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Jaargang.

GELIJKE TRED HOUDEN.
leidende organen Van bevrijde volken hébben in de afgelopen weken een
é.'.elijke herziening ondergaan. Zowel riet Franse bevrijdings comité* onder lei'"ue De Gaulle als de Italiaanse Badoglip-rogering werden
iet Comité" De Gaulle deden de communisten Grenier en Billoux hun intrede;'
e een beproefd leider van de--ondergrondse strijd in Frankrijk zelf, Biile.
fee leider der Communistis oho Partij in Algiers. De regering Badoglio ondergi.
algehele wijziging, die verder -rijkt dan de opname vare enkele vertegenvvo
;ers her partijen van het Volksfront-congres van Bari: niet alleen de vèfaj
jFoordoiijko ministerraad, maar-hot gehele regerings-college van onderstaatssetarissen werd op ëLezêlfde grondslag meer in overeenstemming taèt du politie--
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net Italiaanse volk georacht.
zijn gepaard gegaan met een aanzienlijke verheldering
reorganisaties
ide
in het kader van de bevrijdingsstrijd innem* .
de positie, die deze or
:
de Fransen betreft, schijnen de .amerikaanse bezettingsautariteiten in ülau eindelijk hun ondersteuning van do twijfelachtige figuur- van liraud te
ten,varen. "Het 'is tijd, het Bevrijdings-Comité* els een voorlopige re; te erkennen", schrijft nu de SJew Vork limes'', een hlad, dat nog hot v<
giste "bestrijders van De GaulVe behoorde.
■ort tot
Ook de positie vsn du regeringlio is in zoverre opgehelderd, dat hot u
heg
;lio-'Victor Emanuel van het polïti
tweesp
- vaststaeP, dat
ipl verdwijnen, zodra de reeds vaak e.
. ondigde, maar tot dusver Bteeds v/o
P-rsehoven Anglo-iuaerlkaanse 'heirs naar Rome" met het binnentrekken in a-o It<
hoofdstad zeil zijn bekroond, terwijl inmiddels de macht u.or Bad.oglia-gr.oe-;
il
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'guizionlijk is beperkt.
Er is alle reden toe oprechte von.
.is over deze feiten. Zij ste'ile-n een
sterking von de democratische
r. Zij duiden aan, dep i
ts hoe een goed einde
vrijheid, ac rrde en ie wederopC
in handen wordt
e, wanneer
;d van die vooruitstrevende 1'
vege
die
in
de
donkere
bezettingen fascistisch
volk,
F^
ook
jaren
B^kde-i van vrijheid en vooruitgang onbesmeurd hebbbn hooggehouden.
Bfe;g gaat in deze verblt^erdste van alle oorlogen, immors om ve... 1 méér dan
MÊLmilitaire overwinning op hitler alleen! Dezo oorlog e.ocft" eilïe volkom
in hun diepste diepten omge-wreld. De ménseii-maatsohappij, die straks uit
,rold
te voorschijn zal komen, zal en mag niet meer Ie oe
■a van vóór 1939« Er is een sterke wil gegroeid in.de volken, tezam<
ierisme ook de grondslagen z-olve te vernietigen van Ue huidige catastrophe
schappij moet worden tot een samenleving zonder hebzucht oh zónder i; .«. ■listische begeerten, zodat niet la&ger millioene-n in den doe
ligt voor ac hand, dat do ..ueglo-.«emerihaeuise regeringen, z-elvo uit die
ide-l van vóór 1939 stammend, niet dan schoorvoeten-oeide
.jd volken gehoor geven. Vandaar hun aanpappen, iv eerste instantie, met Gir;
;,?
" ie lio, beiden, ernstig
gecompromitteerde elementen, die résp. mot Pótain a
r !a°" 1 mi hüub^n samengewerkt. "
eauli
r eeat zij, liever aan hot Comité'
?Xti- ö ennen, voor Frankrijks toekomst'
". '..ring
contact zoeken met d-.. \
e
d, helle tegenstander van het Volksfront, aio in 1940 Fé
- DarL- 'X
i.pitulatie-^ainisteric
onuitgö
hun
opnam.
Vandaar ook
\É
publiekelijke afkeer vui e.. Le;g:r,g'i'hie ven verraders els do Vic^g- -c.cc,
SrL(-u. Vandaar eveneens de
dme, maar niettemin aanwezige pogingen -'-JM
dg e verwijdering tot
;en tussen ac Franse bevolking .««J
go
Bdin*2;seomiT.é
Gaulle.
tenslotte, zoeeoi in Frankrijk als i.^M
.and ingrijpen der se militaire macht, die
bieden belemmert
{■Faticchc zuivering en wede
ambtenaren, leiders der oude partijen, alleen lieden, die
ui ei: op ....-M
';'ïdjk deel hebben san
La en
t met
Lurende (-IJÊ
len op de kleinburgerlijke "be
het
,-cii vin verre<--rden - dat zijn X
M
'haten ven
éïe.shijegt.on in de eerste
m
ts contac s
el van een "orde", die het strij
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staatscolleges in xhLgiers en Italië bezig zijii te voltrekken. ZIJ /IJzdm^Ol^Lt
ehu\TIGE KRAHKE DER VOORUITSTREVENDE BEVOLKINGSGROEPEN TEGENOVER DE MACHTEN
h HET BEHOUD, DAT MEN HEN IN GEALLIEERDE KRINGEN NIET Lid\fGßß GEHOOR J\aN PEIGEREN ! ! '
Met het naderen van de beslissende slagen tegen Hitler-Duitsland is de actu
aliteit van al deze vraagstukken nog aanmerkelijk vergroot. En-niet alleen voo
het' Franse volk. Wij, hier in Nederland, staan ongetwijfeld voor problemen ven.
gelijksoortige aard. Immers, het is reeds bij onderscheidene gelegenheden gebleken, dat voor sommige Nederlandse kringen te Londen de ontwikkeling in Ne-_
derland sinds 1940 heeft stilgestaan. Plannen als die van de ongelukzalige Boi
sot, het streven van bepaalde officierskringen n.aar militaire dictatuur en sti
van beleg, het zijn evenzovele uitingen van
reeictionaire geestesgesteldhoh
die, geen rekening h.oudend met de veranderde volkswil, de oude machten in hun
vroegere overheersende positie wenst te herstellen.
EBNSTIGER NOG ZIJN BEP^^LJE VERSCHIJNSELEN, DIE ZICH IN ONS L^ND ZÉLVE VOO]
"DOEN. Er is in de laatste tijd een verontrustende activiteit waar te nemen,
die elementen, die, na. gedurende de gehele bezetting met de vijand te heühen.
samengewerkt, thans trachten als ratten het zinkende schip te verlaten en hun
■overgang naar "de andere zijde* voor te bereiden. Wij denken hier b.v. aan cl
groep van Joustra, de voormalige bestuurder van de Ned. Ver. van üpoor- en 1
v/egpersoneel. Hij leverde zijn vakorganisatie aan het N.^.F. uit, werkte nauw
met Woudenberg samen maar tracht nu in het geheim de grondslag te leggen voor
een nieuwe "vakbeweging" na de bevrijding. Dergelijke dubbelhartigen zijn 0'
beek, de voormalige redacteur van "Het Volk", Ley, Guus Weitzel e.a., die tl
het praatje laten verbreiden, dat zij "alleen 'maar" met de moffen hebben sa
gewerkt om een N.5.8.-er van hun plaats af te hcuden. Zij zouden "in werkelij
heid" goede vaderlanders zijn gebleven. In werkelijkheid ? In werkelijkheid
zijn «i.i de Nederlandse .puoheus, de "collaborateurs", de samenwerkers, die
stig verantwoordelijk moeten worden gesteld voor het ongeluk van ons voxk. Ei
POGING VAN DE ZIJDE DER VERANTWOORDELIJKE REGERINGSLEIDERS TE LONDEN MET HEN
CONTACT TE TREDEN OF, NA DE BEVRIJDING, HEN ONGEMOEID TE LaTEN OF, ERGER NQGpTE A^VAAHDEN, ZOU OP DE MEEST BESLISTE TEGENSTAND VaN ONS VOLK STUITEN!!
Wij hebben het meer dan eens uitgesproken en herhalen het thans met nadruk 0
degenen in Nederland, die met de vijand hebben samengewerkt, hebben de zwaa
straf verdiend, zij dienen uit het openbare leven te worden verwijderd en de 5
volksrechtbanken zullen het oordeel over hen hebben uit te spreken.
dit nog eens nadrukkelijk vast te stellen, nu in e
Er is temeer reden
orgaan
der illegale beweging blijk gegeven wordt van weinig inzicht bepaald
deze vraagstukken. Het blad "Je Maintieiidrai" doet n.l. een aanval op het Col
té-de Gaulle en laakt met name de terechtstelling van Pu'cheu. Men moet zich
vragen waar men op deze wijze terecht zil komen. Wil men de bestraffing van
ePucheus niet, dan moet men ook het wroeten der Joustra* s, het ellendig krui
door, sluip-door der Frederiksen, net reactionaire drijven dor Boisots ongt
derd laten passeren- Doet men mede aan het gekuip tegen net Comite-de Gaull
dan legt men eveneens obstakels in de wég van de'volle ontplooiing der demo
tische stromingen in ons land, wier aaneensluiting juist thans als het hoog:
gebod geldt.

"Je Maintiendrai" meent, dat het Comitéde Gaulle door "Moskou" is bpgesl<He
op een overeenkomstige wijze als Hongarije en Roeanië door Hitler werden ov^lq_
weldigd. Een wel zonderlinge taal in de mond van een orgaan, dat zijn plaat
opeist in het' strijdkamp der verbonden naties. V/ij moeten vrezen, dat hie-r j-e
oude methode wordt beproefd, achter onbezonnen quaiificaties aan het adres Jli'
"Moskou" eigen afkeer van de vooruitgang te verbergen. Angst, voor het nieuV> 0
dat is gegroeid, zucht tot behoud van eigen bevoorréchte^positie geven derge* 0;
in de pen. De strijd'van ons volk tegen Hitler bevordereng 0 -j
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n staan, in Frankrijk, zowel als in Italië, in Rusland,
e gebieden, mede vooraan in de nationale be-vrijdingstrijd eTo c
bij op brede lagen van het volk. "Ik bewonder hun moed en &) .
pp en" verklaard De Gaulle. Me"* moed en dy namis ene kracht di'gj
■eng, de vrede en de vrijheid. Zij heb:
een andere, ge!
e Hingen.
t^
t en alle hartstocht, die in hen is, hebben zij op alle vad'°l
ies een beroep gedaan tot nauwe samenwerking tegen het fas
HET IS MEER D.h.l TIJD, D'^ HEILIGE HUISJES TE VERLATEN,
eschiedenis staat niet stil. Evenmin als voor Frankrijk en
Nederlands wedergeboorte niet.in de terugkeer tot een duis'
STaAC IN EEN BREDE ONTWIKKELING DER DEMOCRATIE!
k van Moskou" hebben de fascisten reeds overvloedig gewerk

art O Vee
■^■■■■P^^^P^PlSw^i^^^eï^^CT^^^e.^^^ïïHxi.oei cujuehoo. ere" UIC 1', kunnen zij niet op meer succes hopen.
nog eens van zolder
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MEDEDELING.

ze artikelenreeks over de opbouw der arbeidersbeweging moest wegens
plaatsgebrek enige weken worden onderbroken. Volgende week kan men echter
de voortzetting verwachten van deze 'beschouwingen, die wij in de volle
aandacht van enz e .lezers aanbevelen.

EEN

acrlandse volk aan gevrijwaard zal
NIEUWE "INDISCHE REGERING".
zijn vegi de last een einder volk in
Naar 'Radio Oranje" meldt heeft de
onvrijheid to laten en daarmee zij
Lerlandse minister .ven Koloniën, Van
eigen democratische tradities getrouw
een reis naar Australië gemaakt,
zal zijn, n.eer ook in materieel opr hij in een' persconferentie verklaard zicht, daar
de baten welke uit een
keeft, dat in Juni van dit Jjaar een "re- vrije samenwerking
ven Nederland met
dering voor Nederlands~lndie" zal worIndonesië voortvloeien, ook grotere
den gevormd. Nadere bizonderheden zijn
delen van ons volk ten goede zullen
hict vermeld, behalve dan, dat een deel komen.
v<aei di
'oriug zeil bestaan' uit de zgn.
Wij wensen dan ook, heit ac door ih
Nederlands-Indische Commissie^ die na de Koningin
aangekondigde lelfstandighei
Indonesië in naart 1Q42 van Indonesië
ook de richtsnoer zei
*£ Australië is Opgericht, oeze commisblijven voor de verder uit te werken,
sie heid tot taak de civiele belangen
plannen van de regering.
7gU Indonesië té behartigen én in het
hot besluit tot vorming van een 'ai
°ij:het bestuur in het bevrij
gering voor Nederlands-Indië" zal onai. Daarvoor is in
dr te b
getwijfeld ook ingegeven zijn door
'
gi ruimer, tijd geleden een
jongste ontwikkeling. De oorlog in d.4
tuursoplei&ing in he:g leven geroepen, Stille
Oceaan verloopt voor ue Gealii
el Nederlanders als- Indonesiërs
eerden gunstig. Japan aan ac auaere
eden opgeleid tot bestuursambtenaar.
kant is in ac verdediging gedrongen
te vormen regering betreft is er
raapt uu ai zijn militaire en politie
Is. medegedeeld, dal
n Indonesiër
ke reserves bij oen om zich nog zoi
r-van deel zal uicmeeoii.
ijk staande te heuuioee houden,
Deze officiële bekendmaking is yan
1'
al zijn politieke reserves, want hot i
i^t
belang. Zij kan ons Immers
1 niet nalaten om b.v. da Indoneg~u
- ven in welke richting
mwij:
siërs zoveel mogelijk te mobiliseren
twoordelijke kringen e)er Nederin de laatst.; fase van de strijd ti
ïdse regering in Londen zich de ontde Geallieerden. Zoveel eigen oon
rfkkolir±g van Indonesië denhei e. Zoals
het toelaat zal Japan trap}
j^-j ons herinneren heeft de Koningin in veering
ie Indonesische bevolking aan zijn
aar bekende rede van December 194-2 do
ac te krijgen. Het is te verwachten
verstrekkende veranderingen in
pï*ste
le verhouding tussen Nederland en Indodat het ie anti -geallieerde en an%
fl
...erlencLse gevoelene ouder de Dev<
Daarin zeide zij,
,Gsiede aangekondigd.- mwakker<
king zoveel mogelijk :
verhouding tussen belde gebiedszal worden geregeld "in vrij over- daaroij gebruik makende van -ie onz
kerheii, waarin die bevolki e I
en "op stevige basis van een yolle~e
g doe 1 g eno ctsoh ap
en verder, ' ':deê ac ten a*-- i>nien yen een terugkeer
"
daar,
Nederlands gezag. Het is
'logsjaren hebben beyez'en, dat beide
' glheg de wil en do Ookwaai-iheid bezitten belang, dat uu reeds ac auti-fuseis- j
1 '°t
tisohe en democratische krachten iv
een eene jezinde cic vrijwillige saIndonesië - aio er zeker zijn a o,
j'enw^rki3 g
twijfeld zullen groeien - te stimule i
\-:x onze huidige'strijd
om verzet tegen de Japanse £
rei..
■t de eo oratie en vrijheid ge. .e frazo
zetting to versterken..
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koloniale verhouding
Dat dit I ...etste üek dqor et Neder j
'
.
worao
landse
opgeheven
regering worc j.t beseft, getuj
Indonesië
e i^t
i'ische bovegigenoemd cesluit
Jet andere woorden, aan het Icot vorming v
worzelfbeschikking
een "regering voor Nedèrl'ands-Indië" !
diOlk het recht van
altijd
heeft
I>«t
waarvoor
■-en,
;r.e ;el niet slechts
Dat ei
.
fcstreden. In vorige artikelen nebben
irxbiratlcvo hoi
ar
don moet de

_

"dat oen vrij en ,-zelfr v/el iegelijk een politi*
Indonesië voor de Hederlandëe
heeft mede tot doel om

reeds betoogd,

adig

°.lksmassaa3 geen verlies, doch eerder
'nst zal betekenen, een winst ui
olitiek opj'-icht, daa*r het N<

-

de Verzets- |
Li
1
Indonesië te activeren, bel
aki
wijst de rede, aio ministor "■-.■

'ter

e.

deid van

zé,

irblijf
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In deze rede., die in 1 1
aleis v/erd
Uitgesproken en kennelijk in het bijzonder tot de Indonesiërs in hun land was
gericht, zeide Dr.Van Mook o.a»:
"""Met alle kracht waarover wij beschikken, werken wij voor Uw bevrijding«Uit
dezen oorlog hebben wij veel geleerd.
hij hebben niet alléén geleerd, dat Indonesië sterk moet zijn en in staat om

door alle vaderlandslievende en

voor-

uitstrevende krachten verdedigd te worden, maar ook, dat wij elkaar moeten
bijstaan en voorwaarts helpen als vredelievende volken."

Het slot van.de rede luidt:
"""Dag en nacht zijn onze gedachten bij
allen, die gevangen zijn, die mishandeld en gewend worden, wier familieleden werden gedood. Met liefde en zere
zullen wij hen tegemoet treden. En voor
allen, die onder de zware Japanse druk
hun werk^voortzetten, zullen wij een
Indoo.es ië scheppen, waardig aan de nagedachtenis van hen, die vielen en een
reden tot trots voor de"' levenden."
Het is we"i Vcj-r,Tvio-r-'ir«-".'>T-1 voor 3 ?~c hi~h
dat een minister-van Koloniën op deze
wij ze tot de Indonesiërs spreekt. Is
.het niet do taal der Indonesische nationalisten, aie reeds jaren vóór de
oorlog aandrongen op -een samenwerking
van de Indonesische nationalist is eehe
beweging en het Nederlandse volk als
één der draagsters van ac democratie ?
Eet is waar. Was deze samenwerking voor
de oorlog tot stand gekomen dau hadden
we
on e- -ene en weou-b-ia.-. Indonesië gel, bestond tégen de -Japanse stormloop. laat dan uit deze oorlog e-on si'erk
Indonesi.ë te voorschijn tomen., dat; zoals de minister het z^ t .. "waardig zul
zijn aar. hor., die vie-i
1 ave .
tot trots voor de levenden- Zij, die vielen, streden tegen fascistische onderdrukking en voor de
meest elementaire democratische réchten. De levenden zullen deze strijd in.
al zijei verschrikking hebben meegemaakt
ien. verlangen .naar een e-oreleé. waarin
de vrijheid voor ieder mens ccc ieder
volk gewaarborgd, zal zijn. Voor ie Indonesiërs betekent dat, dat zij na deze
hel van barbaarse terreur, waaronder
zij geleden on gestreden hebben, in oen
land willen 1
vrij van onderdrukking, zoals ook wij dat voor onee ver■

langen.

Wanneer van de zijde eler Indonesiërs,

zoals in het verleden, wantrouwen wordt
geuit jegens uitspraken van Nederlandse
officiële zijde, dan is dat wantrouwen
gerechtvaardigd op grond, vare de ervaringen, die zij hebben ondervinden. Piet
is deiarom zo noodzakelijk, dat in ronde
woorden gezegd, wordt, vat zij na de
oorlog hebt
ï verwaohten van. Neder-

land.

Met het

besluit tot vorming van een

regering voor Indonesië en ei e door Mi-

nister Van Mook in aansluiting aaarop

niet toe, ook.al kan men ze els een
stap in de goede richting be-schouwen
Willen ~.ij een aansporing zijn voor
het Indonesische volk om elke vorm vi
samenwerking met de Japanners af te
wijzen en moedig de strijd aan te bh.
den voor zijn vrijheid tesamen met eJ
Ie democratische krachten in de werel
don zal de samenwerking op veel bred'
re basis moeten komen te staan. Dan
het met ele vorming vah een regering
"voor" Jndonesië, waaraan ook "een Ii
donesiër" deelheeft, niet gedaan. De;
dient de Koninklijke belofte van vri
overleg'en volledig deelgenootschap
tenvolle tot uitdrukking te komen inj
het streven naar een regering va:. In

dcnesië.

Juist ten aanzien van Indonesië 1.
ten de koloniale kringen zich nu nio;
onbetuigd. Zij zmlleh zowel in En^o-:
lo.nd als nier met lede ogen moeten -;
zien, dat nu veel en veel sterker da
voor de oorlog onder brede lagen vaa'
het volk de stemming heerst, dat aai]
iLCiCt: ..'l* UO

rü

J. Ou
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.^liieet _i_ O.

hütt

worden gegeven. Het is de zaak van
Nederlandse volk en van zijn arbeid*
klasse in het bijzonder, consequent
blijven opkomen voor de opheffing vo
de koloniale verhouding tussen Ned
land en Indonesië en daarmee een c
.op te werpen tegen allé soort van reactionaire stroming, die de oude ve3u
houding wenst te handhaven.
■

AMNESTIE-

e e

e

oj^^.

laatste pogini

Blokzijl heeft in een vergadering
istricht bekend gemaakt (en het n
er ter perse verschenen) dat ond<
duikers, die zich vrijwillig melaenj
geen straf krijgen, maar ergens
het werk gezet zullen worden, Amnésl
dus....
Ziehier de mislukking om de ondel
duikers op te sporen, ten volle d,ed<

is'l

morst re erd. In vier garen tijds
leger der onderduikers van dag tot <
gegroeid en de bezetting staat er ö 1
teloos tegenover. Hier grijpen ze eeenj
r een paar, maar het aantal
onderduikers neemt toe. Schelden, d
gemout en,

straffen, distributie-moö-

lijkheden, Z-kaarten, niets heeft

holpen!

J

Thans wordt amnestie aange-tcondi&i
Midden iv de critiekste ogenblikke.sl
waarvoor Duitsland ooit stond. Het
al te doorzichtig.
Er wordt daarom een "pardon"
vooruitzicht gestald, omdat alle 03
ré pogingen faalden. Het gaat niet
de eerste plaats om de onderduiker,
die zich meldt (hem zal wel een bas
in Duitsland of aan de tfestwal gegöj
worden), het gaat er om, dat
onderduiker, ai e zich meldt, eerstf

ml

op^iedj

derde-graad verhoor wordt toegepaja

5

om van hem.zijn verbindingen te weten
tg komen!
Het gaat er om, om via dezulken binden te dringen in het leger de r onderduikers en in de illegale ,organisaties,
die dit leger bijeenhouden en instrue-

zeer harde staalsoorten, die voor het
vervaardigen van snij—instrumenten en
pantser-doorborende granaten gebruikt
worden. Deze slag zal zich echter pas
op den duur doen voelen, daar Hitler
de eerste tijd nogw&l op de oude voorren.
raden zal kunnen teren.
De moffen willen twee vliegen in
Een ander aspect van deze maatregel is, dat Franco hiermee zijn zwakte
klap slaan?
1) via het verraad van zwakkelingen een toont. Het is een kLap in het gezicht
grootscheepse mensenjacht op de onvan het Spaanse fascisme, een duidederduikers;
lijk bewijs van de voosheid ervan.
de
oorlogsDuitse
|2) .werkkrachten voor
Frando werd gedwongen, eerst om zijn
houding van non-belligerent, die Hitindustrie.
Maar ook de "amnestie" zal geen sucler steunde op te geven. Nu wordt hem
onderduikers
s blijken! De
hebben
ook de positie van neutrale onmogelijk
:Max Blokzijl en zijn lastgevers door.
gemaakt. De oorlogs-en handelsvloot
■^a-g een enkeling zo zwak blijken, dat
van Piet Italië, dat hem aan de macht
Ai,j zijn ondergrondse kameraden in de
geholpen heeft, moet hij uitleveren.
Waagschaal stelt, net leger der onderDe Duitse consul-generaal moet hij uit
"jduikers deserteert niet!
Tanger zetten, uit het Tanger, dat hi;
i
Zij zullen zich melden als de tijd
zojuist onder Spaans beheer gesteld
had. De droeve overresten van de Blauis, maar dan oog in oog met hun
pijand, die hen jarenlang in de illewe Divisie worden, smadelijk naar huis
gestuurd. Dit alles zal zijn macht
iiteit dreef.
over het Spaanse volk nog meer ondermijnen. Er zullen nog maar weinig»
Spanjaarden zijn, die in deze hansOVERZICHT VAN DE BEVRIJDINGSSTRIJD
worst en zijn totaal mislukte politie
28 April - 5 Mei.
vertrouwen hebben. Eerst heeft hij he~
In de rede, die Maarschalk Stalin
1 -nd in de ellende van de burgeroorlog
pitsprak ter gelegenheid van de eerste gestort
en het daarna gebukt doen gaan
Fei;, We-es h.ij erop, dat Duitsland is
onder de knoet van de vreselijkste terr^s een gewond dier, dat zich naar zijn reur.
Hij is niet in staat geweest hei
terugsleept, achtervolgd door zijn
F?l
I
rijanden. In de eerste plaats zijn deit land -vein de armoede te bevrijden.poliwordt ook zijn imperialistische
Russen, die het slag op slag toetick een complect fiasco. Ook betekehengen en het tenslotte, samen met de nen
de gebeurtenissen in Spanje en
9*Ldere geallieerden, de doodsteek zulTurkije zware slagen voor het wereld. ■'-en moeten toebrengen. Het zal niet
fascisme. Eens temeer blijkt duidelijk-,
noodzakelijk zijn de moffen
dat het zijn beloften niet kan nakome «
Na. het grondgebied der Sowjet-Unie
De Wilhelmstrasse zwijg veelbeteverdrijven, het fascisme zal totaal kenend, men is niet bij machte een
'^rnietigd moeten worden om te bereiwoord te geven,
a.at w±i t de lieft6&, dat de vrijheidslievende volkeren hebberij van de fascistische
machtsdeze barbarij bevrijd worden!
hebbers voor brallende v/oorden kenner L
heeft er daarbij op gewezen,dat heel wat zeggen,...
N vernietiging van het fascisme op
T^jn eigen grondgebied een taak is,
] ie
nog hogere eisen «aan de strijdende
IN VUGHT.
EEN NIEUW BUNKERSCHANDAAL
'°lken~zal stellen dan de verjaging
De Almelose-politieman A.Smit, ai^
moffen van het grondgebied van
L:|'^-de
': g Sowjet-Unie .-Daarmede waarschuwde
er van verdacht werd, een S.D.-man te
neergeschoten, slaagde er Doni'^j'terdege tegen de illusie van' een ' hebben
derdag
voor de Pasen in, uit het con' Niakkelijke overwinning, een stemming, centratiekamp
te Vught, te ontvluchte
ie strijdwil verlamt.
iilit
l:
De S.S.-macht is daarop tot afsche
'Over de strijd aan de landfronten
welijke repressailles overgegaan. Eni
P-l't deze v/eek weinig te melden. Op
echter
zich
.speelt
>t"'politieke front
ge kamergenoten van Smit v/erd en uit
1 e'S. temeer af.. Ook Spanje heeft het
het "Krankenrevier" weggehaald en aar
zware mishandelingen onderworpen.Daarmoeten buigen voor. de druk der
na werden zij, tezamen met alle in geTailleerden. In de eerste plaats moest
tot
vangenschap vertoevende politiebeamblevering van Wolfram naar de As
worden
ten en marechaussee en alle terdoorik' 1/5 van het* oorspronkelijke
terwijl in de dris maart veroordeelden in een bunker opgeslote. j
Het betreft hier een tachtig man,; wiw
dat de onderhandelingen duurden,
hetzelfde lot dreigt als enige maanden
export geheel was gestept. Dit beo^nt een slag voor de Duitse oorlcgs- geleden de' vrouwen, die aan eenzelfde
lr|,1
«+ -r«-i _,« en + mpt^nl ie lienieerjs goren t;?
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door verstikking en uitputting, anderen
werden waanzinnig. Eet schandaal was .
echter zo groot, dat de moffen gedwongen waren tegen de verantwoordelijke
'Commandant maatregelen te nemen. Thans
meent men in zijn zinneloze woede, opnieuw naar dit barbaarse "straf"-middel
te.kunnen grijpen. Niet minaer dan toen
echter zal' ook nu een storm veen verontrdlging -op gé een. Het Nederlandse volk
moet zijn vrijheidsstrijders weten te
beschermen tegen, de sadistische uitspattingen van het gespuis, dat met de "bewaking" der-gevangenen is belastDELANDWACHT-BEER

IS

LOS.

De Landwacht is "in actie". En hoe !

Jit' alle delen van het land komen berichten over haair "heldendaden". Te .Rol-

de schoten de Landwachters op een bus,
//aarin Duitse militairen zaten. De Duitsers' ontwapenden de Lande/acht ers en gaven hen een pak slaag. De manuenbroedors
verzekerden jammerend, dat "ze' het niet
gezien hadden". In Leeuwarden werd een
Landwachter ingerekend, die een jongedame een klap in het gezicht gaf. In
Steenwijk werden er vier tegelijk opgearacht wegens wangedrag. In Heerenveen
A/erd de Landwacht door de Ortskommandant
ven de straat gejaagd. In Groningen werd
Ie Commandant van de Landwacht onder
luid gejubel der bevolking op transport
gesteld naar Vught. Hij bleek een gemene
■lief. In Zwolle moest de Landwacht ven
iet station worden verwijderd wegens ordeverstoring. In Lochem speurt de marechaussee naar vijf Landwachters, die een
" ofoverval pleegden op een boerderij.
lila zo gaat het maar door.De beer is los..
DE VROUWEN TEGEN
DE VERPLICHTE REGISTRATIE.
Te Ede-Wageningen én Benneköm, evenals in enige andere plaatsen reeds het
ze val was, is men thans overgegaan tot
ïe verplichte registratie van vrouwen en
neiajes. In.een manifest, dat in massaSplage in- deze omgeving werd verspreid,
wordt er terecht op gewezen, dat deze
registratie een eerste stap is naar de
"inlijving van de Nederlandse vrouwen en
meisjes in de Duitse'oorlogsindustrie.
In .ieder geval heeft deze- Maatregel
direct ten doel een overzien., te krijgen
van de' beschikbare vrouwen, die hier de
plaats- in kunnen nemen van mennen, die
voor deportatie neeer Duitsland beste.ud
zijn. Het manifest wekt daarom de vrouwen op zich niet bij de arbeidsbureaus
te melden. "Weigert eensgezind U op to
gevo'iin.- "Wie zich meldt verraadt'haar
vriendinnen, verzwakt daarmee de actie
Speelt de Mof in de k-aart.
l_

i a.est hoeft blijkens enteee

6vDE MIJNWERKERS IN ACTIE.

In Limburg.voeren de mijnwerkers
oen stille, verbeten' strijd tege-n-de ■
moffen. Talrijke sabotagedaden vladen
er plaats, Op 5 April brandde een hoof
kabel Van do mijn "naurits" door», Het
gevoeg was, dert zo goed als de gehele
mijn stil kwam te liggen en wel gedu-;
rende verscheidene dagen. Honderdduizende arbeidsuren gingen voor de moffen verloren en met verwoedhoid zookei
zij naar de Veroorzakers van deze "si
botago". Op do mijnen Emma en Hendrik
ondervond men stagnatie eh ook daar
kwam een aanmerkelijk verlies ven arbeidsuren

voor.

Bovendien viixeeeU' de mijnwerkers
steeds nieuwe vormen ven verzet. Zo
kwamen in een dor mijnen, op een post
40 daar werkzame arbeiders,- tot het
besluit om, in strijd met het gehate,
door de fascisten toegepaste een- en
tweemans-aceoord - een loonsysteem, i
n ander deel heeft, don dc verbeide
tegen elkaar op te zetten en de koleij
productie Ar. het belang van de Duite i
oorlogvoering op te voeren - een v.

men gelijke arbeidspraéstatie te

le-vj'

en. nier De-grepen ,de arbeiders hun
gezien eigenbelang, zetten het persoj
lijk egoïsme, waarop de Duitsers spe"
culeren, terz ij de en werden een
gelijke uitingen van eensgezinde s"
v/il, met terzijeiestelliug van pers
lijk voordeel of verschil in'.overtuij|
ging, zijn de beste waarborgen voor
toekomst van de Nederlandse arbeidere
beweging.
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VAN HET VERZETSFRONT.
PURMEREND
Onlangs werd een persoon
onder dwang door twee politie-agenteï
;ehaald. Midden in het dorp kwam
plotseling een auto aangereden, verwondde fc twéé eigenten en nam de geaJ
resteerde mee. De agenten liggen in ]
ziekenhuis en de illegale auto is zo
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De provocateur Jan Schip
Schippers drong
indertijd in studentenkringen in en
heeft daar zeer vele sl&ohtoffers ge- 1
maakt. Thans vond deze eerloze verrw
zijn, te laat, einde.
WASSENAAR

v/erd doodgeschoten.
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AMSTERDAM.
Een ambtenaar van de o
wilde in de 'Van Hallstraat een
ede"
sorteerde S.S ..-frontarbeider aa iqul
De man pleegde verzet en de Z.iS.-gev''
dige riep de hulp in van vier politi

wachtmeesters. Desondanks slaagde dM
deserteur er in te ontkomen, dank z'A
de hulp van het publiek. Zo hoort h<3l
AMSTERDAM
In de.Albert Cuypstraat
werd een beamote van de S.D. op kl allicht e' dag neergeschoten. Hij was op
slag dood. De dader_wist te ontkome»
-"
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