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S0RO fOR AT ALL .000 NORSK UNODOM fAR AVISA, MEN
VJfR fORSIKTIO MED DE DU lKKE STOLER fULLT 00 fAST pA _
•

Ved aktiv kamp kan vi ramme fienden pa hans mest sarbare punkter. Den alctive
kamp tilsikter 3 ting:

1. 0delegge for fienden, .
2. tvinge ham til a forsterke vaktholdet ved de viktigste punkter og derved fA ham

til A bruke tropper som ellers kunne vrert brukt ved fronten,
3. Slite opp I'lervene hans ved at det a bei,des usynlig
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Den 19. mai sendte Hjemmefrontens lede}s ut en proklamasjon hvori man bl. •
trakk opp retningslinjene .f<?r politikken i etteikr· tidens Norge. Vi gjen r felg ode:

" - - - en malbevis t, vidsynt politi med sikte pi: ..
a) 1 trrgR-e vir frihet, folkestyret og de demokratiske Tetti h ter,
b) i gJenr'eise Iandets ~konomi og pr uksjonskraft, snarest IJj _ Ig si e d

nedvendige tilf0rsler _utenfra og legg forholdene til rette for utnytte llt
ut yare naturrikdomrner og -skaffe ar id til aile, .

c) 1 fremme solidariteten mellom kla s r og befolkning grupper '
d) 1 medvirke aktivt i det mellomfolk ige arbeid for Aby n int r-

nasjonal rettsorden~ fremme varebytt t landene i mellont e grun ..
laget for en varig og rettferdig fred."

Dette er grunnIaget for kampen idag~ for isse ideater er det Ide,"
kjempere gar til storm mot diktaturet. for d se idealer .kjemper P&!~.
og Jugoslavia, maquisene i frankrike og Belgia: friskarene er' b
sj01, oftest med det elendigste utstyr. En ar en rifle nar han ~lD
kanskje en revolverl en tredje vet' om et la er ed sprengstoff o.
dem alIe er troen pa frariltida, troen pi fo1 t rett til sj01 a beste.......~
sett. Dette sveiser dem sammen til en ubryt lig 'enbet som aldri ---C".""
nettop denne kampen innen de okkuperte 1and om er gar~ntien for fa
sinnelag. .
. Her i Norge er . n ennu ikk~ ,n· dd si I n
rig' a n1 d -iourn.. 1;.IIJJlljI'=~~m

Vi, folket fra 1814 og 1905,' star tilbake for de 0vrige .land i Europa ia pen for e
demokratiske goder vi pa mange mater hadde tilkjempet oss f0r denne krigen. Ung
dommen rna hel' i Norge som i aile andre land ga foran for. a fa slutt pa dette mis
forhold. Vi rna se det som var oppgave a gj0re slutt pa at fienden kan bruke virt
land som rekreasjon~ans1alt for kr~gstrette soldater. De~ er en nasjonal skl'endsel at
han kan sende soldater fra Norge til de utsatte frontavsmtt. Da det danske olk reiste
seg til aktiv kamp for demokratiet, ble det sendt 'en divisjon tyske soldater til Danmark
fra Norge. Hadde den aktive kamp veert et fak1um ogsa i Norge, 'vilde tvskerne ha
vrert henvist til a hente soldater fra frontene ute i Europa, og derved ha svekket dette
frontavsnitt.

Vi rna se det som var soleklare plikt a 511 oss sammen i friskaregrupper og ta del
i den kamp som er ut0vd o~ daghg ut0ves i det 0vrige Europa. forholdene ligger
enna bedre til rette for en aktlv kamp her i Norge enn i Danmark. Her i landet har
friskaregruppene sveere 5kogdistrikter de bade kan skjule seg og motta vapen i. Ait
ligger meget godt til rette for at Qgsa Norge kan stille seg'Side om side med de aktivt
kjempende okkuperte nasjoner lite i Europa i kampen for folkestyret.. . .

nektcr a rcisc lit av lander!

Unddra dl'g pa aile maIer arbl id for

tyskernc!

ALLE CODE TORDME'l

veiene sa de tyske transporlbi!cr og ambu
lansebilcr.

De matte 8ctte over strie vas dral~ pi
sclvJagetc primitive llaler og nOell ga~gcr
~endte det OgS8 at clet gikk galt. De fait
I vannel og. Here ganger var det et ullder
a.t de klarte a kommc !:leg over po den auJre
sl,de~. De bebtcmte seg nd for a gil miust
12 tuner om dagen fJr at mateu skullc
strekke IiI. Noen dager 8enere kom de til
en hytt c in'or del 'ar folk. De vtntel til
natten faIt pa for a se om de kUllJle finne
noe de hadde bruk for. De fikk tak i en
oks som kom godt med da de hadde mistet
den de hadde hatt med seg, og fram for
aIt - en fiskcstaug.

Slik gikk det dag etter dug. Det enesle
de hadde a spi8e var den gjedJen de fi,,1.et
og cIa de kom fram til den ~iste dven d;
malte. krysse for Ii Vlerc pa d~n rikt:ge siden
~v IIDJene, var de sa utmattet at de n~tllen
Ikke klarte a bygg.. en flate, Om!'iuer kc.m
de. eeg opp pa flutcn og drev lIcdovcr dtn
stne dveu. Fler~ ganger huldt de pa Ii bli
oppslukt av hVI1'\ leue. Ell av clem fait i
vilonct, mel} i sidte liten klarle han a klilmre
st'~ til Ba~en. VI'\ over pa dcn andre sidell
sl"pte de eg \idcre til de kom til CIl inn
~jo. I~jen l.yggct de en Hn~\' ()~ helt utmatlet
lot ~e scg drivf' utover sjoen. Det var d:\ en
rus81@k patruljebat. rant demo De var rrddel.
De badde utfort dct llmulige. HU8"erne gay
dem mat - polser, fish.., beoti og sukker
vann.

. Sa begyllte forr,erclle i ho' cdl,vartFrd
I Mu~mallr;k. Ru"scmc ville til :i begyu'le
llled Ik.ke tro at det var rnl.J:g for et DlPll

neskc a kbrc en slik r~kjennil:~. ·1en 'il
SJllt.t lyktes det de to nor. ke /-utlcne :'i over
bevbe russernp om at dp, var !'"odc nord
menn om hnrc bren'c etter :l 'kom11c til
r ngla~d for a melJt' ~('g til I j"llh.tl'. De
Ide loa "ncIt til A. kallgel hv~r de fikk
Vlere med ell cugel·k hat.

To norske gutters ferd.

. D~n fer. te handling den provisoriske rt'
fZJcllog beslllttet. ,"ar Ii seude I degraUl til
Roosevelt, Churchill og Stalin.

Denne provisorisl,.e rt'gjeringen represen
terer anlifascisti.,ke styrker fra hele landet
o!! kontrollercr t'll arme sum vurdereR til
over 200 000 m:.tnn. Iiverken armeen elIer
regjeringcn er kommunistisk, selv om enkelte
av l:derne, srerlig inncnfor armef'n, er kom
rnumster. D ...n na~jonale frihetshe\ eael,cn
er fe-st Ofl frf'mst en bondebev€'~e1~c, og
m"'l~e medlemmer av det Seroo-kroatiske
demokrati"ke pllrtiet har sluttet seg til likc
flom andre b,)lldeorglinisa"jollf'r - kro:\lieke
scrbiske og slovenske. '

I samme m.iued met tes i det bcfridde
omddel8 hovcd8t~d Bihut!lj, 53 ut endinger
fra bele Jug.o lavla og valgte til president
for den 10vgJvende for8amJing kroaten IVlln
Hibllr. Han er medlem av det Serbo-kroa
ti6k.e dem~kratigke partiet og 8enn til den
ferste pre81denten for den arnhnlovgivcnde
naCljoualforsamlingen som t>tll\dte sammen
i 1918 for a organisere den stat sam senere
b!e J :Igosla v ;a.

To nor"ke gutter er nettop kommet til
England ~~ler en ~ventyrlig vi-Indring gjen
nom Sven~e og Fmnland til Hnssland for
a melde seg til cW frie norske stvrkcne.

So.mmf'ren 1941 gikk rIc over grf'nsen til
Svengc, bvor de fikk arheid om temmer
h\,lggp.rf'. Vacen 1942 be!"1 uttet de sea til a
foriOeke det cleres kamcrater mente var
umulig, nemlig. r,a. opp til Tord-Sverige. sa
over gren en til Fmn'and o~ i"nikf' seg ""jl'n
no~ de ty kc linjenc for a Illi f, P; 1il
rUR Isk omrade. «Vi visslC~det iUe vjl~e bli
akkurat en spasertllr, mrn vi var lei av a
ventp.,» sa, I'n av fllltlenp. De- !ok toget til

ord-Svefl!!l', Iurte de milita-re V:lktpOillene
vcd gren~en til Finn1anrl og h€'gynl(' sa sin
Jan~p. vanrlrin~. De hadde Fv:rrt'litf' 11l lyr
rned ..~. rl(' m:\tte for f'ksl'mpel ~reie s~g
men en ('oeste sovepo"e. De hadde ogsa lite
mil. Enrf€'liz ~n cla~ rant dp. en flarrl. De
matte Y('nte III folk hadde- h~t SCl!, brnt
!leg sa om natten inn pd stnlJhl1Tf't 0.2; 10k
med seg sd mf'get mat de knone brere. Pa
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D0DSVEOEN OJENNOM NORGE

Praktisk ve~Iedning for Kampen.

L MOLOTOV COCKTAIL

ORS U ODOM"
D si tid ar gjentatte ganger bevist

at det er krikende behov for et organ
for den 'vt kjempende ungdom i Norge.
Det er i denne forvissning vi gjenopptar
utgivelsen av uNorsk Un~dom". "Norsk
Ungdom" stiller seg sohdaris1c med de
kretser blant ungdommen som erkjenner
at utviklingen av krigen er i ferd med i
gi fr oss her i landet, at man ikke har
maktet legge om motstandstaktikken
etter den form for total krigff2Jring krigen
h rant tt.

u orsk Ungdom" mener at grunnlaget
for Kampen idag: folkets rett til sjf2JI i
~stemme landets styresett, - krever en
bensynsles ~ uegennyttig innsats av aIle
zrlige mfter blandt ungdommen.

Da det er ungdommen som i ff2Jrste rekke
viI kom e til a nyte godt av folkestyret etter
mgen, er d naturlig at det er ungdommen
som gar foran i denne Kampen idag.

Tusen r av nonk ungdom star idag til
sluttet de mili re formasjoner og lengter
etter at den dag skal komme da de kan
zre med i kampen mot okkupantene. Det

er naturligvis av den aUer stf2Jrste viktighet
at disse ikke gar tIl aksjon ff2Jr ordre blir gitt.
Vi lean bare henvise til general Hansteens
opprop for 0 understreke dette. Det er
: idlertid JI den ungdom som ikke har
denne kontakt, men som brenner etter a
mnne ta del i kampen, vi henvender oss
hl. Disse har evnen og viljen til i begynne
den aktive kamp. Nazistenes fiasko med
utskriving av ungdom tililavearbeid i mai
iar, viser Idart og tydelig kampglf2Jden. Det
~elder bare a ff2Jre den videre til aktiv
IDnsats mot fienden. Vi rna ikke la oss
skremme, selv om oppgavene svnes van
skelige og svzre. Partisanbevegelsen ute
j Europa begynte i det sma, og er etter
hvert med hele folkets tilslutning steget til
den virkelige folkereisning den er bJitt.

KLAR fOR SISTE RUNDE

Idrettsfronten har vrert en passiv front,
og dens eneste innsats er at den pa et gitt
signal blokerte aIle stevner arrangert eller
godkjent av de nasistiske idrettsmyndig
heter. Vi er fuJlt klar over den innsats som
tu ener av nor ke idrettsmenn og kvinner
har gjort, men vi r like klar over at disse
ut jf2Jr bare et lite mindretall. Deq store
rna e av idrettsungdom ka ter nda bort
ti n m pa iv tils kuere til den kamp som
j ld r hele vArt folk vrere eller ikke vrere.

j nn m fire t halvt r har vi daglig

I

NORDMENN MYRDET I OODS
f ABRIKKENE VED LJUBLIN

Det er na bUtt bekreftet at ogsa nord
menn var blandt de 1,5 millioner mennesker
som HitIerudyrene myrdet i df2Jdsfabrikkene
ved Ljublin. I en artikkel "Df2Jm bf2Jdlene
fra Ljublin" som bl. a. er offentliggjort i
"G0teborgs Handels- og Sjf2Jfartstidningt',
skriver den berf2Jmte russiske forfatter I I j a
E h r en bur g: "Verden har Utt kjennskap
til hitIeristenes forferdelige skjendselsgjer
ninger. I Vest-Ukraina og Polen opprettet
de "df2Jdsfabrikker" der de avlivet miltioner
mennesker. De "arbeidet" i stor stiI. D0ds
fabrikkene var rasjonalisert. Det fantes
slike fabrikker i Belnica i nrerheten av
Rawa Ruska og i Boisjoi Trostjanets, i I

Ponary utenfor Vilna, i Sabibur og i Ljublin.
I Bolsjoi Trostjanets har jeg sett de halvt I
forkullede lik av menn, kyinner og barn. I
Ved sin flukt fikk tyskerne ikke tid til a full
h,re forbrenningen av den siste sendingen
av d0dsdf2Jmte.

I Maidanek ved Ljublin er det funnet
bein i tre ovner. Her avlivet tyskerne ofte
sine ofre i spesielle "bad" eller forgiftet
dem med cykJongass. Til Maidanek ble
det ogsa bragt mennesker fra Vest-Europa
for a bli myrdet. Det var jf2Jder, franskmenn,
belgiere og tsjekkere som ikke vilde ba:
det tyske aket. I Maidanek ble ogsa norske
patrioter drept, - lrerere og arbeidere,
studenter og b"nder. I en av de ved et
tilfelle bevarte leirb0ker, farit vi ff2JIgende
norske navn: 3367 fridtjof Petersen, 6464
Arne Johansen (Arbeitskommando DAW
Lindenstrasse), 6581 Christian Sjf2Jvol1, 6568
Ernst Nilsmo, 6482 Johannes Brattli, 6549
T orleif Olsen, 6458 Arnold Jensen, 6509
Trygve Groden, 6454 Gautjar Jensen, 6474
Arne Bentsen-flank, 6469 Arne BrattIi, 6529
Alf Knudsen, 6484 Ernst Ellingsen, 6460
Ole Mogstadt.

Nordmenn! Dette har skjedd med deres
landsmenn. De ble ff2Jrt til Ljublio, myrdet
og brent. Tyskerne kJedde av sine ofre
og sendte klrerne til Tyskland. Er det
mulig a tilgi dette? Nei, ingen tyskere rna
fa slippe levende fra Norge! Df2Jm bf2Jdlene
fra Ljublin!"

funnet oss i det utrolige. Vare offiserer og
var studerende ungdom er sendt til Tysk
land. Titusener av Norges beste menn ~r

kastet i konsentrasjonsleir. Det blir daghg
begatt grusomheter mot vare landsrrye~n,
grusomheter som i r skap Qg adlstlsk

. forts. s. 4.

•

Norsk Ungdom viI i numrene fram
over gi spalteplass for en del ting
enhver patriotisk norsk ungdom ma
kunne lage istand'. Denne gang skal
vi behandle de sikalte .,Molotov cock
tails" og tennsatsen til disse.

Tennsats (fk. sats) 60 % kalium (k1orsurt
kali) og 40 % sukker er en utmerket sats.
Satsen har den stf2Jrste varmeeffekt
nettop ved denne sa~mensetning.

Framgangsmate: Sukker og Kalium knuses
hver for seg. Begge deler rna vrere helt tf2Jrre.
Til knusin~en brukes hel t et eggeglass og
en eggesk)e av celluloid. I mangel av skje
kan man bruke skaftet pa en bordkniv eller
man kan s~ikke seg en pinne som gjf2Jres
rundaktig 1 den ene enden. Bruk aldri
metallgjenstander til a knuse med. Man
knuser na ca. en toppet teskje ad gangen
og gjf2Jr seg ferdig med en ting a(i gangen.
Sukker has i en kopp eller Iignende for
seg, o~ kaliet for seg. Pa en brevvekt veier
man. sa det kvantum man skal ha, blander

• • •
det godt og tar en liten prf2Jve i et aske-
beger e. I. som antennes med en fyrstikk.
Er blandingen riktig, skaI det na bli igjen
litt hvitaktig slagg. 1 steqen for sukker lean
brukes melis 'eller hvetemeI. I steden {or
k10rsurt Kali kan brukes Natrium dorid.
En skal vrere oppmerksom pi at aile disse
stoffer suger meget lett ftiktighet til seg.
Ved bruken rna man derfor pase at satsen
sividt mulig er lufttett embalJert.

Satsen antennes av apen varme, konsen-

"Pravda" skrev nylig at russerne venter
at nordmennene gjf2Jr tyskernes retrettveg
fra finnland til en df2Jdsveg.

Ikke noe alliert land har f2Jdelagt sa mange
tyske armeer. Heller ingen har ofret sa
mange av sine senner og df2Jtre i kampen.
Det var fa som kjente russernes styrke,
men de kjente den sj01, og i tillit til sin
egen styrke og med en ukuelig vilje har
de gjort sa uendeJig mye mer enn noen
hadde vaget a vente av dem, Derfor har
de ogsa rett til i vente noe av oss, og na
venter de av os's nordmenn at vi stenger
vegen for tyske tropper som de slar pi
flukt.

Tyskerne har to veger. En med skip
·tangs kysten, og en med jernbanen fra
Mosjf2Jen. - Sjf2Jvegen vii den britiske flate
og Royal Airforce blokere, og i k k e en

tred vovelsyre eller en mikrotrad, hvori
gjennom d t ff2Jres tiistrekkeJig strf2Jm til at
traden gleder.

Molotov Cocktail: .
En ren tf2Jrr flaske fylles med bensin opp

til dit hvor krumningen begynner. Sa fylles
pi .t,5 cm med konsentrert svovelsyre.
Denne synker til bunns og blander seg·
ikke med bensin. flasken korkes na godt,
og man rna pase at det ikke Kommer svovel
syre pa utsiden av flasken.. Sa far flasken
et tyot strf2Jk med gummilim. Pi en avis
har man Iiggende Sats som er spredd ut
over. Ruller man a flaskeo. i satsen, vii
satsen sette seg fast i Jimet. Pase at mest
mulig av fJaskens overfJate ira krumningens
begynnetse til bunnen er j t belagt med
sats. Pakk flasken godt pir, og den
er na klar til a kastes. Ojar pmveflaske,
gjerne en liten medisinfl og finn en
beleiHg stein i skogen, hvor d n kan kastes
uten a antenne noe og uten vekke oPP
merksomhet.

Skal man anstifte br v a kaste
gjennom et vindu, ryster flasken litt
og kaster den mot vindusru n. (Preparerte

rennevinsfJasker g r Ie nnom spe~l-
glassruter og springer P i i<t n). Nir
f1asken knuses Kommer vov yren i for
bindeIse med tennsatsen sOql tenner og
antenner bensinen. Under bel dette arbeid
fra man tar i tomflasken og til den pre
parerte cocktail kastes mot milet, .rna man
bruke hansker.,.

eneste norsk sjf2Jmann rna vrere
med pa df2Jdsseilasen langs kysten.
- Den andre vegen, med jernbanen, rnA
det vrere var oppgave a blokere. og kravet
til yare jernbanefolk er: Ikke en eneste
norsk jernbanemann rna gjf2Jre
tjeneste pi df2Jdstogene fra Mo
s j f2J e n 0 g s f2J r 0 v e r. Og er det noen
som yager det, sa kan vi ikke garantere
dem noen skjf2Jnn d0d - tvertimot.

I sin tale fra London den 9. oktober
advarte 0ksnevad mot "enkeltaksjoner".
Hvis "enkeltaksjonene", som 0k nevad sa,
ikke tjente noen hensikt, men bare pAf"rt
oss kade, da mener vi ogsa at de i
bf2Jr forekbmme. Imidlertid v t vi fra f r

"at blant nordmenn i London bUr aIle aksjoner
om ikke bUr utff2Jrt av regj ringen ~

organi asjoner betegnet 10m "enkelta-

-----~."-
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D0DSVEGEN OJENNOM NORGE

Praktisk v«:~ledni g for Kampen.
... MOLOTOV COCKTAIL
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"NORSK UNOOOM"

Den siste tida bar gjentatte ganger bevist
at det er t skrikende bebov for et organ
for den aktivt kjempende ungdom i Norge.
Oet er i denne forvissning vi gjenopptar
utgivelsen av "Norsk Un~dom". "Norsk
Ungdom" stiller seg sohdaris1c med de
kretser blant ungdommen som erkjenner
at utviklingen av krigen er i ferd med a
ga fra oss her i landet, at man ikke har
maktet a legge om motstandstaktikken
etter den form for total kr-igf0ring krigen
har antatt•.

"Norsk Ungdom" mener at grunnlaget
for kampen idag: folkets rett til sj01 a
bestemme landets styresett, - krever en
hensynsl0s g uegennyttig innsats av aile
c:erlige kr-efter blandt ungdommen.

Da det er ungdommen som i f0rste rekke
vil komme ttl a nyte godt av folkestyret etter
krigen, er d naturtig at det er ungdommen
som gar foran i denne kampen idag.

Tusener av norsk ungdom star idag til
sluttet de militrere formasjoner og lengter
etter at den dag skal komme da de kan
vrere med i kampen mot okkupantene. Oet
er naturligvis av den aller st0rste viktighet
at disse ikke ~ar til aksjon f0r ordre bIir gitt.
Vi kan bare henvise til general Hansteens
opprop for a u~derstreke dette. Det er
. idlertid aU den ungdom som ikke har
denne kontakt, men som brenner etter a
kunne ta del i kampen, vi henvender oss
til. Disse har evnen og viljen til a begynne
den aktive kamp. Nazistenes fiasko med
utskriving av ungdom til slavearbeid i mai
iar, viser klart og tydelig kampgl0den. Oet
gjelder bare a f0re den videre til aktiv
innsats mot fienden. Vi rna ikke la oss
skremme, selv om oppgavene svnes van
skelige og svrere. Partisanbevegelsen ute
i Europa begynte i det sma, og er etter
hvert med hele folkets tilslutning steget til
den virkeIige folkereisning den er blitt.

KLAR FOR SISTE RUNDE

Idrettsfronten har vrert en passiv front,
og dens eneste innsats er at den pa et gitt
signal blokerte aile stevner arrangert eller
godkjent av de nasistiske idrettsmyndig
heter. Vi er fullt klar over den innsats som
tusener av norske idrettsmenn og kvinner
har gjort, men vi er like klar over at disse
utgj0r bare et lite mindretall. Den store
masse av idr ttsungdom kaster enda bort
tiden som passive tilskuere til den kamp som
gjelder hele vart folks vrer'e eller ikke vrere.

Ojennom fire og et halvt ar har vi daglig

,
•

NORDMENN MYROET I OOOS
f ABRIKKENE VEO LjUBLlN

Det er na bJitt bekreftet at ogsa nord
menn var blandt de 1,5 millioner mennesker
som Hitlerudyrene myrdet i d0dsfabrikkene
ved Ljublin. I en artikkel ,,00m b0dlene
fra Ljublin" som bl. a. er offentliggjort i
,,00teborgs Handels- og Sj0fartstidning",
skriver d n ber0mte russiske forfatter 11 j a
E h r en bur g: "Verden har Utt kjennskap
til hitleristenes forferdelige skjendselsgjer
ninger. I Vest-Ukraina og Polen opprettet
de "d0dsfabrikker" der de avlivet millioner
mennesker. De "arbeidet" i stor stil. 00ds
fabrikkene var rasjonalisert. Det fantes
slike fabrikker i Belnica i nrerheten av
Rawa Ruska og i Boisjoi Trostjanets, i
Ponary utenfor Vilna, i Sabibur og i Ljublin.
I Boisjoi Trostjan~ts har jeg sett de halvt
forkullede Iik av menn, kvinner og barn.
Ved sin flukt fikk tyskerne ikke tid til a full
f0re forbrenningen av den siste sendingen
av d0dsd0mte.

I Maidanek ved Ljublin er det funnet
bein i tre ovner. Her avIivet tyskerne ofte
sine ofre i spesielle "bad" eUer forgiftet
dem med cyklongass. Til Maidanek ble
det ogsa bragt mennesker fra Vest-Europa
for a bIi myrdet. Det var j0der, franskmenn,
belgiere og tsjekkere som ikke vilde ba:r:e.
det tyske aket. I Maidanek ble ogsa norske
patrioter drept, - lrerere og arbeidere,
studenter og bonder. I en av de ved et
tilfelle bevarte leirb0ker, fant vi f0lgende
norske navn: 3367 fridtjof Petersen, 6464
Arne Johansen (Arbeitskommando DAW
Lindenstrasse), 6581 Christian Sj0voll, 6568
Ernst Nilsmo, 6482 johannes Brattti, 6549
Torleif Olsen, 6458 Arnold jensen, 6509
Trygve Groden, 6454 Gautjar jensen, 6474
Arne Bentsen-flank, 6469 Arne Brattli, 6529
Alf Knudsen, 6484 Ernst Ellingsen, 6460
Ole Mogstadt.

Nordmenn! Dette har skjedd med dc;res )
landsmenn. De ble f0rt til Ljublin, myrdet
og brent. Tyskerne kledde av sine ofre
og sendte klrerne til Tyskland. Er det
mulig a tilgi dette? Nei, ingen tyskere rna
fa slippe levende fra Norge! 00m b0dlene
fra LjubIin!"

funnet oss i det utrolige. Yare offiserer og
var studerende ungdom er sendt til Tysk
land. Titusener av Norges beste menn ~r

kastet i konsentrasjonsleir. Det blir daghg
begatt grusomheter mot van:'lands~e~n,
grusomheter som i r kap og sadlstlsk

forts. s. 4.

•

Nor k Ungdom viI i numrene fram
over gi spaltepla s for en del ting
enhver patrioti k norsk ungdom rna
kunne lage istand·. Denne gang skal
vi behandle de sAkalte .,Molotov cock
tails" og tennsatsen til disse.

Tennsats (fk. sats) 60 % kalium (klorsurt
kali) og 40 % sukker er en utmerket sats.
Sat en har den st0rste varmeeffekt
nettop ved denne sammensetning.

Framgangsmate: Sukker og Kalium knuses
hver for seg. Begge deler rna vrere belt t0rre.
Til knusin~en brukes heist et eggeglass og
en eggesk)e av celluloid. I mangel av skje
kan man bruke skaftet pa en bordkniv eller
man kan spikke seg en pinne som gj0res
rundaktig i den ene enden. Bruk aldri
metallgjenstander til a knuse med. Man·
knuser na ca. en toppet teskje ad gangen
og gj0r seg ferdig med en ting a<i gangen.
Sukker has i en kopp eller lignende for
seg, o~ kaliet for seg. Pa en brevvekt veier
man. sa det kvantum. man skal ,ha, blande.r
det godt og tar en liten pr0ve i et aske
beger e. I. som antennes med en fyrstikk.
Er blandingen riktig, skal det na bli igjen
Jitt D-vitalctig slagg. I steqen for sukker kan
brukes melis eller hvetemel. I steden for
ldorsurt Kali kan brukes Natrium dorid.
En skal vc:ere oppmerksom pa at aile disse
stoffer suger meget lett fdktighet til seg.
Ved bruken rna man derfor pase at satsen
savidt mulig er lufttett emballert.

Satsen antennes av apen varme, konsen-

"Pravda" skrev nylig at russerne venter
at nordmennene gj0r tyskernes retrettveg
fra finnland til en d0dsveg.

Ikke noe alliert land har 0delagt sa mange
tyske armeer. Heller ingen har ofret sa
mange av sine S0nner og d0tre i Kampen.
Oet var fa som kjente russernes styrke,
men de kjente den sj01, og i tillit til sin
egen styrke og med en ukuelig vilje har
de gjort sa uendelig mye mer enn noen
hadde vaget a v~nte av demo Derfor har
de ogsa rett til a vente noe av OSS, og na
venter de av os·s nordmenn at vi stenger
vegen for tyske tropper som de slar pa
flukt.

Tyskerne har to" veger. En med skip
·Iangs kysten, .og en ~ed jern~~nen fra
Mosj0en. - SJ0vegen vIi den bntIske fIate

g Royal Airforce blokere, og i k k e en

tred vovelsyre eUer en i otrAd t hvori
gjennom det f0res tilstrekk lig stnlJm til at
tr den gleder.

Molotov Cocktail: .
En ren terr flaske fyJles med bensin opp

in dit hvor krumningen begynner. Sa fyJles
pa ,5 cm med konsentrert svovelsyre.
Denne synker til bunns 0 blander ~eg .
ikke med bensin. flasken korkes na godt,
og man rna pise at det ikke kommer svovel
syre pa utsiden av flasken,. Sa far flasken
at tynt str0k med gummilim. Pa en avis
har man Iiggende sats som er spredd ut
over. RuJler man a flaskeo. i atsen, viI
satsen sette seg fast i limet. Pase at mest
mulig av flaskens overflate fra krumningens
begynnelse til bunnen er j t beJagt med
sats. Pakk flasken godt' pir, og den
er na klar til akastes. er pr0veflaske,
gjerne en liten medisinfl og finn en
beleilig stein i skogen, hvor d n kan kastes
uten a antenne noe og uten vekke opp
merksomhet.

Skal man anstifte br no v a kaste
gjennom et vindu, ry ter flasken litt
og kaster den mot vindu ru (Preparerte

rennevinsflasker g r Ie nnom speil-
glassniter og springer p' id n). r
flasken knuses kommer svove yren i for
bindelse med tennsatsen som tenner og
antenner bensinen. Under hele dette arbeid
fra man tar i tomflasken og til den pre
parerte cocktail kastes mot milet, :ma man
bruke hansker. ~

eneste norsk sj0mann rna vrere
med pa d0dsseilasen langs kysten.
- Den andre vegen, med jernbanen, rnA
det vrere var oppgave a blokere, og kravet
til yare jernbanefolk er: Ikke en eneste
norsk jernbanemann m gj0re
tjeneste pa d0dstogene ira Mo
s j 0 e n 0 g s 0 r 0 v e r. Og er det noen
som yager del, sa kan vi ikke garantere
dem noen skj0nn d0d - tvertimot.

I sin tale fra London den 9. oktober
advarte 0ksnevad mot "enkeltaksjoner".
Hvis "enkeltaksjonene", som 0ksnevad ,
ikke tjente noen hensikt, men bare pifert
oss kade, da mener vi ogsa at de ikke
b0r forekomme. Imidlertid vet vi fra f r

. at blant nordmenn iLondon blir all aksjoner
som ikke blir utf0rt av regjeringen ~
organisasjoner beteg!,et 10M "enkelt •

. I
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