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Dagen derpa -

La 0,8 /ike godt tilfl det v,ed det
semme ; Vi badde ventet at aK0/1C11

vår om ni inc Iding av LO akuldr fere
til steme reaultaler enn dem vi oup-
nlidde. Fltre av våre kamerater og
beete tillittnwan sitter inte. Meirl
trusael om standrett eg dedselom har
ek anwarlire stenter funnet å tun-
rie la eaka falle. serrlta da det var
klmt at Quisling heller ikke dener
gangen vilde la  i  tiond nor «ri tinge
La gå med at alcreuglene vel ver
tomme trusler mer gen alvor. Sjel
misirtene er klar over at de ikke
hjelper åtg sjoi tue ved å skyte ar-
heideree i en industri som bare så
vidt hangler og går fra har. Men det
er ute i felter t viire sittitemelse kan
gjøre gage for ieg og Oss, ikke i fengs-
leue. Var det martyreum autall tom
enrjorde seinn i verden. vilde nasis-
ruen ha va rt håplest tillmetgjert for
krigen i det hele tatt ble 110e/I krig.
Og når dot ikke var sorget for at
våre og andre var i sik-
kerbet, finne oes i at
dikterer vilkåra — forelobig. Men til-
standen er ingen våpenkvil. Vi har
forgekt en frantstost, og måtte trekke
ose, tilbake. Men kampen på den fag-
lige front fortgetter like nforsonlie
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som for. Vi gjentar det ‘i skrev for-
rige wins 11 tru siker LrhUlig en
lot-hred.. men  er  en stilling fortt tatt
tn fienden, trekker alle seg tilheke,
bygger ut sme nye attlbuger on kjem.
yer oforeonlig videre. De sum hlir
igjeu vil bli utnyttet a nasistene i
kampen mot Sille lardtmenn. De vil
bli nasismens lakeier. Våre kamerater
på hver enkelt arbeidsplais landet
over nut handle etter dette i hvert
enkelt tilfelle, Det går sjulseet ikke
an tt tti direktiver her eenn gjelder

on for alle. Del sion •r felies
elltid cK fer Ile er ejelve krigen mot
den felles nemele og fouvaret av tåre
egar kadrer ng forfalgte kanterater.
Men hver slegamrk må ha sin egen
slagple9.

Men la uss euså f astslå at aksjonen
tra ee i th lkke var nue sht: i leme
fufte, Den var likevel ea mabilisering
av våre krefter, og sjol om den ikke
ferte fram. har arbeiderklassen vist
både veun og fiende at den offensive

ilje er levende som fer. Men uår vi
har måtret trekke oss tilisake for
avermakta denne gangen, så la oss
heller ikke utimannere det som noen
mier. Det kan were werre ena noe
nederlag. Og det er untadvendie å
troete arheiderne med at NS alene
står mak tedest overforderestnottaand



.11iniaters Lippestad og andre nasi-
pamper bor fått det travelt om dagen
med å forklare arheiderne ved de
fonkjeffige beddlter hvor nyttig og
nedvendig det ez å stå organisert og
am aOe de edltaks NS setter i verk
for å bedre arbeidaktaseue kår. Slik
låter det nå fra ekrddidgene om uor-
ganitaajonstvangens i gamle dager.
I de aller fleste t ifelin jitå sik Lans
•bedrifternotera avlyses av znangel på
folk. Så tar han ”eg tri tor 01311 På
hedriftskontoret og bruker kjeft på
hadelsed og Mobbetyret for sin egen
Sasko. Nylig var det tillyst abedrifts-
motes på Spikerverket, Av arbeidere

e

og hat. Det vet vi t4 godt fra, fer.
Drt visste også NS og ba atter aine
gronnkledte frender om hjelp. Det
er ingen ting å skamme eeft ̂ ver
vdpenlese arbeidere kjennet dn be-
greasoing mot en heannekt sont er
rustet til tennene og nten heamin-

'ger. Vi plages ikke av nedmIngstiteni-
ning. Det gir bare nederlag aort, har
sin årsok i feighet og motleyse, for-
virring og avik. Det er ondre neder-
lag derimot ilern skjerper kampviljen
og herder stridsmennene i ny dyre-
kjøpt erfaring. Og hva har vir veg
vært annet enn dike nederlag i he-
roisk born;And o offervilje„ taten t
de iet oyeblikk har Imekket ose?
De har herda oss og gitt oss erfa•
ringer til ny framgangsrik strid. Og
vi vilde ikke mert et eneste av disse
nederlag foraten. Da skal en gang
vise seg at de vor de krigskostnader
snm ble krevet ny oss for vår falle
og endelige scier.
Vår kampmoral er ikke avekket.
vi trenger ingen medkjenale. Vi er
nye erfaringer rikere og etter et endt
dag blir neste framatoyt forberedt,

motte det opp I mann, eå vidt vi
bar frItt opplyet Et liknende vcIlyk-
ket mate er holdt på Kabelfabrikken.
Det er en ting som framfor alt figger
arbeiderne på hjertet, nendig litt ve-
dertag for dea nhyggefka primnigInge.
Herr Lippestad har aldri ytext inue

det. Og av visae grunher vil han
aldri korntue ja., på det heller.

I Paris er det nantageleestilstand os
terror. Pd to dager er det ekutt 186
akommunister og tenoristcre ug en
rekke akommunistiske elementem er
deportert. Ondag 3000 m arreatezt
for otovergrep mot tyakeinedtuajonem
Det hele n salt igang ikka 1Å grunu
av soverarcps fro franakmemmum
side. nten nervodtet og forfoksisee-
vanvidd hos de tyale eg franske na•
sister. Laval greier ikkc å skaffc tn.
kerne arbeidskrart aok. thot har en
hiner konkormat i sio medforrcder
Doriot, som også r kritthos hos
tyskerne. S det gjelder kr hant å
henge i med. rukkerejeutoten.

På Bolkau er det aterk 1L113 mellom
de tyske vasniktatene Itulgaria. Ro-
nannia og Ungam, Vi rneldte fersige
gang oin sterk nro i Romania. Laa-
det er nå othlodd pii oatfronten or
hatet både mot tyskerne og de uudro
to nabolenda, som har tatt seg en
pust i kompeo ;.å Romanios koetnad,
luer nå hart. Ungerske og remanske
byer har vtert bordt hombet ny rue-
serne og holgarske byer er bonabgt
av aukjentes tly. Den mgershe for-
åveraminister Dorthaa ar gått av som
protc‘t mot Igrigen i nst. Landene
hater hverandre innbyrdes alik at
von Papen har vert en tor for å
ardne opp i ariden,



Fra Hellas meldes om eu gruppe
rreske partisaner oppe fjella som
gikk til åtak på en tysk bilkolonne.
30 tyskere ble drept og ca mengde
krigsmateriell tatt. Også fra Frankrik
bfir det meldt at bknende partisan.
grupper har dannet seg.

Gen.eral eft Gaulle har i Lonclon
gukt Tsjekkoslovaklas atenrikamblis-
ter og meddelte at det kjempende
Frankrike anså avtalen i Munehen i
I93 g for egyklia. Dermed  har  nd
Frankrike offisielt tatt avstand frrt
den ademokrafistes sjohnordspolitik.
ken sum Chamberlain, Leon Blum og
Delarber m.fl, forte og somøtterrikes,
Spanias og Tsjekkodovakias nederlas.
bar fort ta verderomppgjöret i dag.
Arbeklerklassen visste den gangen
som ikii vet det i dag at det er på
dens idealer det nye Europa bygges.
Det er våre sosiele ideahr mm vituaer
verden i dag-

.
Vi far stadig nye weldinger om pa•
nikken inneen de heimfige nesikretseue
over Hitlets krav um soldater til ost-
fror ten, Dr4 sitter en rekke uhird.
menn» nrrestert for å hu nektet å dra
slegover. Nasioampene sjel er nå ilie

Dc bar for drevet eu hissig ver-
vcomeagando i tillh iii at de sjel
var m.modværligen på beintetronkm.
De har nå fått ordre mii 5 pakke
sammeA og reise sjol. Ellers må en
vere torsiktig og ikke overdrive wel-
dingeue um fler4(spee. mellom 1NS og
tyskerne, da det viser se„ gt dike
mehlioger efte blir demonstrMivt ut .
bredt sv ngsistene stel.

Mellom tyskerne bar .vi orså positive
beviser på panikkatemning nver ut-
fadet pa ostfromen. 1 Nord»Norge

har det viert sterke tillep til mytteri
mellûm soldateue, særlig eaterrikere.
Det sitter eu del i konsentrasjonsleir
og enda flere er avvepnet og sendt
til tvangsarbeider. Det er tallrike
eksempler nordfre på sjelmord og
henrettelser mellom soldater som bar
nektet å dm tfi estfeonteni

Nord-Nurge og krigen. At Nord-Norge
alltid har stått i skyggen for landet
ellers hva samfandsgoder angir, er
noe vi vet men vi vet OA at
ber har den nadstiske demagogi vært
riktig frodig. Den har jo hentet slag-
ordet um arussefarens berfra, og hva
skulde de gjere i  dag  uten den .
krigen foesynte Nord.Norge ikke bare
vårt land, men hele Europa med fisk.
livorlan er det i dag? Det er slik
at en har diskutert gmrsmålet feke-
rasionering fer landsdelens egne byerl
Fiakernes skayter gir i tysk fart
men gjelder det Oske, har en aldri
olje til overs. Fiskerne sjel har heller

lyst til å dra opp store
NO1/1 de vet går til fiende•frale.

Fiskerbeiulkningen på landet lir vel
I ingeu nod på fisk erula — tyskerne
har enda ikke greid å hedaglegge sjøe.n
Men elkre plyndres landadelen
folket i skjonn fereing av tyskerne
ug landen kerre. De ratkijorerte varer
er aldri å jeldne sum her. Smor,
poteter og mel er mange steder bare
ledgedagskozt. I Boda nektet i vinter
arhebbrae oyertid og nattarheid
på grunn av matmangel. Og ingen
myndigheter bar kunnet, tviuge dem
enda. Og uA veater myndighetene at
tredjegarten av husdyrstandeu må
slaktes på gruun av formangel. Alt

og flskemel er tRtt eg jorda ber
vfert  uten kunstajodsel i år. Det skog-
fattige Nord-tiorge plyudres av tyske



materialrekvisisjoner. Sondre Salten
eksempelvis palegt A skalfe Itt 000

favner ved til tyskerne. Sjol tands-
svikarne har provd å prutte litt her.
Gårds- ogfiskeredskanet hEr rekvirert,
i Målselv har de reså rekvitext ekser
og sager. Tuberknie,.etilrellene har
auket i landsdelen som ettså fer var
værst stillet i lægestantstlkken. Fine-
mark er dratt med i krigen uter at
en bur serget det minste for srttIol-
ket. Byene  bor  ikke bomberom, ikke
brannmateriell. elendige Itegemidler.
og sjukehusu er rekvirert. Sivilfelket
evakneres uten å ha nne sted å ty
hen. I Varde er 300 mennesker til-
bake. De øvrige har bodel i telt eg

'skur og hvor det måtte falle seg.
Av 379 Ints var i juli bare 55 uskad-
de og brukbare. Andre slerkt krigs-
berjede steder er flonningsvåg og
Kirkenes. Ingensteds virker bolsjevik-
ekremslene mer kornisk t3å folk enn
i Finnmark. Eolket har mol gikt
I vinter kjempet 500 finnmarkinger
og nordlendinger på rasedsk side
nordfrontem Dette er den virkelige
norske legion, og den bar sia ikke
blitt mindre. Nord-Norge er i dag en
koloni — At det ikke skal være så
i framtia. vfi de 500 sorge foe,

Kjopmann Meidell Larsen er lest fra
sin stilling som vareordforer i Aker.
sto det i pressa den 26 sept. Og det
finner vi naturlig. Denne rasjone-
ringssvindleron sitter nemlig på Bret-
vedt. Vi skulde ellers hase fra ham.
Han ble satt i eneselle til og begynne
med, men kület og skreik sk vilt på
klagelin eg Iliianæs at ban forstyrret
hele anstalten og måtte flyttes.

Samme dag holdt fbv. vinagent von
Ribbentropp en stor tale i Berlin for

tremaktspaktens arbeid fnr  å «lie-
gratsen krigen, som han sa. Så ga
han den interessaute opplysning at
Sovjet,moveldet i alt hadde tapt 14

sehinter. Det er et fiott presta-
sjon av ruseerne. I siste tyske slor-
eversikten i vår var nemlig de rus-
siske tap i alt 20 10pet at.
summeroffenswen har de altsa vunnet
tilbake 6 mill. Et par tyske ofTersi-
ver til og russerne vil vIrle pr. kassa
igjen. Bare kit at vi tviler på flere
tyske offensiver S.

Lærerne ved Stabekk høyere ahnen-
skole ble som kjent arrestert i sem.
mer etter en visitt av eforeren» og
Jonas Lie. De sitter inne ende, da de
apsolutt nekter å gå inn isambandet.
I fengslet bar to av dem bra tt sam-
reen og gitt etter for presset. Det er
lektorene Holo og Greve. De er slup-
pet ut, og da de skal ha uttalt at
ugså de evrige bar gitt etter, vil
hermed otudyse at så ikke ef tilfelle.

Flere familier i Akershus og andre
steder har fått sine eplehager opp-
målt representanter for tyskerne
o fått ordre rdn å levere en visti dei
av eplebesten, lle har  også  fått kas-
ser til å pakke eplene sjel.

Nordmenu sont har kommet tilhake
fra tysk konsentrasjonslek har fått
rekning fra tyskerne for eppholdet
der nede. Vi har fiere konkrete ek-
sempler som vi ikke kan ondele av
omsyn til vedkomrnende landsmenn.

Gobring 14pr kjøpt seg en villa  i
Appelvik ved Stockholm. Er det rot-
tene som forlater det synkende skip ?


