
Elskar du Norge,
vrL land ?

KATYN —

Redaksjonen hadde tkke tenkt å bru .
ke mer spalterem på omtale av de
såkaldle mord i Katyn, men da det
virkelig enno fiones folk som disku-
terer denne I yeke lognagitasjon, ja,
enclog spor det ikke likevel er
nue i den, linner vi A måtte ta saka
opp en gang til.
Vi sitter lkke inne med handgge.-
lige beviser hverken for det ene eller
annet i denne sak. I metsetning til
w hal affseren i Nord-Norge, hvor vi
har hatt folk ti/ å undersnke forhol,
det, xuù i når det gjekler Kalyn,

holde oss til det som er lagt fram
av den tyske prupaganda, til fornuf-
dge resonnement og studering av
hakommen for deu tyske peetand.
Med uåten forhohler det seg slik
at den russiske matres teed makt
ble kastet overbord fra en ti hat
ei ter ni deno lodda senket de fer
nevnte fiskel a etoyes. Vi har oyens
vil sore forteller at 711MIlleu var
atu noderne it,“'Inigsutatyr. L-lo-
ten manalet kii'Lningstegn, Noe mer
bors fkr iL Oen sar task trenges
itske. 1.yskerne rar 17 nye, sajen-
de mord pa saurs I tigketect. I dette

kit encleg Reichskommissar
kurt, att ertla 2.

Straff for svik :DØDEN

Gå i krig for Norge,
å r t land

Nr.16 1913 • KAMPORGAN FOR NtRSKI PAT 11 tOTER

Då a han Olav : La segla falla, r edd e. det skal dei ei oas aldri balla

NORGPS NASTONALE
FRIOQMSK1CG

Hoydentinktet av terror hittil, er
den es nasestiske gangstere og deres
båndlaegere innen ns etter Hi tiers
ordre, vedtatte lov orn nasjonal
heidsimats av 22 februar 1913.
Foranlgdningen til dette nye retts-
ovem,.6per ani,1Prineeues katastro-
fale nederlag på ustfronten og ier-
xualet med leven er et dobbelt:

skoffe øket arbeidskra ft til den
del av indotrien som a rheider for
den nasistiske krigsmaskin - o å
yde hjelp når invasjonen av de

styrker tar til i vest. Hensiktee
er råledes å tVillagenordenenn til å
bidra ii llitler-Tysklands seier og
dermed til nederlog fur Norge og
dets alliote, Ensland, Sovjet-Sam•
veldet eg De fotente Stater, i skal
rned andi e ord piskes til arbeide
for var egi n nasjonale og kulturelle
undergar g o gjoso del slaverl vi er
kommet moler evig.

tionluke gangstere og deres nor-
ek e handlang. Mnscr at loven vil
etote pa fot hittet nietstoul fra alle
gode nordmenn. Derfor soker de pa
den eue eide å guk re deu pne oka-

• tetiece loven inn med vn kre fraser
Fortsatt side



KATYN —

Fortsått fra side 1.

seg representere ved begrayelsen —
Når ebb gjelder Katyn, eA må folk
tenke seg om og ngye vurdere det
som  er  kommet fr.am om eaka fra
tysk hold. Der vrimler det av selv-
mot,igelser. Sylv for tyskerne var
affFereo så tvihom at de klokellg Hyr
med annen melding de har nerdt
ut cnn lignende graver ved Odessa.
Ta fram igjen avisene fra forsty

studer dem ag dd vil finne at
den eue melding slår den annen av
marken. Dernest må en stille epers-
målet om det var noen påtagelig

grunn for Sovi.et'rrgjerimga til skytedisre polske efilserer? Hvorfor avlive
disse få tusen, mene de ellers har
millionet av andre fa oger? Hvorfor
skulde de polske offiserer fortet kje
res tilbake I Smolenek for de ble
skutt, og SA begrnves der, på et sted
hvor rus.erue sikkert den gang var
klar over sildr fylle i tyskernes hen-
derY Tror oneri at Sovjet-regjeringa
den gang stulte på ikke-angrempak-
ten med Tyskland? Har de 2 års
krig viSt oss et Sovjet-rike rnn uar
nforberedt ? Nei, bakgrunuen for
den tyske propaganda er ganske en.
kelt don, at våpnenene hegynner å
evikte. li, ler ser eorlen på ri/Irove:,

ferd, en ende han ikke onsker, derfor
gjeldet det å skape et skille mellom
Sovjet•Simveldrt og vestmaktene.
Han har grely.t til den politiske krig.
Han hadde enno et lite håp om å
knekke Sovjet der.mo han ffirk fred

vestmaktene, eller omvendt.
hampeo mot bylskvisrnen sbter ikke
dypere enn at han bar hatt freds-
lubre ute også til Sovjet-regjerirga.
Kfr. dfigSbefaliilg i år

hvor han sier at Hitler er villig til
å slutte fred med SovjebSamveldet
eller vestmakiene.

England og UA virker ikke denne
lognpropaganda. Urenrikmånister
Eden var inne på deo i ein siste tale
i underbuset. Han betegner he/e
affreren som tysk logoProPagånda ̂ g
spor hva tyskerne har gjort av de
hundretusener de tok til fange ved
Warsjava.
Her i Norge hvor vi er va tlÏ å
tonke selverendig og suodt, ber ikke
den tyske propagonda få lov å for.
gifte einnene. kaldt og nøkternt
må vi vmdere situasjonen s/ik tOrrl

den ligger an i dag, og som den vilde
ha viert dersom ikke Busserne itide
hadde sett faren og satt opp en krhs-
maskin som var situasjonen voks6.
Tenk på hva vi hadde butt av håp
orn frigjoring dersom Sovjet Samvel-
det hadde ‘rert den forfatniug som
det ble overtatt fra tsaren for 25 år
siden. Det vilde betydd beetielse i
ost, 30 års krig i vest. Det vil rned
audre ord si at de firste mlevende
nordmenn vilde strt under torva
for det ble fred.
T”kerne snakker orn mord. Etter

oppgavr, ira Soy Samveldet myr-
det de i de 10 fry.,,te måneder av
krigen onikring 370.111,0 sivil personer
i Rusland, meet kvinner og barn.
I Rostov myrdri de 18.000 for de
endzlig ble kastet ut av byen. Her
ble det brukt 1.h ktrieitet, gass og
skyting. v b2.500. /  bele  s,  t
er det til i dag myrdet borta 1
million sivilper.ontr som ikke har
rlehatt i krigdlandlibzer. Fra sped-
hurn til obliuger re brokt som sky-
te-kive for tyske soldater. 1 Fran-
krike er hyle famiber utryddet. I

Hollamk på Balkan. Dods-



detrnmer og merd over alt — — --
Ta mordease på våre egne.
Ban i vårt lille land er ofrene for
hsoldelokeen kommet opp I 200. Til
dette kommer Itundreder soco si ikke
vet noe om. Vi bar to•ener våre
folk i tyske leire og fangebuller.
Daglig kommer det meldinger om •t
nordmenn er ded i fsneenat•pet.

kjeer leeer. Tenk over deo
st?"eg vi står i. Delt mderritt tyek
PI nauda. thisk vi er i krig med
Tyskland, eo krig nom hver dag blir
ekjerpet. La ikke fieodene propa-
genda forgifte Fillnene. Huek, det
er en tiog mm gjelder dag : Enig-
het! Enighet innen alle friltets,
elskende fulk. Vilje til kamp, for 4
ofre liv og  ItIod  for fedrelundet
Seig plemneseig kamp på alle franter,
ogeå mot den tyske propaganda.
Alle må  inete  med, hver eneste
kan ber gjnre siu innsete ved å  unn
late å  makke om de lognmeldloger
som eerseres.
Vi,her alltid bett lett for å kritieere
Sovjet Satoveldet. Husk hva vi her
serverte av krilikk under de etekehe

det vdde ha betydd i dag dereom
S kolonne i Sovjet Semveldet hadde
hart med til de levendes tall Hva
vilde det betydd for Norge om vi
her hadde latt Qunlieg gå eamme
vei? Tror noen at •i da hadde hatt
ele tildande vi bar i deg ?
Nei ! 1 dag gjelder drt kamp
Rf root ned. Alt ar- et
set. til side Det rjener itsle til
uor  å  diekutere landfuenser, ret
t akelte lands inneats og hot g
får verden b,damme når kr ig en
er slott no freden skal byg-
ge opp de nse arenser. Aet
nye somItam. Kauskje kan krigen Rembekonareisearen lider åpeobatt ev

ba bert oss at landepeitser ikka
leng ex så aktoelle. Skal ikke nad-
lioners blod Im vert forgjevan
fn-dem-bringe med fteg sen,fontåelse
me/lom landenelnalfråd-sPerthafess
må entattes med samarbeid landen•
imellum. I hvert land må folkene
få dels plass de har krav pi. Lik-
hetert må bolde sitt imatog
forhold. Den lorer med eeg at enkelte
må  ofre noe  av det de no bar,andre
må få litt mer. Iden jorden har nok
01 all1,-bare samarbeideta og forstå-
enens ånd får rå.
I dag erdet krig La eee
delt• — Vik ikke tilbake for fien-
dens storm. Slå dem ned. Feld nfl-
nalet. Til arbeid, liv eller død I

NORCES NASJONALE
FRIDOMSKRIC —

Fortsatt fra side I.

am respekt for Norges sjulsteede og
kultur og pa den annen side å splitte
den nasjenale fronten med skremaler
em den faren sont angivelig skal true

Cangst en og massemorderer Josef
Terboven tar eåledee freidig  nok i
sio tale 22 felontar A totale:

aTidligere foreekte man alltid å
skremme det noreke folk med at
Tydeland vilde gjore Norge til et
protekterat eller presie det ion i
et l oende vaeallforhold og at
TysIdend hadde til hereikt å op-
eloke dets meriertiv. 1-or oss er
ets slik tankegaog ikke bare for-
ottfistridig, men ogelå et besis for
at non elett ikke kjenver det
tvske folk som er eedrett. slolert
og ledet av Adoll Ritnre.



nasistenes vanlige feil: Å undervur-
dere sine motstandere. Nordmennene
lar seg ikke bloffe hverkeu av lofter
el/er trussler. Vi er klar nver at
Flitler regimet er i dodsfare, men vi
onsker ikke å bielta til å avverge
faren, vi onsker tvert i mat å på-
skyune dodsproseseen nies t niu lig for
the vi veit at Hitler-regimets uuder-
gang betyr fridorn for Norge. Vi yett
også at vi ikke har nuen gruon
å frykte Sovjs t Samveldet. Sovjet
har så lenge det har hesrått respek-
tert Norges fridom ug uavhengighH
hade noder Lenins og Stalins ledelse.
Ållerede under den forrige verdens-
krig framholdt Leniu i 1916 Norges
loorivelse fra Sverige som et eksem-
pel på at kampen for nasionali Sjol-

stende ikke er utsiktslos under im-
peralisnten som eukelte sostalister i
deil gang hevdet. Lenin erldattle
videre at de svenske arbeidere hadde
handlet klassernessig helt riktig når
de i 1905 uavkortet gikk inn for
Norges rett ti/ losrivelse og at de
norske arbeidere inntok et riktig
standpwnkt når de den gang gikk
illn for Norges rett til fridom og
uavhengighet sarrunen med de norske
borgere og ltonder. 1 den sottane
ånd og ut fra de samme prinsi puer
har Lenin og Stalin lost det nasgo-
nale sporsmål innenfor sjolve Ssvjet
Samveldet. Alle de nasjonale Sovjet-
mpuhlikker er likeberettigede og
g Funn ovn1ess i cri1 retten til sjol-
stendM nasjonalt liv, endog rettea til
losrivelse fra Sa otveldet. Under den
nå pågående ario har Suojet Sam-
veldet sammen med lartarbritanis
UNÅ satt det som et av sine Mk-
tieste krigsmål å gjenoprette fridom
og folkestyre 1 alle de undertrykle
land og avgitt erldtering orn ot ful-

kene sjøl skal  I å  hestemme fritt om
framtidige skjehne etter krigen —

Loven um mobiliseringen av den
nuake arbeidskraft iii fordel for den
tyske krigsmaskin og tilsvarende lo-
ver i samtlige de av nasistene hmr-
tatte europeiske land vil ikke kunne
avverge dodsfaren for Ilitlersang-
sterne og deres anyordning» i Europa
Men disse tvangslover vil bety skter.
pelse av terroren, nye ofre av e
nordmenn i kampen for landets ,ri-
dom og sjolatende. Dette kan dog
ikke avslaekke oss. I mert stanor-
heide med den hamessige norske
regjering og landets konge vil det
norske folk på henuefrooten fortsette
sin kamp sammen med Norges
erte Ettgland. Sovjet Santveldet og
Åmerikas forente 5 tater inntil den
nasistiske kt  igattalet  er drevet ut
av landet fridomen gjerereist og
og straffen fufihyrdet over de  najs-
tiske  ugjerningsmenn og deres hand-
langere innom ns.

ÅVFALL —

Det foregår iTITISomfig av  av  —
Det gjelder metaller, filler osv. Ålt
derte går til tysk krigsproduksjon.
Her er et ledd i kampen mot under-
trykkerne. Gjem alt avfoll. Camy
metallene ned, la dem gå til buans,
eller rablegg dem på annen måte.
La ikke et gram av noe slags kum-
me fram til sandeplassene. Da ames
kanskje det er Iiie det du hars
for hele landet ni gjør det raer
tonn, Inmdentusenes- granater. Stopp
thgangen på avfall


