hvor alvorlig situasjonen var. Det gjaldt nå å ha nervene i orden,
sa politipresidenten; men er det noe nazistene i Norge ikke har i dag,
cfirrerjd3Wåsm ignwer,.sa:Ckenevad._Disse vettskrinte og forkome  indivi

utsterres med vapen mot den vapenløse heamefront.
Men kan hende Jonas Lie har"gjert en stor feil ved å gi disse mann våpen.
Det er sikkert mange av disse som hater Jonas Lie like meget som han hatee
Quisling."Jeg kjenner Jenas Lie lu sa øksnevad."Jeg talte mad ham i april
194o, og jeg vet-at der ikke er ett eneste verdipapir som ken noteres så
lavt scm Jonas Lias troskap."
Nethetene Manda“3/8 til og med onsdar, 25/8-43.

VegtrFEUn:  Nett til nanda6 ble  liederhausen  o6  Dål  1 Rhinland bombet
av TfriTerteflyL  I Medarhausen ligger 1,0. Farbenindustries kjemdske fab-
rikker. Vidare ble tlyplasser i Belsia, Holland og Nord-Frankrike bembet
og miner lagt i fiendtlige farvann. 5 fly gikk tapt etter alle disse oppe-
rasjoner. - Natt til tirsdag ble Berlin bombet av store formasjoner bri-
tiske firenotors bombefly; 700 fly deltek, hvorav storsteparten var fire-
noters. Henimot 2C00 tonn bomber ble sluppet ned på 42 ninutter. 58 fly
gikk tapt. Et onråde på 5000 hektar ble belagt med bomber, og veldlge
branner ble satt gang. Moskito-fly bombet igjen mål i Berlin natt til
onsdag, og flyverne konstaterte at det fremdeles brendte livlig i byen.
Neutrale kc)rrespondenter i Berlin får ikke sende melding til sene av1ser
om de skader som er forvoldt. Samtidig med storanerepet mot Berliu foretok
britiske jagerfly angrep mot flyplasser i. Vest-Tyskland, Danmark, Frankrik



Holland og Be3gia0
Sp‘nietpmpyeldetn.. Mandag kireld sendte mmrsja11 Stalin ut melding om at de
rueo-n3ke tnopper i Kharkow-områdot hadde brutt den tyske motstand og be-
satt b:en Y±,eno"!, "Ukrainas annen hovedstad, vårt entet KhirRoW, er be-
fridn  fra  neneomene åk", heter det bJ a. i meldint7en, K'neekew er Sovjet-
sEmeeinDee T:»:"ItJ st,,:ireteby og av ovurdertla r  ben?neno Sa  0  v-idere
milinere ce4en6e»ener i rwsernes offerniv for å ne=e tnena, Por å
feire seinen i nna:kor, nesicvae vnene u.t.n 2 CM
natten, og 224 kaeorer avtye+,e oe:enei Let en nenee'ee,oes'.7erin at
de siste eagere kaeieer om Khernen -o' t v heen; teen2c Int-totonel,da
de tyske nrepper hadde fått ordre fra hitier om å LeJrne byen, koste hva
det koste vllie Ieidlertid yr det ressiske press så sterkt at den tyske
overstkommanderende, general ven Mareste:in, ga sine troeper ordre om
retrett eller, scm det het i det tyske komMunike l hplanmessig tilbaketrek-
ning," "Times" skrev tirsdeg: "Hvis tyskerne har trukket seg tilbake
ifølge planen, så er det ifelge den russiske plan". 10 av de russiske
divisjoner som deltok i kampene om Kharkow, er omdøpt til Kharkow-divisjs-
nene, Slaget om Kharkow blir fra Sovjetrussisk hold karakterisert som
det størstc slag på østfronten under denne krigen. På hver km, av front-
linjen hadde tyskerne 100 kanoner. Etter erobringen av Kharkcw har sov-
jetarmeene fortsatt sin seierrika offensiv under skarp forfnicning av
den retirerende fiende. Nord for Poltava trekker tyskerne segneilbeke, og
russerne står nå p& et punkt 30 kma fra byen, Tre russiske armenruper
rykker nå inn i Donetz-bassenget i retning av byen Stalino. En nrme/
rykker sydover fra Isjumområdet og truer jernbancforbindelsen melloM
Losovaya og Slavjansk. Dernmd er ogs?tforbindelsen mell= Poltava og
Stalino truet. En annen arme rykker frem fra Vorosjilovgrad og en tredje
fra Taganrog nordover mot Stalino. Her er det tyske forsvar brutt, og
russerne har rykket frem 35 km. På de øvrige frontavsnitnene har russerne
jevn og sikker fremgang.-I Svartehavet-senket Sovjetfly mandag 3 tyske
farteyer.
Sydfronten: Allierte fly har uavbrutt fortsatt sin flyoffensiv mot jern-
baneWitra og kommunikasjonsmål i Italia. Skiftetomtene i Salerno og Cro-
tone og mål i Bari, Banjoli, Baticalia, syd for SalernolCagliari på Sar-
dinia, sart jernbanemål syd og nord for Napoli har vort heftig bombet,
Siden november måned 1942 har de allierte i Middelhavsområdet skutt ned
4500 fly eller i gjennomsnitt 500 fly pr. måned. En krysser ble tirsdag
satt i brann av britiske fly i Middelhavet. Utenfor den italienske kyst
ble ettfartøy senket av britiske fly og to etterlatt i synkende tilstand,
Utenfor kysten av Hellas ble en lastebåt satt i brann.
Pramflent Roosevelt talte onsdag kl, 6 norsk tid i. det Canadiske Parlament
Da han viste seg for representantene, ble han hilst mad ppontan og veldig
jubel. Den canadiske statsminster Mackensie King introduserte presidenten,
som i korthet gjennomgikk krigens utviklings Han sa b1.a.: "Vi ville ikke
denne krigen, men den kom til oss, Resultatene av Quibeckkonferansen vil
bli gitt fienden i det enste sprog han forstår. Mere vil jeg ikke røpe
for den store mesuer i intuisjon, Vi må ofre våre sønner cg døtre fordi
en bande av gangsters vil forsøke å underlegge seg verden. - Det er
mange som ønsker å komme tilbake til den gamle gode verlen, men vårt
mål er ikke å gå tilbake. Vi skal frem til en større verden - med større
rettferdighet og større frihet for det enkelte menrEske".
Diverse nyheter:
Al1 eksport av rumensk olae er forelobig blitt stoppet som følge av de
amerikanske flygende festningers bombing.
Gestaposjefen Heinrich Himmler er blitt utnevnt til tysk innenriksminis-
ter. Von Neurat har trukket seg tilbake etter eget ønske. Den allierte
presse er enig i at denne utnevnelse er et svakhetstegn cg viser for det
første at det tyske fclk er begynt å vakle. Det må hotles oppe med terror
og trus?:ercia terron -For det annet er Hitleneredd for at genoralme sknl



ta makten fra ham. Derfor lar han fremtredende S.S. folk ikke bare tre
inn i generalstaben, men ogsô. i regjeringen. "TiMes" skrev for tre månedel:
siden: "filmmler, denne uhyggelige skikkelsel trer mer og mer i forgrunder
Han er den mann som vil ta makten når Tyskland bryter sammen. Han vil
ikke vike tilbake for noe".
Ett amerikansk verft sjCsatte tirsdag i denne uke fire marinefartøyer.
33 framstående finner, hvorav de fleste er medlemm-er av Riksdagen, har
sendt president Rytilen erklmring, hvori det anmodes ham um å søke fred
med Russlandr Fra amerikansk og britisk hold er det uttalt at innledningen
til fred na må komns fra FintbUnds sider 3tor-Britania og U,S,A. har

allorede sagt det som kan sies om spørsmålet Finnland Sovjetsamveldet.
Tyske troppestyrker har måttet gripe inn mnt uroligheter i franske byor,
Bl.a. i Brest, Lille, Lyon, Marseille og Pario.
De svenske statsbaner har til august i år hatt en inntekt-på 85,mdll.kr.
på den tyske transitt-trafikk. 45 mdll, ble innbetalt på den tyska person-
trafikk og 40 mill, på godstrafikken.
Flere amerikanske troppestyreker er kommet velberget fram til Stor-Dri-
tania.
Valgene i Australia ble en strålende seir for arbeiderpartiet og darmed
for statsminsiter Curtin's politikk. Arbeiderpartiet har fått 48 av de 74

mandater i Representantenes HUs. I Senatet har de 19 representanter. Dut
er første gang siden 1916 at arbeiderbevegelsen i Australia har hatt en
så overbevisende valgseir.
Ved erobringen av Kiska i Aleytene mistet japanerne 200 fly og over 3000
mann.
Av Arne Ordings utenrikskronikk tirsdagllen 24. august 1943, gjengir vi:

"Konferansen i Quibeck følges med spent interesse, da beslutningene, som
blir fattet der, vil bli avgjort i. militear handling. En gr imddLertid ut
fra at konferansen vil bli fortsatt senere til høsten i form av en tre-
maktskonferanse mellom U.S.A., Sovjetsamveldet og Stor nritania.
Den rode arma furtsetter å presse de tyske tropper lenger og lenger mot
vest. Russerne har nå gjenvunnet Kharkow. Denne gangen hadde russerne
konsentrert langt større styrker mot byen og de bakre sambandslinjer var
meget bedre. Byen er den fjerde største i. Samveldet, og gjenerobringen er
av den største viktighet. Kharkow var en av de største industribyer i
Samveldet, men maskinene cg fogarbeiderne ble på et tidlig tidspunkt eva-
kuert øetover. Etter Moskva er byen-det viktigste jernbaneknutepunkt i
Russland. Tyskerne har lidd stleare tap, men har forsvart seg med stor
energi. Russerne har ikke tatt mange fanger under kampene og selv lidd
store tap. Den russiske presse har igjen reist kravet om front nr. 2,
slik at 40 til 60 av de 280 divisjoner som er bundet på østfronten, kon
bli trukket vekk derfra. Et angrep mot Vost-Europa krever en sterk inva-
sjonsfV:tel dg situasjenen er langt gunstigura enn men turde Mpe for

år siden. I FinnUnd har tyskerne stasjonert 6 divisjoner. Finnene er2
ikke begeistret for tyskerne, og det vist2 seg at de tyske tropper ikke
var egnet til å krige i skagsterreng. Ettr tyskernes siste nederlag er
det finske folk for alvor begynt å tvila p tysk seir. Finnene er imidler-
tid avhengig av tyskerne med hensyn til fDrsyninger av mat og materie110
Det er ingen hemmelighet at U.S.A. har wrt inLeressert i å få Finnland
ut aV krigen. Nå er imidlertid Finniands petularitet betydelig nedsatt."
Sluttelig omtalte Crding forholdene i Danmark og Himmaers utnevnelse til
innenriksminister.

Nvhetene 26. cg 27. august 1943.  
Berlin ble angrepet for tredje gang på rad natt til torsdag. Angrepet ble
som foregende• natt utfc4rt av Moskitofly, 0g brannene etter lørdagens

.storangrep var fremleles ikke slukket. Andre britiske fly angrep torsdag
flyplansar og en kraftotas2lon i Nord-Frankrike. Dessuten ble ler lagt

miner i tyske farvern. Bare ett fly iikk tapt etter disoe opeerasjoner.



De allierte flyangrep mot Italia fortsetter. Byen Foggia, som er wentrum
for 5 jernbanelinjer, ble i dagslys eeasdag utsatt for en rekke kraftige
luftangrep. Den største formasjon Lightening-bombefly, som har startet fra
Nord-Afrika, angrep onsdag morgen byen og kastet bomber muot skiftetomter
og stålverker. Angrepet kom fullstendig overraskende. Flyene gikk i en
høyde av 10 m. over havflaten til de kom til fastlandet. Her steg de til
25 m. over målet. Byene Tarento os Crotone ble også angrepet, 26 tyske fly
ble nedskutt under disse angrep. 15 allierte fly gikk tapt.
Sovjetsamveldet: Fremgangen på østfronten fortsetter. Byen Senkowy som lig
ger 140.km, vest for Kharkow, er erobret, og den røde arme er gått over
elvernPsjoI. Kampene forehår på en 100 kue lans front. 60 landsbyer er
gjenerobret i Poltava-distriktet. Jernbanelinjen Poltava - Kiew trues1 og
russerne står knapt 30 km. fra denne tyske livslinje, På ett punkt star
russerne nå 160 km. n.v. for Kharkow. Også i framrykkingen mot Stalino
har russerne framgang. Terrenget her er vanskelig, og tyskerne har bygeget
omfattende forsvarssystem av bunkers og lagt svere mdnebelter. Der er
tegn som tyder på at tyskerne er begynt å evakuere sine tropper fra Kuban
til Ktim.
Kons Doris er blitt plutselig syk. Statsminister Kilov har sammenkalt
tidligere statsminiåtre til konferanse i time. Kong Boris's sykdom kan
få de alvorligste konskvenser for Bulgaria's skjebne. Som kjent er 80 % av
befolkningen russisk-vennligy men en klikk av godseiere og reaksjonmre
har makten, og den er nå i ferd med å glippe dem ut av hendene.
I Italia vokser frykten stadig etter som de allierte flyangrepene øker
styrke. Italienerne er oppmerksom på at det er det vanlige forspill for en
militmr aksjon. Italienerne ftykter en direkte okkupasjon av tyske styrker
Det forlyder at tyske tropper skal ha okkupert italiensk Savoyen. Befolk-
ningens mdsnøye med Badoglio-regjeringen har ikke lagt ses. Badoglio har
sett seg nødt til å frigi 6 frEnttåandi intellektuelle auti-faseistery der
i blandt dre Builak”- -
To svenske fiskebåter ble senket utenfor nord-øst-kysten av Danmark av
to tYSke ilanesVeipere. Mannskapenes Ajebne er ukjent, Den svenske regje-
rins har protestert i Berlin og forlblIger nærmere forkIaring til det inn-
trufne. Harmen i Sverige er voldsom,
De finske myndigheter har nå dett seg nødsaget til å offentliggjøre den

hanvendelse 33 framstående politikere er kommet med til Ryti. Det frem-
går av denne henvendelse at det finske folk er misfornøyet med den nåvm-
rende politikk og anser det som en nødvendighet at der blir innledet
fredsforhandlinger. Henvendelsen sluttet med å kreve frihet, selvsten-
dighet og fred for Finnland.
Stor-Britania/ U.S.A0, Sovjetsamveldet Og Kina har anerkjent den franske
nasjonalkommite i Nand-Afrika som et administrasjonsråd fer Frankrikes
oversjøiske besiddelser, ikke som regjering for Frankrike. Da forente
nasjoner er enig om at det franske folk selv, i fritt valg, skal få av-
gjere sin skjebne.
På Raufoss ble for en tid siden en tysker funnat drept. 2 nordmenn ble
arrestert som gissler. De er nå IesIatt, da det er bragt på det rene at
mordet ble utført av en tysk sersjant.
Otto Nielsen, Bergen, er død i tysk konsentrasjonsleir. Hnn var innehaver
av Bergens Merkelappfabrikk og var et fremstående medlemm i idrettsfor-
eningen Viking. Han ble 47 år gmamel.
Sogneprest Rekke i Grong ble forvist fra distriktet og måtte flytte den
18.atasest. En stor menneskemasse var møtt fram på stasjonen for å ta av-
skjed Med'hap. Nazipresten, som talte samme deg, hadde 5 tilhørere til
sin preken.
På Fmrøyane ar'resultatet av Alltingsvalget blitt bekjentgjort. Folke-
flokken,(selvstendighetspartiet) fikk 12 representanter, Bambandspartiet
8  6emsocialdemokrateny 5. De to siatnevnte eartiee vil errnetthelde Swo-

arbeidet med og ytr dien t5:1 Demmank--



går kveld talte Worm Maller fra London kl. 19,45. Han sa bl.a.: "Da
vendepunktet kom i 1918. og den første brist i den tyske hnr viste seg,  ut
nyttet de allierte syeblikkelig situasjonen. Marsjall Fochs berømte ord:
"Alle mann til kamp" var innledningen til den avgjørende offensiv mot Tysk
land.Den 8.august 1918 var den sverteste deg for tyskerne under forrige
verdanskrig. Ssameren i år har kanskje vnrt like sh avgjørende. Etter at
Nord-Ssfsika er gjenerobret, Sicilia inntatt og Italia på sammenbruddets
rand Italia, hvor Mussolini forsvandt som en ånd 1 en fillehaug.. de
sovjetrussiske armeers seierrike felttog i sommer, alt dette måtte utnyt-
tes hurtigst mulig, og det var derfor Quibeck konferansen koM i stand.
Ved koordinerte opperasjoner til sjøs, til lands og i luften. får Tyskland
høre det sprog som gangsterne forstårp som Roosevelt sa. Kun total krig
kan felle Tyskland, og  det  må skje på kortestmulig  tid. Like så fort som
Hitler steg frsm, like så fort vil han fersvinne. Nederlagene har allere-
de merket Tyskland. Hitler har lenge vært taus. Gsrings popularitet i de
bombeherjede distrikter er dalende. Selv Goebbels kan ikke lenger skjule
sannheten md løgnpropaganda. Himmlers utnevnelse som innenriksmdnister
sSker å hindre heimefrontens sammenbrudd. Hitler har en gang sagt: "Vi
vil ikke kapitulere. Det tyske folk har ikke gått ikke gått inn i.denne
krigen for å tape. Men hvis vi blir slått, skal vi trekke en verden med
oss - en verden i flammer". Hitler lurer ikke lenger andre enn seg selv.
Han erobret låndetter landpog i hans fotspor fulgte sjakalen og snappet
til seg en bit her og der. Men nå har Tyskland lenge vort på rettrettenS
vei, Sjakalen har skiftet farve som kameleonen. De sen satt på gjerdetp
er plutselig blitt neutrale. Tyskernes håp om at densrussiske Issr ikke
var annet enn en annen klasses arme,ble gjort til skamae. Det var de
r.ussiske armeer som gjorde en ende ph blitzskrigen. Under tilbaketrekningen
1  Ruseland var det Stalins plan som ble fulgt. Hitler forste ikke dette.
T soMmer har slagene ved Orel og Kharkow k1art bevist at den tyske armes
slagkraft er brudt." Worm-Maller sluttet sin tale bed et sitat fra
Asåsevelt: "Hvis Hitler og de tyske generaler kjente til dot som ble be-
sluttet I gnibeck, ville de foretrekke å overgi seg nå i stedet for senere:

Danmark er dag gjenstand for hele verdens oppmerksenhet. Det er en kjent
dak at det ddnske folk er rettekaffent, relig og langmedig, Men også dans-
kenes tålmodighet har en grense. Denne grense er nå oversteget av tyskerae
1 den siste tid er det foretatt mange-sabotasjehandlinger i Danuark.
Jernbaner, fabrikker og verksteder går opp i røyk. Danskene har  satt  seg
i besiSselse . av tyske våpen. gn fabrikk-som fabrikkerer deler
samt kraftstasjonen i Århus er blitt surengt i  Taf ten. I Odense er 2 -
tyske offiserer blitt drept. i Århus (); Alborg er der unntsgelsostilstand.
Scavenius strever med å holde ro på dansksne, ikke minst de danske fagfor-
eningsmedlsmerrs,Seavenius ville forleden forsske å løpe.fra det helep mon
den tyske representant,Dest, nektet. Det forlyder at dat skal ha vært
stormende regjeringsmster og at den filv. leder av de samvirkende fagfor-
bund, Lauritz Hanssn, skal ha uttalt: "Jeg kan ikke lenger ta ansvar for
en politikk som ikke har arbeiderklaésens Den nåværende leder av
samvirkenes fagforbund, har inntatt en stilling til den aktuelle situasjon
som ikke evarer til arbeiderneS. Han maner til ro og orden,,men de danske
arbeidere vil ikke finne se i at Dan6ark nå skal bli et trausittland
mellom Norge og Tyskland, Streikene har i de senere dager sket i.omfang.

Helsingsr ligger praktisk talt alt arbeid på skipsverftene og i fabrik-
ker som arbeider for tyskerne, nede, De danske arbeidere bruker nå retten
til å streikesom politisk virkemiddel. ParoIen er:"Enhver tept arbeidss
tims for tyskerne betyr en forkortelse av krigenW
Forum, det stsrste lokale'i KSbenhavn, ble forledsn rekvdrert av tyskerne.
Det brendte ned samme nstt. På Rådhusplassen i Ksbenhavn fant i gås sted
en stor anti-nazistisk demonstsissjess.Tyskarna forsøkte å splitte demon-
strantene, men essmet da tyskerne satte maskingareartme  i. skytsetillings
forlot folkemassan plassen.


