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Med lov skal land bygg s.

Under hele krigen har alle vakne nordmenn•vært nødt til
å beskjeftiga sag Led_de problemene sou vil welle seg når•vårt land tgjk
er fritt og  vi  skal ta fatt på den nye arbeidsdagen. Bade her hjemme
og i utlandet er det blitt utført et stort arbeide av enkeltuenn-og ut-
valg. Det maste av datte arbeidet er selvsagt foreløpig ukjeni' for
almanheten, men vil få sin store verdi når forholdene gjør det mulig
å sette spørsmålene under fli debatt.

Nå da krigen nærmer seg sin avslutning, vokser interessen
for etterkrigsproblemene innen alle lag•av folket. Mann og mann
imallom•går diskuseonens bølger høyt, og det er en tydelig tandans til
a.t.den frie.pressan bruker sine spaltar til det samme, i stedenfor som
fest' å Iconsentn:we seg om nyhetsforuidlIng.
• Den almeneinteressen for etterkrigsproblemene er både
riktig og,gledelig. Den viser .at den viktigste forutsetningen for
et.sundt•. og bredt demokratf er til stede. Detmokratiet kan nemlig bare
fylle sin opogave hvis flertallet av velgerne er politisk våkne og
intereSserte er seg bevist at løsningen av problemene . er en sak som
angar•hver enkelt og ikke noe som skal overlates til en fører". Den er
også en garanti for at freden ikke vil finne-vårt folk like ufor-
beredt som krigen gjorde det. Særlig er det sundt at folket ar klar
over de store vansker.Vi får å møte når-landat. igjen skal bygges opp
etterden nasistiske utplyndringen, Alle gode nordmenn må kjenne sitt
ansvar ho g. gjøre sitt-til å spre nyttig opplySning og å gjøre de
private diSkusjonene positive og frUktbringene. Vi seredet også
slik at det ar denne siden av drøft4ean av etterkrigsproblemene, sbrein
av faktiSk kUnnSkap, soM må'være hovedoppgaven'for den fri presse. En
pressediskusjon Organene imellom, med hevdeise av 'partisynspunkter for
ekseupel må.Vente til vi igjen har pressefrihet 4;:r i landet.

: Det ar sikkert de økonomiske spørsI4ålene sou vil bli de
vanskelfgste.etter krigen. Men forholdene vil også by på politiske
prob1emer,•.6g:fedan aL.1nnelige diskusjon er dat kanskje disse som
for øyeb1Lcket:er meSt framme.

Hva skal skje på det politiske området når Norge igjen er
fritt, når dat •orske folket igjan er herrer i sitt eget huS? De- for-
hold som hersker'i andre befIfdde land, viser tydeligeat det i enkelte
av dem gjør Sag høyst forskjellige oppfatninger gdeldende, og at de
beffnner sag i en høyst uheldig overgangspeiode ued bitter strid
mellom, fraksjoner aV den deuokratiske fronten.

De som er redde for at noe lignende skalehende oss, over-
ser ofte et meget viktig faktum. Vi er i den 1ykkelige:situasjon at vi
ikke bare star saulet om og kjeriper for at demokratisk prinsipp, Laen
oM en demokratiskforfatning.uttrykt i en grunnlov -sou vi alle respekt(
er og bøyer oss for, en forfatning vi her gitt oss selv-og sou er mod-
net og utviklat gjennom mer enn hundre ars fritt folkestyre. Det står
urokklig fast i-Norge i dag at det demokratiet vi har kjempat og
kjemper for, skal utøves innenfor de rammer grunnloven settar. Våre
politiska etterkrigsproblemer skal løses etter grunnlovens regler, og
hvor paragrafene tier, etter dens ånd. Om det er vi alle enige, både
radikala og konservative. A1ifkevel er det nødvendig a sla det fast
så sterkt som bare mulis nar vi skal inn i den vanskeliga og farliga
oVergangstiden fra trelldom til folkefrihet, På lovens klare grunn
skal det nye Norge bygges opp. Det er prøvestdnen vi skal bruke pa al
forslag Tistn.-lingen av styret etter krigen sou nå blir fremsatt.
I  vår  demokratiske forfatning ligger den beste garanti mot en utglidni
det være seg not diktatur eller anerki.



Det er selvsagt ingen virkelig nordmann i dag sou vil
hverken diktatur eller anarki. Men en del av de ubetenksoume forslas
som en kan høre eller lese - for tiden, vil kunne føre til det ene
eller det andre. Det visar utglianing mot diktatur nar noen krever
et 'hterkt" d.v.s. ukonstitusjonelt styre i den første tiden, "til for
holdene blir mer normale". Det norske folk har natt nok av den stsfss
under okkupasjonen. Men det er ikke mindre farlig när enkelte i sin
påståtta iver for å forsvare deuckratiet Mot alle ansiag krever at de
konstitusjonelle Organer korimer feks. stortinget aller herredsstyrens
skal supleres med representanter for hjemmefronten eller motstandshes
vegelsen. Denne bevegelsen er vare.førere under  frihetåkaMpen,  cg folks-
vil nok  i  Sin  tid  vise  sin takknemlighet for deres innsats, rl.av sa å
velge dem inn i våre demokratiske styrer. Men inntil de er'valgt av

har da ikke noen annen rett til del  i statsstyret enn den ennve:
bor er har etter var or atnin4 Det er folket i  vag  som Bkal 13-e----F:e.LII:lb-
vem SO2 skal stYre i den norske staten- Grunnloven skaleikke settes
av kraft under noe paskudd. Selv et demokratisk. Når guislingene er
feid vekk, er det slitt ued forordninger "uten hansyn til grunnlovens
besteumelser".

Et Slikt standpunkt  e2  den beste garanti for en fredlig
og positiv oVergang uellom okkupasjon og nasjonal frihet. Det betyr
at vi  tror at det norske styret fra før 90april 1940 var fullkomuerre el
ideelt. Høyst Sannsynlig vil de erfaringer vi nå har høstet, føre til s:

folket forlanger reforuer og.forbedringer, Men det har grunnlwien for-
utsatte og tydelig pekt på den velen vi skal gå når noe skal rettes,
Men her igjan  er  det ikke enkeltuenns eller enkelte gruppars syn som
er det beSteMmende, avgjørelsen ligger hos folket selv og de represents
de velger. Med lOv  skal  land bygges. Den sou ikke vil forstå det, set-
seg selv utenfor det demokrati Sou han kanskje selv har vært en aktiv
orkjemper:for.

NORD-NORGE. EVakueringen-av Finnmark og nerd-Trams  og  tYskernes øde-
leggelse av landsdelen er en av de store tragediene undes

denne krigen. Vi tror ikke det endanhar•gatt epp'fo.Oss her sørpå hyri:
dimensjoner denne ulykken har. EtterSom finnMarkingene kOwler fram til

sør-Norge siver det imidlartid ut fler og iler detaljar ‘)ra den kynisIse
og brutale måten tyskerne assistert av Judas Lie og Lippestad tviwe.

-befolkningen vekk fra sine hjeu for å utsette deres befrielse i det
'lengste. Det gjør det ikke baare at vi så etterpå serveres der
propaganda om hvoraan tyskerne hjelper "nødstilte flyktninger" til å
komme seg vekk fra de,fæle russerne. Hva de derimet ikke forteller,
er at de tyske soldatene f.eks. i Hammerfest, hjelper den norske be-
folkningen av mad de eieudeler de har måttet la tilbake i sine hjeu.

Det har radet en del uvisshet blant gode nordmenn om hvor.(=L

skal stille oss til evakueringen. Men vårt standpunkt er helt klai
'Vi skal etter beste evne yte individuell hjelp til landsuenn i node De
som ar transportert sørover, rad vi derfor ta css av, selvsagt utenom
nasistiske "hjelpeapparatet". Men vi må ikke medvirke til, men tvert
på alle måter søke å hindre, salve evakueringen. Transportene må sabor
es så langt som råd er. Den eneste effektive hjelp ligger nemlig i at
befolkningen i Nord-Norge får bli på sina hjeusteder og forsette i sitt
arbeid i et fritt Norgei.

Ellers forsetter vare hjemlige nasi-propaganda  å  så boisje
vikskrekk. Som vanlig er propagandaen naturligvis for ubegavet til  a h,

noen virkning. Vi har riktig nok enda ikke fått navnet på noen som
er blitt spist av russerne, men det kommer nok. Glansnuumeret hittil
har vært en skildring av en "belgisk dame"(tysk far, tysk statsborgsre
ansatt i Org.Todt) sou har vært 5 minutter  pa  Kirkenes under russisk
styre og i den tiden har opplevm de selsouste ting. At "danen" blir
søkt stemplet sou belgisk, er et morsomt lite bevis for hva tyskerne ue



om vårt syn på tysk troverdighet.
Ellers  kan tyskerme fortolle at befolkningen i  den frie

delen av Norgo vil blj mobilisert, Ja, er de'J  ikke for galt. Tenk b]
mobilisert til kamp not  tySkor1e  Nei.9  dot er nok best å støtte våre
!rbeskyttere". ingen av oss ville orke å løfte gee~et for a sikte på er
av våre  kjære grønnkiedte. Ville du vel?

Den beste motvekt mot den tyske  "Greuelpropaganda" ligger
de faktiske nyheter som når os$ fra det befridde området. De viser

at rasserne og vår regjering  gjør sitt  ytrerste for å hjelpe  befolkningt
som nok i ikke liten utstrekning har unngått tvangsevakueringen. Sam-
arbeidet mellom norske og russiske myndigheter er i full gang, takket va
den i god tid avsluttede overenskolL.st.

ADYARSEL:. Det tyske sikkerhetbpoliti og  Reichkommiseriatet har for en
tid siden begint trykr.ing ev et lite hefte soer består av  .

engelsk  propaganda. De skal trykkes i et antall av 50.000 og spres
randt. Deretter skal sannsynlisvis settes igang rasia  T. og arrestasjoue]
av daa son er i besittelse av cLtse  hafter.

Nærmere opplysningem c ftets utseende og innhold skal bli
meddalt så anart  rodksjonen for de på det.

j1/4BQRGERVAKTENE: Følger du paro.J.en?  Vet du din plikt? Møt ikke fraz
til borgervakt. Parolen

In en od  nordmann møter til Blir en bentet av
pôlitiet og fulgt til vakstedet gLar  en h&LIIIELen .C7ed første
anlednina e.ler nar26litiet rrvaktsteet.  Sø_w_f9r  at

ïåitli e venner biir kent med -)arolen,

Ukens n tt i store trekk:
umeo...••••• •ne

ØSTSN:  Etter do to siste voldsoelee ansrep på den japanske flåten, har
det vært forholasvis stille til sjøss i den siste uken. Vor-;

beredelsene til det tredje hdrde slag er imidlertid under 0E
dex nærmeste dager vil sikker bringe melding om det. Desto mer har
luftstyrkene •./ært i aktiiitet , og Tokio, Yokohalea os  flere av de støret
byer har vært utse.tt for voldso,lwe bombardemeeter, hvorunder meget stor
skaaer er iorvolat på havneanleg, verksteder os  nagasln.er og naturligv
også på "sykehus.og arbeiderbollger". Stadig flere øyer utenior Japen
blir rensket  os etterhvert utbygd til flyhevner, så japan har mer å glo
seg til fra luften.
ØSTPREUSSEN har også hntt aet Ior'neldsvie roljes, mens der har'vært

betydlig kraftigere innscts lenc,er sør Stovakia og
hvor mange selåsteder er evakuert. Ringen om Pudapeet gjøres stadig
trangare, og frawrykkingen vestover har gått se't fort, at russerne nå bar
står 6 mil fra Wien, sou tyekerne nå befester med febri.lsk hast, Også d
skal altså søkes forsvart og - bll lagt i grus.
ITALIA. Jamn framgang for de allierte mens tyskerne stadig "forkorter

sina
VESTFRONTEN: De frenske brepper rykker nordover langs begge sider av

Rihnen. kwerikanerne trenger stedis sterkere på mot
SaarbrUoken, og engelekmennene Cortsetter freemarsjen østover og nord-
over i Holland. Hver dag og nett har det vært voldsomme bonbaro.emenbel
over syd og vest Tyskland. - LerUnaverkene (beneinfabrikker) har hstt
flere besøk, hver r7,ang c,v 1200 boubefly, og de allierte tap av fly har
vært påfallende srJa., Antw;:ry.s 1.-111l,Jo cr blitt rensket og ne.vn:n gjo:
istana. så der. ;:an ntte san loee.,epass, os (eett er en stor fordel
både for de allierte forejniuger og or forsy igeme til befolkningen,
da byen ligger "JJ-nst inne leewet utieeret veI os jernbanefor-
bindelse til anc kenter. 1-)JL f,Jrst") 2kip sw_ 1;53).1£1 til Antweipen
last var - en ilorduann.



NORGE: I Oslo fortsetter sabotasjehandlinger og likvidesjone,d av nasiE
som har sjort seg særlig. forhjent, Blant de siste var polft

fullmektig Vanger, sow eksekverte deeeeen over polituester Eilifsen, -
Både Akers og Nylands verksteeer har v:ert lombet cg 5 skip Anver 50(Xtonn er senket, Derav var 3 fra Bergen, Caprino, A-ena og Troma Det
største  var at tysk skip pa 36000 tonn. - I ferrige uke.kom  te hird-
kladte  menn inn i hirdhueet (foreikringseelskapet "Fr3 s! gård)Og'La os
å få  sette fra seg tøyet sitt mens de gikk ut for å søke å skaffe seg
losji. - Jo  da. - SA satte de keffertere sine fra ses og gikk, og 10
minutter etter kom så  ekspoJseoren. som for bade med hygninsen-og dans
innvåners. -  I derne uken ble et stort vaskeri, som-tyskerne hadde
tatt til  sitt bruk, totalt ødelagt, oz flere tusen uniforuer somvar ir
til rensing gikk opp i luer.. Straks etter derme epfsode rykkateGest
inn  på  Grand  Cafe og arresterte alle gjesteene dere ou det  var fordi de
trodde at  det var d‘-.3L1 sou var sjeiningsmennene eller det bare valor a
gisler vites ikke.  - Utenfcr Lieta er senket 14.skip, et j-Kbrsfj.orden
et  vad Faie. - Et kraftis flyåtak ble en av de siste dager satt.inn
over.Sunnmøre 2  skip som la i  Volda ble senket. Pd  ÅL.lesund havn
et ammunisjonsskip Og "Fararaken" som hirden 1.1f,r  tatt til Sittebuk.
AmuuniSjonsski,pat ble truffet og sprau i luften ued den følge at en
uangae ruter i byen sprang. 'qranaråken" ble ogsa truffet bvorve-d. 3 bir
menn mistet livet og uange ble' saret,  men båten ble dradd  pa land,-sd
den gikk ikke tapt. - Ogsd Svelgen iikk sitt besøk, og.både..ftrnverket
og kraftstasjonen ble skaad, men hvor alvorljg det  var vites erna-ikke.
- Ute ved Sandnessjøen ble en konvoi  pd 11 skip angrepet i forrige uke.
Alle ble truffet og minst.tre sank. Av disse var est ene'uotorskipet

av Bergen. Det haede inne.em  las  1000 russiske krigsfanger og
' 000 mann tyske tropper,og praktick  telt  alle satte livet  tfl.  Befolk
ningeu  på  steeet bla utkommandert til d-srave svare uassegraver, hvord
likena kastes uten først  å identifiseres, etterhvert SQL1 de drivey ilar
Se vidt  vites var  ingen nordmern ombord der. De anare to bdtr SOrgble
senket Var lastet med forsyninses for troppere, det ene var vi,s~k er
italianer og det  andre var  bergensbaten '1Corsrles" med helt norskstannsl
hvorav mange  fra  Bergen og  oLland. Mange av disse satte livt  mer
dem tok  den norske befolkning sg av, os  18 ble begreva etter envakkel
høytidelighet i stedets kirke. -

HELLAS: Churchi,11 holdt freaag en tale hvori han sa at det sorr f:ce,resTil
i Hellas var meget beklagelig. Det er de  elliertee uening at

hvart av  de okkuperte land, etterhvert SOD C?e blir befridd selv  ska] v,
sin  styreform,  men dot skal være etter folkeavsueuring. Så kan de_få
styre  sag  selv, men de allierte vil ikke tillate at en gruppe eventyr::
river til seg  regjeringsmekten og pd  den maten  holder de retsløstil-
stander ved like. -  Derfor haede da enselske tropper  mattet  skride
iun, og  det hadda  gått noksd e.eerterritt. - Oppviglerne  var tatt til
fange  i stora skarer, og det viete  seg da at det  der likesom ilBelgia
var utenlandske  kouriunIstor blent dem, som med overtalelser og  agitesj
hadde fått massene med seg, Lien disse menn  var ikka russiske ko=unist
men derimot tyske  agitatorer. .

GJØR DU DITT TIL AT FWJST hiULIG LWE "FRAM"? -  ls skfer.lig nøye
1-5=-6-17e som"blir sandt ut, Spre dem videre, og gjør ditt til stparo
blir fulgt.

HUSK PAROLEN CM BORGERVAKTENE:

tir~


