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Organ for heimefircnten.

Norge sknl vernes med viljer av stål.

Kampen met naziamens  enmo orden" Ear ført til en pruktisk talt fall-
stendi.g forbrødring mellcm ao forskjell1  n2  ls av vert foln.  1.deneren c,
bcneen, arbsideren og rtboldsgdveren, handens og åndens nrboldere t  Lmid
hand har alle olatt ring om vart landd dyreste eie, vnrt fgamonlcdne doe
ks-ati mod ane detz sociala t  kulturelle og Faglige ifstinanjener cg saw.
menolntningoh. Den forbredring sum har 1.esteheM- sted t  lovar hodt for fral
tedenog vil - cet er vLxit sto.t2 - dt:nne grunnlaget for videre soci
ule og kultarelle framsttg nfir fo 0 u J_U,J11  ur blitU frittt

Atskilligs arbeidsgivaro  dg  offel nLige etåtssjefer har i denne vanoke
lige tiden vist en stralunde saftfundsrn. be her ikke kare ytet stcotte I
illegalt nremid, wen de hdr oett gjoerem flntrene med sine arbeideres sc
botasjehandlinger t  bar gditt sihe drboidors ag funksjchercor "clovlige"
lrAnnspele og har hjulpet falk i nrd. De har også unngtt å avskjedige
folk sari i nermale tider ville hs w eart everficdig. Dervad har de rjert c
til å svekko "arkcidsinnsatsen". Meh vi har arbeidsgivore, heldigvis er
det evært fE 5 som i sitt umetlelige pengehagjer og i sin frykt fOr  Lå2;1;
Lene, driver alne arbaittere og funksjed=er med slavelaisk, dcbUelkoo1re1
og kickne, leafstrekk oa repriteandu. tat og forakt flger i deres :,stisLt
Det er butonneade at Ce_isse t;viocne er oceedeloa nidkjnere når det gjelder c
få arhe:idstenpoot opg slik at okkepasjensEntkten kan la aine hostullintt
i rett tid. behøvor nelope nevne nt de ileste av den, fdror otore ord c
skiltør reed a vsire "jøssinger". Det firneu ugsCa enkulto alindyr sow tel,
i det skjulte og i stillhet ariver ddhbeltspill og cwgnes tyskere•og
ferrsdore, mch vi holder et valkent  omo  mod den slags larsoner, c,L; vi ata
n furittø inn i de tilfeller nvor enktltperoan(trz opptredon kan føre til c
helinefrenten  vel  sla sprekkar. fet akni ikne nytte slike folk a løpe frc
sitt ahsvar, aelv ommde dynger cpu tusenvis av unnskyldnirger. De
likefallt heimefrontens desertøror. I den kulturkampon vrt, folk  idc3,L;
talace ingan affradienhet. En  snale ntono  pn at tusoncr av kvinner aL;  med1
med livet odm innsats er med i forreste linje av heimcfrentens kamp. tkif

av ders seldnter er falt  pa  p,ost. Stilig: cg rakrygget  hdr  de tatt tmot
bødlores dom. De-fes arbeid skal vi fCre videre t og deres mainJ1k: er det vL

å Ver De pinsler og agjernirget sOM har funnet stcd i nazisteT
fenfsler og konsentrasjenaleire, burdc gi enhver som fraterniserer wed
enden, noe e tenke pn- lbercien HOOiDNA:k;J FRATe,F?.NIS=r =Ink
har wsrt gjengitt  i Vår avis atakilli Le gnrneer før, man vi gjontar dan
ny. Skullo ikke det hjelloe, vil vi gjerinbmvar frie presae ta spradartr
crap cm a navngi ikke bare tysnertøsene t  emu også de verste ietscistisku
medløperfc.
• Kjemp for alt hva du har kjert, dø ow så det ggelder,

da zr livet ei aca svert t  døden ikke hellert



Iddustrl_Agyeekt:Afria.

Det største preblem som  )fin  løses i forbintelsc med utviklngen av de
engelske kolonier i Afrika, er hverledecs utviklingen kan f erenes med ata.
kanernes egne tradisjoner og kultur. Politisk er spørsmalet hvorledes
frenmedstyro kan utvikle seg til virkelig selvstyre. dosialt hvortedes
stammeliv- cg vaner kan vokso tid hasjonalfølels, økerdmisk hvorledes
derce velstand kan økes uten at der skapes et cdsfsruoyd afrikansk prole.
tariat.

Det er nå stiftet et institutt for vent-atnikansk handverk, industri

cg sosaale spørsmål ved Achimota college på Cullkysten. Dette er kenskje
ikke hoe viktig skritt mot ldsningen av disse problem, men dsto innflyte:
se burde kunrf blir vidtrokknnde. Til å begyrne med vil det hovedna.telig
bli beskjeftigt med utviklinnen av dc lckalo indelstrier PCM teglsten og
lervarer, bomullspinning ng vet:,;,g, men instituttets videru  mal,  sAm nn
har vcert under diskusjon i noen år, rekker viders enn dette. DeL har til
hensikt ikke bare å bringe til ljnåå igjen lokalt håndverk, poLtemakeri It
eks. - et gammelt håndverk oor de innfødte - men å omdanne det tll scsa,
men mboerne industrier. Det GY- alteen et Iårsøk på å slå bro over kløften
ffiCITC411 gammel afrikactek aud sbyn.nring og moderne industri. Det innfødte
håndverk produserte vandlgvis skjørhe tårg. Denne kunst forsvihner nå
urdår trykkot .av billig: Iiport fra Europa og japan, og det inhfcdte hand-
verk begyhner å gå. tilbaku . og forsimplch i ot forsøk  pa a  kopiore dot cu.
repeiske, Det nye institutt prover å reddo de gamle cubeetiske verdder og
føre dem over på produksjonen av ting som afrikanerne vdrkelig hsr bruk
for - ikke som turistkuriosa - og med økenonink utbytte. Det vil ogs ut.
danne afråkanerne til å. styre industrien, idet der gls videro adgang til
ansettelse for den intelligente •og dyktige affrikanor, som hittil ofte iki
har funnet noen muligheter. Dog me der først flnees mddler til  a  skaife
Inam den nødvendige kapital. Dehne njvidelse av mulignetone vil  pn  dsn
annen side hjelpe til egløse de pelitiske og sosiale probtem. Dri bevidg-
ning på 127000 pund er blitt gitt til fordel Jor ihåtituttet. flet er  dbm

størstå enkeltbevilgning som er gjort til Oet undervinnin.storctanende.
Det vil v•re vel auvendtb penEår.

"Economist"1515-194å.

"Ombudcmahhen fer nagingslivot", 1LS. mannon Alf 'dThisk, reiste i mcd
9,12 krav  bm  at advokat Adenec ard frondbein skulle ansettes nom direktos
i Norges Incustriforbubd. kravet blo enstem]esg avvist av tkerbundets hevec

styre, sorn b].a. svarted )15kullo statspartiet alIikevel finne dot pakrovi
a  innsoM GL ny adm. airektår, md dotte av leaw)dstynot opTfaltes derlien

at lcdelson av Norges Industritbh1)VD4 enskse ldgt anderleden an enn Litt:
- Som felgå herav må i tilfelle de som na lhushar de valto hilltSV-erv-
inachrer htvedstyret kunho ahse seg lost fril vervene." Ettur detto svar

trakt Whiet følehbrnene til scg igjen,. og Apenes, ssm vår k)mmet til Oslc
isr å overta sin nye stilling,  blP  i ell Inest skaifett nyat Deln som høy-
esterettsde=er. Benere, i algust cg septenedor lb12, fonsøkte Onicling i
ferbindelhe meed 11 .S9flksmøte,  a s-D:  dshhet siet lenge. båtånktå Riksting .
men nwr ngeorganisasjonene sg arbuiderne's ornotnisasjoner gikk til sååclet

aksjon, og rikstingbt ble ikne av. Aksjonen fikk sterk tidhlutning inhedt
inaustråen. kbdlemmer åv Nergbs Industriferbund sendte sitt fcrbund en sl

velse, hvori dot bl.a. het:"Da Norges Induntriforbund Ifittil har vuert en

friinstitusjon scrn gjonnom egne av ftjdlemmåne valgte .orgåtger baåå har
hatt nn,ringens saklige og fagliga intere&Ser  a  vareta,md vi erklare at v:
safremt der-skulle bii_gjort inngrep i medlegomenes rett til selv  a  vslgo
sine tillitsmenn, eller deer skulle bli oppnevnt representanter for Norge;
Industrlfånbund til et ntlkstahg, ikke leng,-er kan ansD forbandet nom repta
senterende nimringens intorecser, og aerfor anser vart medlomcstap i obddb
dbt som hortfalt," benne aksjoh førtb mod seg at tyskerne truet mod A



at tyskerne truet med  a  skyte presidenten og arbeidsutvalgets medlemmor,
hvis ikke skrivelsen ble trukket tilbake. Overfor denne trussel fant med
lemmene av andre organisasjoner å måtte bøye seg. Ven medlenmenes oppfat
ning ble seltsagt ikke•endret. I slutten av februar d.å. ble Industrifoi
bundet "nyordnet". Presidenten og arbeidsutv,lget ble'avsatt, og den 75-
årige kommisar i De-No-Fa og Lilleberg, Dietrich Dildischi ble innsatt s
president. Følgende ble nediemmer av arbeidsntvalget: Alex Christensen,

Oslo, ingeniør Jigurd Keim, Forsgrunn, direktør Dmil Knudsen, Oslo, dire
tør Hermann berner , Oslo, direktør Karald Scholtz, -.9ergen, og direktør
Killingland, Osio. Ingeniør Adolf Giertsen ble adm. direktør. Samtlige e
medlemmer av N.S. Hovedstyret, som straks anså sin lovlige funksjon som
opphørt, ble erståttet med et"rad" for presidenten, bestående av formenn
ne for,en rekke såkalte centralforbund, som ikke en gang i formen eksi-

sterte. Etter ovenstaende fremgår det at det  Ti.ybrdnede "Norges Industri
-forbund" er en underavdeling av Norges T2Teringssamband. De industridriven
betrakter dertor ikke lenger forbundet som sin organisasjon, Ingen sak m
forelegges forbundet: Ingan må innfinne seg p dets møter:
IHUJN MA ±JETAL, KONTINO.:.,n? NOdGSs Ik0U,i1RIE0_,CUND:

Sistc_nyMtgfra_frontenc;,_
Vestirontens Det britiske flvvåpen ioretok natt til tirsdag krigens

største luitangrep mot Berlin. Vesentlig tunge 4-motors bombere tok del
angrepet. 2300 tonn bomber ble sloppet ned. Etter dette og andre angrep
mot Mål i Vest-Tyskland gikk 26 fly tapt, en liten prosent av de doltake
fly. Angrepet var i høyeste grad virkningsfullt. Det var vesentlig Derli,
centrum som led skade. Regjeringsbygningar i Friedrichsstrasto ov Unter
den Linden ble ødelagt. Under luftangrepet mot Berlin og budwigshafen no
til fredag ble oMkring 3000 tdiùl boMber sloppet ned. Industrianleggene i
Berlins vestlige del led denne gang svmre skader. Watt til Iørdag var

Lewerkusen, nord for Køln, hovadmålet for britenes bombere. her ble over
1000 tonn bomber kastet ned over malene. 5 fly gikk tapt. Både i tewerku
og i Ludwi L;shal-en har tyskerne store kemiske fabrikk2r. ElIers har allio

te jagere og hombere fortatt sine vanlige tokter over li,olland, flelgia a

Frankrike og hjemsøkt flyplassor og jernbanemal.
13ovietsamvlciet Russ.rne går frain på begge sider av Gomel, og har ut

videirie-bruhoder langs elva Sosj. Russiske tropper står nå knairpe 10

fra tyskernas Zista rettrettjernbane i detto område..Etter erobringen av
Koi'osten har den røde arme fortsatt framgar,:en i nordlig retning langs j
banen, hvor byen Ovrutsj falt lørda. Ovr 150 km. av jernbanelinjen
Leningrad - Odessa er nå i rti,ssernes hender. Den tyske motoffensiven har
ført med se, ut russerhe har malMet evakuere Sjitomir, og svere kamper
foregår na l ku. øst for byen. I det steore og hele holdes tyskerne over
alt,  ogg deres offensiv har ikke hatt innflytelsa på russernes øvrige off
sive framstøt. Lørdag ble det meldt, at russiske tropper hadde gått over
Dnjepr ved Tsjerkassy, mellom Tcremuntsjug og Kiew. Fallskjermtropper
samarbeid med geriljakjembere tok først  oPp  kampen på elvens vestbredd t
russiske fersterkninger ble  0 .erført, I Tsjerkassys forsteder raser vold
SOMMO kamper, og i de nerliggende områder er viktige tyske stillinger
erobret. Detto nye russiske framstøt kan bli skjebnesvanå'ert for tyskern,
idet det truer med å slå en kile mellem t,skerne i Dnjepr-buen o, den
Sjitomin-området. Tirsdag kveld bL det meldt at alle tyske an,;rep i den
sydlige kant av Kiewsframspringet var blitt slott tilbake. Tyskerne påst
å ha tatt stort krigsbytte Sjitomir. Lien' var  i russernes hender i bair.
8 dager. Tyskernes pastander om store erobringer her benektes av rossern .
som.hevder at tyskerne praktisk talt bare gjenerobret eget materiell. I
Dnjepr-buen, syd-vest for Dnjepropetrovsk er en ny russisk offensiv unde:
'utvikling.  Mandag  forelå melding om en framgdng av 30 km. pa:mn 45-km.
bred front i dette anrade. Tirsdag kveld ble meldt om byen Vorosjilovkas



fall5 og at rusøerne std ,I.O kk,- fra je rnttfoknutepunktet Snamonka. lict kan

tilføyes at russocrne har vunnet floyat torr,ufa kangs vostbrededen av elva
,ripet.

Ithlia: Kamphandlingeano har hor blosset otta ig.ten. Den 8,arme har ever-

skreact Suparo-alva flere oceden eg kar erolmect en del landobyer deriblanT
Peranc5 nord ter Atnessa. Cven 20 km. av Smkgro-elvas sørbredd er basatt
av der , • ar'±,,o,:: den del av nurdbridien som holdes av tyskerns5 2r under

ullierl artillertild. Deut 5.aTitt har cgsn gb framgang, og har eiieds,,:kredst

elva clariljdno. Allierto flyrere han bembet flyplasser i Itddia. navnebycn
Civita-vocchia bls mandag boedect to gortier av britishe jagere. it'IPA itall-
enskc industrirragnater og -presidenten tor dia,,,:bli Pank cr blint arrestert

av de adlierte. De har ssmunSeidet inttmt tuad tyskerne.
• De alliente:, novedkvarter i 'Sdat-bStecn melder at alle brittsko, itali-

enske og greske tropper er truk:,ct iTillnl:0 fra øya Samos uten top. iivakuc-
ringon fnnt sted for iders dsgur old-T,

Fra offisiollt britisk held hltn Tulda) at otemninter I Libannn frete-

leo cr meget spendt. Klore viktige spat•steed vcnter -jda sin icsning.

Isdrdag foratek amcrikurske styrksa enndgang pa. øyene Tarawa  cs  Lakin i

Gilbert-gruppen5 og tirsdag ble  det  muldt at landgang ogsaa var blitt fore
takt pJ (.6yu ktoinanu.

Innenriksminister Herbert Lorrisch redegjerde i Underhuset igOr Icr

-flasoistføreren rosleys luslatelse. nutu ofklcd-to ut bleoloy led av cn sykdt.
som ithlge legens utsagn kunne mtdfbere døden. Staten vil ikke tillnte at

acen av de internerte dør i Kengbsl. ekulle dst vise se,:, ndavcrdit 75 vil
Ingen modliesiske innvendinger hinere at han icajen blir arrastort. Under
møtet var deP stare demonstrasjoner utonfor farlamentut. Durnonstrnntene
rorlangto at Hosley ble gjaninnodtt i fengsel.

Dsft Cooper er blitt utnevnt til hritisk sendemann hos dat franske
nasjenalned. •

Konvoitapene i Atlanterhavct er i sista hnivår mindrit enn et pr. 200 sn
tilliam Strong.5 som deltok i Loskvaksrfuransen5 dr utnovnt til det bric

tisko sumvrides representant i Londen-kokenen. Sovjetsamveldet har ut-
nevnt sent representant sin sendemaon i bon d .. To5 Gusjew.

Otcralt i halkan loregar hardnnkkede teeiter ktallom geriljatrupper og

tyokero. 1 dlovenia har gerif»etreepene  satt  i sang en moteffensiv cg har

hatt ster Irnmganng. Eir, by i Vest-dostis er blitt erebrot, ce,iflere provinsea
av Juocelavia har friskurcno hatt frnmnang, I fransk Savayen foregar hurac
kamper Jecllom tyske trojaper og  fimrehos  ratrioter.

I hanmurk tar tyskerne msnge nye refheldsregier met befolkningen. Det

ble meldt tinsdng at tyskerne oendur ;»,saidig flere tropper til Danmurk, og

ifølgeuktitentishingen" mattar tyskerne stadig nye forsterknirsdnr. Det l'or-

lydor at 33000 dahsko?r skal dtskrivcs til arnerdstjecesto i Iysklana. Tyes-

kørnes farbindoloeslinjer pa ‹Sylland en blitt ødelagt av danske sabotørern
2 jernbanebrusr og en signalstasjon -1)1, Lang;:ner blitt sprengt i luftcn.
1 nrhus ble en transformatorstssjen, com tysksrne bruker tal oinc lyskas-

t are, cgtsd sjTengt i lofttn.
Det ibruligLen Ini nnTmcre crkelliactun um tyskurnos grusomnctur i 3.tclite-

n ol. I oktobcr 1941 ble 3000 Nttintsker dreot5  og  denere hccr ty-sktrns daglig

fonstatt drap av uskyldigm morstoker. I slt ur 14000 caLnoskur i Det.litopul

blitt offcr fer tyskurnes caddome. Dt skyldige har nno havrenu pd.
Det franshe slagskipst nRichdlieu",er nn fardig reparent. i Amerika oe

dcltar under haapcno i hilddclhavet. I uktedar Sle 1.220.000 tonn okips-
tounasje sjøsatt i U.S.A. I 1opJt av dette mr er 170 krigsskip blitt ejø--

satt i Stor-hritania.
NobelprHstukeren Chr, banges dattar5 leklor ved Katedrulsk• len i Oslo,

Tura Lange eï avgdtt ved døden pu Ulluval sykehus av en lungebetendalou
hun padrog seo pn Grtni. liennes tu hnodre cr fcngslet i Tysklsoch Det fors-

ligTr  nn  opidysninger sm at det VaT Jn enganisert bpnuoisjon innen norok

S.d; heri fepotak innOruddet i »rontkjusiperkenntorct eg stjal arkivet.
Rettelsc : Side 3, ennen linje. Skel væro : Overfor acnn0 trusol fendt med-
lemmenc, i likhet med medlott= ev cndrn orgenittesjoner, a, mdtts beyc scg.


