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E T B E T Y D N I N G S F U L L T V E N D E P U N K T —

Det er med folelse av glede og for-
ventning vi kan fastsla at de allier-
tes bombing av tyske krigsbedrifter
i Trondheim og Heroya er blitt mot-
ta t t med tilfredsbet av h e 1 e dfc.t
norske folk. Vart folk har med rette
oppfattet disse aktive krigshandlin-
ger som et varsel —;, et budskap oia
a t d e d a n n e r i n n l e d n i n -
g e n t i l e t b e t y d n i n g s ^
f u 11 t v e n d e p n n k t . i k r-1-
g e n o g s a f o r v a r t l a wf
v e d K 6"TS~mTela d e.
Hvilke siuininger ma vi som arbei-
der pa hjemmefronten, den nasjonale
front i vart land, trekke av dette
betydningsfulle vendepunkt i krigen ?
Svaret er enkelt og liketil. Hjem-
mefrontens, den nasjonale fronts poli-
tikk i vart land ma bringes i sam-
svar med, ma bringes pa heyde med
den politikk, med de militaere dispo-
sisjoner som treffes av de alliertes
militffirkommando. Noen annen slut-
nin"- er det ikke mulig a trekke.
A! hvilken oppgave ma hjemme-
frbi«en, den nasjonale front i vart
land, stille seg ? Vi ma stille oss
den oppgave a fa vare landsmenn
til a forlate de tyske krigsbedrifter,
de tyske anlegg og krigsforetagender
i vart land. Det er oppgaven. Som
et eksempel kan nevnes, at general
Eisenhover i et budskap til det ita-
lienske folk oppfordret italienerne til
k forlate alle krigsbedrifter og krigs-

omrader i Italia. Ja, selv den danske
regjering har oppfordret sine Jands-
menn som arbeider i den tyske krigs-
produksjon i TysUand a forlate lan-
det og vende tilbake til Danmark.
Den forste betingelse for at oppga-
ven virkelig skal kunne loses med
bell er imidlertid at den nasjonale
front i vart land enig og samlet gar
,T\Pv!or oppgaven. Erfaringen bar

^ leert oss at det nettopp i
?0rsmal har hersket menings-

forskjell innen den nasjonale front.
Det er tilstrekkelig a hen vise til
mottagelsen av oppropet av 27 juni
1942 fra Den illegale faglige sentral-
ledelse. I dette opprop ble der rettet
en oppfordring til vare landsmenn
om ikke a utfp're tysk kiigsarbeide.
Avisen «Fri Fagbevegelse» som redi-
geres under inflytelse av landsmenn
som opphoider seg utenfor landet,
vendte seg imidlertid mot dette op-
rop. «Fri Fagbevegelse» skrev sale-
des den 4 juli 1942 :
«Vi vet at de fleste heist vil nekte
a arbeide for fienden og isteden for-
svinne fra bjemstedet og pat a seg
de offer dette medforer. I de tilfeller
dette vilde ramme de parerende vil
vi dog frarade en slik fremgangsmate.
Enslig stilte som mener seg island
til a unnga de tyske okkupanter og
norske nasistiske «myndigheter» star
selvfelgelig i en noe annen stilling,
men gjennomfering av en almindelig



arbeidsnekting vil bare fere med seg
nye belger av overgrep og terror og
vil saledes ikke styrke den norske
fronten i dag».

All erfaring siden den 27 juni 1942,
og sserlig erfaringen fra de alliertes
bombing av de tyske krigsbedrifter
i Trondbeim og Haeroya, har laert
oss a l l e to ting: for det terste
at oppropet av 27 juni 1942 fra Den
illegale fagKge sentralledelse var rik-
tig og at den kampanje som «Fri
F-agbevegelse» innledet mot dette
opprop var uriktig, og for det annet
at lesningen av de forskjellige opp-
gaver under krigen i vart land er
betirget av at der hersker enhet og
samhold i den nasjonale front.

Vi vil derfor rette en oppfordring
til alle tillitsmenn innom den illegale
arbeiderbevegelse - savel innen den
politiske som innen den faglige ar-
beiderbevegelse i vart land - om a
arbeide etter den konsekventeHrnje
som ble fastlagt i oppropet av 27.
jnni 1942 fra Den illegale faglige
sentralledelse. Erfaringen har til over-
mal bekreftet at nettopp denne po-
litikk er riktig og at den i samsvar
med de militaere disposisjoner som
na mer og mer treffes av de alliertes
overkom m ando.

Vi har ogsa rett og plikt til a hen-
stille til redaksjonen av «Fri Fag-
bevegelse» at den trekker de ned-
vendige slutninger av de erfaringer
som s e l v e l i v e t har laert oss
alle. H e l e den illegale presse,
a l l e patrioter i vart land ma sta
samlet om oppgaven. Forst da er
det mulig a o p p n a r e s u l -
t a t e r i a r b e i d e t .

Til slutt vil vi henstille til var reg
jering i London at den understetter
og hjelper hjemmefronten med a
gjennomfere denne politikk.

A. T.

For en tid siden inneholdt dagspressa
en meddelelse fra intendanten i AT
om maten. Han opplyste at regu-
lativet er bra nok, men guttene le-
ver ikke av det som er satt opp pa
papiret, men av det som blir servert.
Forholdet er at maten er darlig og
at det er sa lite av den at det er
uforsvarlig a la gutter i den alder
leve ipa slik kosf. >
Det har ogsa vakt berettiget hai^s^
hos guttene i mange leire at det
stadig blir servert langt mer og hedre
mat til befalet enn til guttene. De
meer, og sikkert med rette, at ogsa.
befalet har sin rasjon av f eks. bred.
Det er da uforstalig at det hver dag
kan bceres bred ut fra befalsmessene
nar guttene pa langt naar ikke far
sin rasjon. Det vekker ogsa beret-
tiget forargelse at det lages fester i
Ieirene, hvor guttenes mat blir brukt
til festroaltid<er.
1 Set hele ta t t danner AT Ieirene
typiske billeder fra det nye samfunns
system som ns. vil gjennomfore. Kor-
rupt befal, rot og brutalitet. Den
nye tids symboler.

G0 H RING

skal bli tildelt enno sterre makt
heter det i meldinger som kommer
over Spania og Sverige. Fra samme
kilde varsles det om sterre endring
i «den tyske regjering». Kanf de
alt no vil felge Italias ekset^ 4 a
danne en skinnregjering uten Hitler.
Det vil ikke fere fram, men vil
sikkert bli prevet om ikke sa lang
tid.

Gjer din plikt for folk og land

Men vser forsiktig !

i;;;



OSLO —

. Kirkerista driver en us pamp —
gronnsakhandler Heftye sin butikk.
Dette er jo ikke i og for seg noe
oppsiktsvekkende, det er mange alike
i hovedstaden i dag. Det oppsikts-
-vekkende er at folk fra en offentlig
«tat vanker hos denne nasipamp
hvor de blir bevertet med brennevin
(p-wtebersvare ?) osv. Vi har f att
i. »verlatt navnene pa disse per so
nerT men vil skane dem DENNE
gangen. De, og mulige likesinnede,
bor vaere klar over at den framferd
de viser, ikke er i samsvar med en
nordmanns opptreden i dag. Omgang
med nasister er forrederi mot alle
dem som kjemper for Norges sak.
De som likevel pleier slik omgang
vil bli behandlet pa samme mate
som det slaps de selv har valgt.

VAR KQLLEGA —
«n illegal avis, bar flere ganger 'halt
opplysninger som vi ma nevne. En
gang hadde den tatt for seg noen
tyskere som deltok i en ransaking.
Disse representanter for Gestapo
hadde opptratt meget folkelig og
hjulpet de nordmenn som det ble
holdt ransaking hos. Avisen nevner
tid og sted for ransakingen.
En annen opplysning kommer i siste
nummer" av samme avis. Der star
det ganske enkelt at avisen kommer
?• -ned nytt nr. den og den dato.
v ^ . m& her vises mer forsiktighet.
Fumes det noen innen det tyske po-
liti som viser velvilje og hjelpsomhet
sa er det var oppgave a stette disse
folk. Det er vi nordmenn som har
fordelen av dem, far ledelsen for det
tyske politi fatt i slike opplysninger,
vil nok hjelpen stoppe fort,
Den annen opplysning er ogsa ufor-
svaxlig. Selv om redaksjonen er sa

godt dekket at den foler seg sikker,
sa ma det vises det hensyn til de
folk som bringer avisen omkring og
til leserne, at det ikke pa forhand
gjores kjent for nasi pa hvi'ken dag
de skal sake pa trikk, tog, buss og
arbeidsplass, ja, kanskje endog i
hjemmene.

HITLER har tildelt general Mach-
kensen jernkorsets ridderkors med
eikelauv.

SOVJET SAMVELDETS regjering
har sendt ut melding om at general
Machkensen er fort opp pa listen
over krigsforbfytere i det han som
sjef for en panserdivisjon har utvist
sserlig brutalitet og forbrytersk krigs-
forsel. Sa hvet vi hva som ligger
bak Hitlers ordener.

ANTALLET ANGIVERE er den
siste uke gatt ned med 5.

NAS1STENE har slatt stort opp enr-
angivelig melding fra London om at
ingen skulde brake trikken pa kon-
gens fedselsdag. De tar dette som
bevis pa at no er fronten her heime
raknet.
Vi finner det derfor nodvendig a vise
nasi hvem som virkelig har makta
her i landet. Vi skal lage en mon-
stringsdag .for alle gode nordmenn.
Vi foreslar, og ber de andre illegale
aviser ta opp den samme parole:

Vi minnes vare faline kame-
rater ved pa dagen for de
forste dodsdommer her i landet
a holde oss borte fra alle offent-
lige steder kl. 20. Ingen mk
ga pa teater, kino, kafeer,
badestrand eller ute pa ofFent-
lige steder denne kveld.

Vi skal komme tilbake til saken i
tteste nummer.



HJEMVENDTE NORDMENN —

And or Kris tian sen Heisven og Sol-
veig Eriksen ble tatt opp i studio
og gjort stor stas pa da de vendte
tilbake fra Sverige. Disse to var
etters0kt av kriminalpolitiet for ty-
veri fra vannforeanstalten Sophies
Minde i Oslo. De flyktet da til
Sverige hvor de fortsatte pa sin for-
bryterbane og ble utvist som KRI-
MINELLF FORBRYTERE. Flere
andre sotn har vsert i radio er av
samme kaliber, enkelte er presentert
under falsk navn, enkelte som vi har
fatt here eksisterer kun i dr. Mehles
fantasi.

FARLIGE FOLK —
Halvard Berger og Knut Tensberg,
Aurskog. Arnljot Vinje, Brochmans-
gata 10, Amanda Larsen, Fougstad-
gata 35, Oslo, bestyrer Haghrad og
irue, kraftstasjonen Hammereu, Ma-
ridalen, John Saeiid, Voldsveien 12,
Lysaker, er farlige. Vaer pa vakt !

BRUTALE VOKTERS —

Thor Asen, Iste Stromterasse 7,
Drammen og Hakon Palm, Onsey,
Ernst Neymann, Valle, er voktere i
konsentrasjonsleiren ved Tensberg,
De er alle brutale boiler som bar
huskes.

VED BOMBARDEMENTET
i ubathavna i Trondheim ble alt som
var bygd opp over jorden blast bort,
Selve hangarene er uskadd da de er
dekket av et sa solid betong-dakke
at det er vanskelig og sla igjennom.
Tyskere har arbeidet i 3 ar pa dette
anlegg, det skulde no innvies. 1 an-
ledning den fest som skulde holdes
var det kommet hoyerestaende tyske

offisertr til Trondheim. De festet i
Vinmonopolets bygg. Ogsa dette yar
ansett for a vaere bombesikkert, men
ble jeynet med jorden.
Ftter sikre opplysninger ble det drept
over 800 tyskere, deriblant en rekke
hoyere offiserer. Noen utenlandske
arbeidere ble ogsa drept. Tapet
Want nordmennene innskrenker seg
til 4.
Ft rykte vil vite at det ogsf v
drept omkring 50 n o . i s k f.ffv^8,
kvinner som festet sanamen med
tyskerne. Vi kan ikke garantere
denne opplysnicg, men haper den
er sann.

Pa Oeroya ble det, ettcr tysk rap-
port, forvoldt stor skade. 60 inal
grunn sank omlag 1 meter. Det
sterste tap av nordmenn hadde vakt-
bataljon Norge. De ble truet av
tyskerne til a vsere pa vakt, mens
tyskerne trakk seg tilbake til tilflukts
ramraeae, Vi kan fkke delta i noen
sorg over disse tap. De hadde valgt
a stotte tyskerne og fikk bade lonn
og bevis pa tysk kameratskap,

S j e f r e d a k t o r e n i Ham-
burger Tageblatt opplyste pa en
pressekonferanse i Berlin at Hamburg
var som et brennende helvede av
fosfor. Han opplyser videre ganske
andfult at de engelske flyvemaskiner
hindret slukkingen.

H i t l e r har gitt ordre t'
alle russiske kxigsfanger skal breiisr^-
meikes med en omvendt V. Sa lenge
de leyer skal de ga som vitner om
nasi-kulturen. Hvor langt ned skal
Hitler dra det tyske folk far det
oppdager sannheten ?


