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til tysk nivå. Det bærer et lite bud
til oss hva som vilde bli budt oss
dersom tyskerne skulle vinne krigen.
Det er derfor nå, mer enn noensinne
fer, hver eneste norsk kvinne og
manns plikt å sorge for at nasi lir
nederlag. Skierp kampen mot ns og
tyskerne på al/e omrfider.
Disse punkter bor folges:

1 Alle ber undra seg arbeid for
tyskerne.

2 De som på en el/er annen måte
blir tvunget til å te elikt ar-
beid, må utfor., minst

3 Da en forsurger ikke kan klare
å forsurge sin fandlie og leve
selv av den lann han nå får,
bar han plikt til å suke bjelp
til famffien gjennom bjmustedets
fattigvesen.

11. V.

SOVJETS KEIGSMAL —
Stalin 611 19-1/ «Ni har ikkjP, og
kan ikkje ha krigsmal sorn å Inerta
framand taritoritun eg kue fraruande
folk, amen det gjeld Europa hell
Asia. Dette gjeld og Iram Vi har
ikkje og kan ikkje ha krigsmål snm
påtvinger slovakiske og andre under-
kua folk vårt regium og vår vilje.
Vårt mål er å Ljelpe dei i deres fri-
domskrig mot lEtler.tyranniet for å
la dem innretta seg sjolv på elgen
grunn ettt.t ei,ge onske. Men for å
greie dette må vi utrydde dei tyske
overfallsmennene til siste mann». —
For norske lesere ex kommentarer
sikkert overfiedige.

DEN TYSKE AGITASJON blir mer
og ma dum og klumpet. Av de
siste utsendinger vi nevne med-
delelsen om at russerne hadde myr-
det 5190 sivilpersoner i Karkov i

den tid de holdt byen besatt. Histo-
rien om de 10.000 polske offiserer
som var skutt ved Smolensk har vi
også minnes som et slående eksempel
på hvordan tysk propaganda i dag
ser seg nodt til å arbeide. Vi kan
formelig kjenne lik/ukten fra herr
Gobbels departement. De eneste som
kunne ha med seg offiserer fra vest-
polen var den tyske forevarsmakt
da den besatte Smolensk. De offent-
liggjor også sin egen metode ved
utforelsen av mordene,nakkeSkuddet.
Finnes det slike graver, er det tyske.
Finne lik av sivilpersoner i byer
tyskerne har holdt besatt er sA dag.
ligdags at det fleke nevnes

PASS PA I Oslo. Nasisten. grosserer
Johs. Leborg. Teatergata 1. bolig
Fagerborggata 17, er angiver av I kl.
Han har lagt inn lytteapparat i de
forskjellige avdelinger i sin forret-
ning. Han har en omsetning nå
omlag 1500 kr. pr, dag, vesentlig
vurer soril er stjålet fra de såkalte
ajodeforretninger».

ITTALANDSNYTP Den tidligere
tyske minister i Stockholm, prinsen
av har slutta. Han kjupte
seg vilhi ved Smekhohn og slo seg
ned der.

greske gisler er skott for overfall
på tysk vaktpost. 1000 gisler ble
fort til Italin.
I Bulgaria har det vært en rekke
attentater mot nasistene.

Norge. N 5 Månedshefte for desem-
ber ble beslaglagt for missnoye med
jodespersmålet.

ALT HEFAL som tilhorte den norske
Mer bar fatt meldeplikt.



SITUASJONLN I 1943 —

Fortntt fra side I

enelsga aanderatand med okkupan.
tene på greonlag av gjeldende folke-
rettoprinsipper, nasjenalt ejalstyre og
norsk demokntisk tredisjon. Vakre
lef tet om at det norske folk eons et
blodbealektet germansk folk skulde
enres en rrefull plass som likeberet-
nget mediem av det StogGennenske
rike avslortes i handling gjennom en
brutal nasigsering etter sysk forbilde.
Avskaffebe av all lov ag rett, over.
fyllte fengsler eg I angeleire, tortur og
jedeforfolgelse forteller ass at Norge
er blitt som en tysk provins. Vi ser
no klart at Hitlen anyordnings i
Europa i virkeligheten betyr gjenop-
rettelsen av den gamle ordoing fre
teartidens enevelde med undertryk-
kelee av fremmede falkegag, politi-
terror, jodeforfølgeber og åndsmorke.
men bere i enno mere barbariske og
brutele former enn dengeng,
I samforstand med landets konge ng
loymessige regjering her det norske
folk i disse tre Ar uten våpen etter

kempen - fort en tung og krevende
strid mot de nasistiske okkupenter
og dern norske handlangere i ns for
å hindre nasifiseringen og bidre til
nederlaget for Hitlers krMsmaskin.
Lenge syntes uterkteee til å gjenvinne
landet. fridom og sjöhtende morke,
Da Hitlers harder underla seg det ene
europeiske land etter det annet og
bakekonet vaiet fra Venjave til Patis
fra Oslo til Athen var det lett å bli
miatontig og tenke seg at Eurepa
sto fann en lang periode av middel-
aldenk alaven eig merke under tiasity
tisk herrevelde.
Frrnt da Hitier den 22 juni 1941 bret

fredspakten med Savjet ogeendtesing
beeenuser til aegrep mat deen. sevj.
npubl. inntrådte et omelag. Den bri.
tiaknuanake ellianse og derener pek-
ten mellem Sovjet-eamvalåt og De
ferente Stater sveiset verdess 3 mek-
tigate makter sammen i en f ast blokk
til kamp mot Hitlers fonek på å ims
fare nanatisk verdensvelde. Det me.
nake felk somi 1911 hadde gjort slett
på tareas bledige enevelde viste Beg
også å eie evoen til å ta kampeo op
mot Hitlers nasistiske enevelde.
Riktignok lyktee det nasiart eene å
bnette Vest-Rtessland og Ukraine,
men ellerede etver 5 måneders krig
ble de suovervinnelige• nasienneer
slått og drent tilbake foren Maskva
ag Leningrad under den rade batte for.
ste vinteroffensiv. Etter et åre krig i
ost hadde den tyeke krigamakt lidt
etorre tap enn den tyske stridernekt
led under hele den forrige verdenskrig
Og mens modermeene forblodde under
den Rmlc Iners elag fikk England og
Amerika tid til å sette sin krigeme.
skin i effektiv atand. 1 slutten ev 1912
begynte det etore avgjorenee omelag i

trmee ein de tysk-italienske tropper
ved El Alemein og drev dem is av
Egypt, Libye og Tripolitania. Amo ika
ag Englend sendte landgengearmeer
til frensk Nord.Afrika og skapte der-
med en ny baeis for angrep mot Italta.
Den Rede brer begynte sio 2 vinter-
offensiv som i I omgang forte til til-
ntetgjoreben ev den 6 tyske erme

ved Stelingred. oppbevingen av beln-
ringen av Leningrad, frigjerelse av
Kuban og Kaukasne og frammarsjett
i Ukraine.
I lepet stv få naneder er kingsdnup
sjonen blitt belt endret. Nedetlaget
for klitlezifyakIand og dete vanlier



og seieren for frihetene sak er allerede
i sikte. Seierefanfarene i det nasistiske
propagandaapparat er blitt avlost av
sergetoner. Forgjeves suker Berlin en
utvei gjennom eu separatfred i ost
eller vest. Under konferansen i Casm
blanea i midten av januar 1943

president Roosevelt og premier-
minister Churehill ble p/aneue lagt for
de milltære operasjoner som skal
tvinge uitler og MunoIlni tiI overgi-
velse uten betiugener.
I kringkasting og prease jamrer na-
sistene no over ai Dets rude hners
marsj mot Vest truer Europns kultur

' med undergang. Det rettes apfordring
til norsk ungdom om å melde sen som
frivil/ig i kampen mot bolsjevismen
for å hindre at Norge nal kmnine
under rassisk myre. Alen det norske
folk vet at Snjet likesom fugland

' og USA er Norges allierte og at Den
rode armees behemodise komp ikke
bare gjelder befrielsen av Ne, jr! sjerd
fra nasibandittene. mii også Norges
eg de nrige okkuperte lands nefrielse
fra det naeis-elde or gjenap-
reitelse av frihrt og folkestyre. Itter
3 ars okkupasjou kjenner vi ogsa av
egen erfaring Lyn nasietisk skalturs

, ketyr og iugen nordrunun ønsker å
I Inare den fra undergong.
, Utriktene for Norges sak er lyeere i

dag eun noeusinne aiden okkupasjo-
nen 9 april 1940. Men det vilde være

: eu skjubnenanger fei/ av em å tro at
vi av deu gronn kan slappe av i vår

• kamp mot tyskerne og deres hånd.
langere og overlate kampen for Nor-

• ges fridom til Den rode bær og de
allienes invasjonsarmeer. Vi må ikke
bare fortsette vår kamp uten våpen

• med samme uforsonlighet og djenhet
som hittil, men også forberede oss på
å føre kampen mot de nasi.tiske ok-

kupanter med de milittere maktMid-
ler vi rår Over og kommer til å få til
rådighet gjennorn invasjonen, I en
nyttårsbilren til folkene i de okku.
perte land erklærte den britiske kiing-
kasting fra London at året 1943 viI
kreve aktiv humats fra befolkningen
i de okkuperte land når invasjonen
i Vest tar til.
Den våpenlose kamp vi har ført bar
krevd tunge ofre. Kampen med våpen
i IDnd vil ikke kreve mindre ofre.
Men uten  of re kun  vi ikke gjore ess

om å kunne gjenvbme fridom 1D
folkestyre. åpne fengsler og fangeleire
og bane yeien fillmke for dem som
er  drevet i laudflyklighet.
De tyske okkummter skjelver i dag
for muligheten av en invasjon i Iest-
Eurnpn. Og.t, i bygger de fest-
ningsanlegg. underminerer veier
bruer. lager tankfeller. bunkers og
Aytiergraver.1){. arry.tur:.r pairioter
av 1ille =arnfund.lag, skjerper jakten
r,,-4dem So/11 ,pre ...aunferclig
ordy"ing gjennreu iIleulc nvier. Sen•

de: sitte blmllninder etter dr/n som
suker å forlierle 1“un1pen Ined våpen
" I wd. Spiotur og flngive.re,
nærer og statrpoliti setles i oket irk-
samhet landet rundt. Men terror ng
vold kan ikke bryi den nasjonale
frouten. kan ikke hindre nederimet
og sanunenbruddet for Hitler eg hans
bandlangere. Det gjelder å samle og
organisere alle krefter i laudet til
handling slik at folkm kao stå rustet
til å mote de krav sor/1 den endelige
kamp for landets fridom og sjolstende
stiller. I samband med vare allierte
skal vi skape et Norge der den slekt
som vokser opp skol sikres et fritt
og lykkelig liv. Det er det mål kam-
Peu gjelder og når det er nådd har
ofrene ikke vert forgjeves.


