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De konkrete opsevene.

Vi aar sett det flere eaneer. Cgså den  norsk8 sivilhefo1knineen, so
ikke  tilhører de orgardsere hjemmestyrker, har en viktig rolle å 2p111e
undar befrielsen av vårt land, Den norske overkomffiando siår fas1; 1 en vele
ledeing som ble sluppet ned fra fly for en tid siden: "De hemmelise oreanl-
easjoner har sine b3stemte o.epeaver, og de vil få sine ordrer. 1.r.en all eae

(være til nyLte på sitt vis ff

Alle e.an vere,til nytte på sltt vis. Kanskje spør an alliert offiser e-
kurat deg om velen. Da gjelder det at du kan distriktet som din egen bukse-
lomme. Kanskje blir du Oetrodd g løpe med en besejed. Da gjelder
det at formen er iorden. For det kan bety- at den baskjeden kommer fr!-
fram.  Hver  kvinne og hver mann kan yte eitt store el2er lille bidras til
gjørinsen,

Jav l, sier den ivrige og offervillige  borger.  "Men  kan jeg ikke
ensang få vita esakt hva jeg skal gjøre, og hvorledes jes skal forberede
meg?"

Vi skal i eiden framover peke på en del opegaver idet vi for en stor del
byLger på veiledninger fra overkommandoen. Det bør kanskje først eles  at
hjemmestyrkene er  an  del av den organiserte hjewnefront under Hls,ledelse.
Sine militære ordre får de fra forsvarets overeommando. Deres øverSte le-
der er forsvarssjefen, kronprine Clav, som militirt stor under SHAEF (Sup-
reme Headquarter Alliad Expeditionary Force), elere er han.ansvarlig over-
fer koneen og resjeringen.
VI ber deg lese disse veiledningene  sodt,  diskutel.e dem med dina venner og

følee  dee til punkt  os  prie.ke så du kan bli mest muliez effektiv når frigje-
ringskampen bieynner.

et direktiv retter F.C. (Forsvrets overkomeendo) følgende ope,fordring
t.11 dat norske folk: "Den tyskkontrollerte pressen og kringkastine v11 oli
brukt til å spre falske op•elysninser og bese.jeder når høvet byr ses. Dat  er
derfor viktigere enn noeneans før at alle nordmenn må få viktige og, pålite-
llge nyheter 1 denne siste fasen av krigen. Framfor alt må muldinger fra
dun norske og alllerte overkommando nå fram til alle nordmann. Sett det i
forbindelse med pålitelige venner og gi dem eksek_lerer av meldinr=ene.til v_
dere utdellns. Husk at utdelinsen idas må skje Med den storste forsikrieziet
for ikke å sette Gestapo på sporet. Men vær klar over at distribusjonen av
nyheter og veilddning i en akutt s1tuasjon kan komme t11 å måtte skje oYer
åpent.forat de skal bll kjent tidsnok  f.eks.  ved oppslag I trappeganeer,
venterom, offentlige befordrile:smidler OSV.

Mazistene vilutsi flere og flere falske instruksjoner i form av "illesa-
le"aviser oe på andre måter. Som regel er det lett å gjennomskue disse for-
falekniner fordi innholdet er så  tåpelig,  men wer likevel på vakt.

Danlytteg:ruppeft med veener som har et radloaeearat til rådigget. Prøv
å ordne dere slie at dere får med alle utsendingene ved å ta lyttingen 1
vakter. Skriv ned de viktigste begIvenheter, mangfgldiggjør  os  del  ut,Kor-
te klare  veiledninger er  mer verdt ann kriesnyhetene. Enhver som nar radic
nar plikt til å meldele paroler og beskjeder vider e . Gjenariv alle falske
rykter eller endre provohasjoner fra nazihold så snart dere får kjennskap
til de faktiske forhold. Skriv ned om meddelelsen kommer fra radloen eller
fra en fri evis.

Husk at muntli c2, sprednins av nyhater kan komme  til kort.  Tyskerne kan
lett komme til å bruke den måten til å spre falske nyheter. Hvis du ønsker
å spre kringkastingsmeldinser, må du være helt slkker på at de  kommer  fra
en av  de kjente  stanmer over Londonradioer Send deu da vldere 1  skraven
form.



t:

-
For vår del vil vi bare foye til; Slå ned på rykter med hård hånd,

143r også oppmerksom på hvor lett det er å gleMme eller blande sammen.
Hvor ofte forteller ikke folk  Som  "har-hørt sely" helt gale nyneter.

Utenrikemlaister :den
ytret i  an Grekenlands-debatt i underhuset for.?n tid siden bl.a.:
ønsker  å si noan ord om to  av  våre:allierte  Som:akkUrat  nå lider mer-  ann_
de kanskje nar gjort noenzang tidlisera-Undex:. krigen:-  aolland og  Norge,
to land soM kan2kje nar gitt npen av  vr  sl1ite et eksempel  ispørs.-
målet.om pol1tiåk eh1g1et) to landS.O .11 alitid.i.størst grad1har bt-
dradd t11'de  al11rteS  krisanstrenp;elser- Je tror at underhUset i den-
ne stund nvor'de gjennomgår sine Stø-yåte røVelser; ønsker å sende-et'<bud
akap  fra oSs til disse 'folk for å fortelladem- at viskal gjøre alt scal
står 1  vår  makt,for å lindre-dereS lidelsr , o&.at.V.1 hverken nå-eller 1
årene ko ir glemme de ljaande'rolle de»har spillet."

Hvis det er slik som Eden sler at dan nOrske enigheten kan haen hel-
digjmnflytelse:i andre land som kjemper med.overgangavnSker, så- er det
aruirin  til å hUske dette når man ax:trett og Arritert  har  lyst t11-å, spak-
ka etter endog  stille  med  noe 1.  en falSk
enighets  navn  men -Vi  skaI være klar over betydnianavå-hbilde_sammen  når_.
det  gjelder de-største.apprsmål... ,

Freden og_;orsYnin5ene.
V1 her.mottatt følende artikke1:  1.Hva Skal vi .

klæ oss med det  er .2 Spørsmål som noen vor ,v:pssbar. st1Itettersoja-
rasjonene er blitt magrere'bg magrere,-skbane tYnns1 .1tte os :klærne lapp
i lapp. V11 preden bringe oss  et par,sko hVer',  OIS  til å leS[ze i ovnan-

• ny  dress ot ny vinte 'rkpa  som yi så sørselig trenger?
V1' vet  at freden vil brinse oss.frineten tilbake - men 1kke aile  4 fri-

hater på enp:ang..Frlhet fra frtkt, ytt1hgsfrihet og poltt•lak frilwat
3  verdifulleste, friheter som okupasjonen.har •RprøVet bss  vil Vi få

tilbake 1 samme øyeblikk f1enden_erute av landet.:-Den  4. frihet, frinat
fra nød-, v11 vi ikke få,før all ktgens og okkupasjonans.etterveer  er
helt overvunnet. aV 5 års okkupasjon, utplyndring  os  undertryk-
kalse kan ikke overvinnea på-noehmånader.

Tyskerne sier  at  det er-de som har sørget  for  _vår matforsynin, 1 V.1r,..
keligheten  har  degItt:med den:ene hånden og atjålet med den andre Q  Dat ers'
tyskerne E.lene:som bæraransvarat for  den' nød og alendighet som hersker  i -
de befridde land og som er-bakgrUnnen  for den  politiske uro der. Vårt eget'
land jr osså rlibbet til. sk-innet.. V1 v1,1 treng alt0 :0g-dette må'vi få.Uten-
fra. Bpørsmålet-er i hvor stbr,Utstrekning dette er mulig.

Alle da'krisførande land har'innstillet aine produksjonsappaater  på
den ene ring: å fyile:krigens-velde  sluk  av-ammunisjon, fly,skip, kano-
ner,  tanks og biler.'kll produksjon for alvile formål.er-skåret ned.t11
et absolUtt mlnimum. ,Først,nr krien mob-Japan  er vunnet, vidisse.pro-

.duksjonaapparsterkuhne omlees til sivil produsjon. Det vii ta- tld. HZ-
le  Verden vil altta venta på klæ r , ck0,0 alle:andr forbrUksvarer.

Dette gjelder prodUk2jonen Like v11::tig ar distribusjonen av varane,
Hvor  mesat vi  kan  få" r avhengis av' hvor meet tonnp:sjesom kE:n disponares
tll fredsformål så leng krigen ennå raser. Avtaln mellom de fOrenta
ajoner OM sk1psfarten forutaetter en'poolorjninS som vil  bastå i 6 mnd.
etterat  krigjn  mot Japan.jr slntt De forente nasjoners samlede tonhasje
vil bll disponert av.et.øverate  skipafartsråd dbm Vil  bestemme hvor meget
son kar avståea til FOLinen til Europa og hvOr maget som vil væra nød-
vendig for å fu11fø rigen mot mihst mulig .tidstap. Kysttrafikk
og kortere ruter - for Nores vdk vil det si  trafikk på  Nordsjølandene oh
Storbritannia - vil væro.mntatt fra poolor.J.nin,Ten De.forente nasjoner
også de befridde. land - vil 1midlertid vre på.kr1,7sfot-halt til krigen 1
esten er over. . n .

Hale Euroua lider av/skrik=indc: m,) 1 alla ting fra råstoffer •g



- 3
iaskiner til de enkleste forbruksvarer. Tehovene vil være enon-,la  og

tilsangene  begrensat.
Deter ikke mulls å sl nvor store kvant,-J, av de forskjelllse varer

Norge vil kunne :jøre regnIng på. Noen øyablikk,1I e:  letLelse I vår  for-
syningssituasjon kan viimidlertid  ikke  regne med, det tør snarere være
et spørsmIl om vi kan beholde da  nåvEcrende  r3sjoner- ialfall for  enkelte
varers vedkommenda.

?ettsituesjonan er I øL-eblIkket marret vanskeli-, over hela verden og
fra da oversjøiske land kan i noppa rene  med  størro tnførsler. Det
samme -jelder sukkar. Korn vil vi ikke ienger få fr;', kontlnentet og'også
har er vi  nelt avhangIg av forsyninger utenfrc.. De tilfrøsler av matva-
rer som vi vil kunne fftfira Danmark os SVjTige vil utvilsomt'bli av'den
aller størsta batydning for vår forsyningssituE.sjon I don første tiden
etter krigen.

Våre-fiskerier vil sannsynligvis bli tilsodestt første rekke, bå-
de fordi fiSken  er  en så vesentlis•del av vå/ *e7en ernæring og fordi nor-
ske fiskerier vil gi et verdifullt tilskudd til de-+, øvrise uropas mat-
forsyning. Olje os redskaper tll fiskeriane er det derfor göd utsikt til
at vi vil  bli fOrsynt  Lled  ganske hurtig.

f.eks, klær
-sko stIller saken vesentlis anderledes, i-det  vl her  må basere osspå egen tilvirkning. FørEt.når krIssindustrIen

I de store krIgførende land er omlast til fredsprcduksjon og når tonna-
sjesltuasjonen blir lettere kan vi gjøre regnins med.å få de råstoffer
0S halvfabrikata soM er nødvendige for at vår agen industri kan tilfreds-
stille behovene. Det vil ta tid før hver anrios kvinne I Norse kan få s:
et per ,ne sko.

De forsyninger som kommer til landet vll bli levert til våre navnar
eller Ved grensen når det gjelder var'er fra Sverlge. Den videre distribu
sjon vil avhense lnvl.lken forf:.tning våre indre kommunikasjoner befin-
ner -i..Det ar har vi må te fatt først for å eiLre fordelinsen av va-
rene. Jernbaner 'og veier må bringes L orden, selvoe vi neppe kan regne
med noen vesentls fornyelsa av  1.;x. nspertmaterielleb. Men kulltilførse-
len  til jernbo,neni, og kyttr:fien vil stille,sag gunstis, her VIl vi
kunne få dekket on me-;et storrosant av vårt Vi må dog i alle til
felle regne med fortsftt -enaratordrift en  tid,  først og fremst fordi
tonnasjan ar sterkt redusert og vil trenges til krigen i  østen.

Når vi  skal ta fatt på gjenreisnIngen av vårt nærIngsliv må  VI  regne
å begynne så cpc  si på bar bkke, Å få arbaidslivet i sang igjen er like
viktis som å skaffe mat oc, klær og her må alle krefter settes Inn for at
vi kan unnså de økonomiske og sosiale forviklinser som følger'l arbelds,
løshetens spor. I dan første tid må vi basere oss på an utstrakt anleggs-
virksomnet som ikke kr,-:ver et vidløftig utstyr av maskiner og råstoffer,
Det som trengs av  rådk.k2f--;r til dette er det godt håp om å kunne skaffe
fra Sverise og Storbritannia.

Den første tid atter krige_le sl_utt vil reve de- s=le  egenskaper hos
oss som nar gjort oss istand til å føre  5 års krig mot ,o1c4uasjonsmakten:
Styrke, mot orr, anishet, men det er ingen grunn til å se for mørkt på situ
asjonen. Den ting at tyskerna er ute av landet vll bringa en  enorm  lettJ1-
se, vivil vite at alt  årbeid  som utføres vil.tjene vårt eset beste.

Disse spørsmålene må imidlertid  vurderes  helt nøkternt og vi må for
enhver pris  unnså  at de vanskeliga forsyningsforhold blandes sammen  med
politisk stridl Meget står og faller med hvor meL-et tyskerna får anlednin-
til å ødelesge låaen åa  ar  ute av landet. Dette avhener for en del av
hvor  L,le.get vi er beredt til å ofru for å hindre dem i  å gjøre det.  Jo mer
vl ofrer idag, dasto badre rustet vil vi stå når lpndet ,skal  byges opp
igjen.
Norsk  arbeidskraft til Tyskland?

En rekke yrIre menn, som ble tatt under storrzzian i høst, er &kke
blitt løslatt etterat det er brst på dat  1,ene at de ikke har erbeidet

•
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lognItimen skel everföree tll nrbeId 1 TyskI rnd. Med aIennåveerendo
ettneejon pkerbeldemPrkedet er det klrat nt dettc er-et milttmrt
t11thk, som elkter på å 1rmmc de noreke hjemmeetyrker. Dct Inn-
ekjerpes derfor på nytt nt den ungdom eom vI3 t r  del I sluttkqmpen,
må holde aeg inenn alIke eteder hvor.t11feidtge •rezzle k-n ventcs,
fecks.4c1noer og nndre forlystelsesetcder, emmmenstImlInger• köer oev..

Dr. Ordillie milttamIcronikk, holdt 1;begynnel2cn ev uken.-

Arne OrdIng begynte lnnledningev1e•Mcd Pt den kjempemcaelg
frimgqng de ruesiste troppLr h rr h citt 1 etn siste offenelv hnr vekt
sto: glede og oppt1m1smc 1 de eJliczte og 1Ikeena  I  de tyekbeertte
Mon med erfertfigcn frr  den store q111ertc fremg mgen 1 PrenkrIke 1 , I
aoMmer her.en nå'holdt eeg boute fra a uttele noe om tidepunktet for'
et tyek enSmonbradd.,JM n111erte.hedde ventet et eemmenbrudd.fdr jhl,
og dn det 1kke skjedde, feete dette tll etor skuffeeee Og vokeendt .
tJenddgbet både 1 de befridde lqnd og de beamttei' ire eken til rt det
rillerte^Offensiv steepet opp, v r r d nhyre vqneker de mdtte mcd emsyn .
til.forsynIngene, earlIg bensin. Danne etqns ga tyskerne den tld  do
tvinne "t1.1a omoegan1eerc elnc styrker eom grneke vls,t ver helt.opp.;

e rseet. menTikku På-noen mete ubrue,11ge. De (111czte måttc n legge
oethele eitt kr1gepregrsm som omfrttet bade selve kriesopernsjonen op
foruningenee -Poraten  r t dc måttc tn et nytt clnte/felttogi måtte
de ogee.forberede en ny sommertela. Rueeernes vintrzo fn enelv'd Sr,•
h-I vlst rt de rUeelske m111tære led(rc her forstått r nytte rat.r11c:
de  Ptretcgiske mulieacter som v-r tll sted4, bg de o-pnådde reaultetet
måtte kunne tljiredeet111e dedrist1gsre forvontnInger. Da,hne.  tIIh rY.e-
ingt-lkte mindre enn  450  km. etden dt begynte aIn oftens1v -I mlåten  et
jc nu r r. De er kommet frqm t11 Oder på bred front, og fotberener•ace
ne på e.tbraere denne c1v eom eromlqg Boo m bred; For byeblItect.:'•
bemmee Operflejonene tv tavax, Isen pa Odcr er gått opp. Dctt-,v;nekO-
11gt -rbeld t mc e byg2e broca over e1vm, men merstrIk Eljukov see • "
at tll å ned elle vnnsker og sette ,/t Inn på h nr det mål.
som strnks ble publisert, nemlig å ne Ber1ln pn kortest mulla t1d. •  Del
kqn-synee,dr1stIg‘av de ruarlske ledert i tr  denne Store rIstko, mcd de
etorc fremSprIna mot ViArt, oa det etrir Met m111timr eedvene è 1n frodt.n
stlkte si lealgt fr r m. Dette fr rmeertng v11 dr  lett være tnts rett fdt'
fl enteqngree, nee eom dc rue r feke ledere selve r gt cr merkeqmme pa..Men
de eltte; nnt r kellg inne mtd opplysnInger og rekner mcd  mt .t•yskerne 1kke
v11 vare 1 St-nd til  e  -foretn.noe fnrlig fI rnkennerep ellt som eltun-
sjonen  nh  ligger rn.-Busserne menef qt tyekerne er for- evr kt tli  S •
kunne nytte ut de teoretIeke mulighetcr som er tfletede for tyeke  met-
engrep. En rckner med  ret  tysk,rne fr4mIele har'betydel1ge reservet
for hicnden, men nt menIngen cr.a nytte diese under amtlIge prekere for-
hold. Ruaseete forteetter 1 mellomt1den med å rykke, frhm motatettin

. Drnzig, og:farhIndrer derved  rhäde qt tyakerne knn sette 1gPng noe
.fl-nkeangrep frP nord og nt de k en grcie n bryie at-ev Letpreuesen.•

e  ..0m veetfronten eq dr. Ording qt de h111erte nå hen-tatt
-InIttatIOWever hele 11njen, 5g de nordllge avdellnger-hrr.trengt
nelt frem-t11 elva Rör. Bn kan vente en  r Ilicrt StotOffensiviavst1d som
heiet, Men v-nekene I veøt er Ihnet etörre cpn 1 ast, ..Anh.ggog kIlme-

• elske torhold legger stmerevenskt,r 1 velen for en  -r 1llert offensfl.
RhInen t.cks. denner en Jengt v enskelIgelc hinårdne enn den mrigt:t
emq1cre Oder. Hv1s de mIllertce forsök e elå bro over ved Arhmelle
hndee lykees,Jindde v-nskenc I dog vart 1 nat mindrc. Tyekernc v=nt
-tld 1 hdet. og dc hr r nyttet den godt, noc-åc sikkert frrmleia gj6r." •

.1$ Btternt dr.Ordinge kronIkk ble boldt, vet v1 jo  r t de
al/lertes offenelv 1 vest er tntt t11,'og de hnr god fr-teg-na ved N1jmegen.


