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N2 og det vet tyskerne.-

quisling har nu valgt den form for kamuflasje

et hnn lar mobiliseringen 3.17 noen ersklasser

N

Mand- 22. mai 1 44.

som innkall‘egix til arbeidskontoret.til  t

strering,  !e#..gg nevner visse oppgaver'som f.eks.
Følgende autentiske arti~ er konneet redak- anleggsvirkt~et_ Men samtidig sier han fra så

sjonen i hende klart soffl Ne.-ngeen; måte mulig at han vil sette
"Når folk blir bragt inn e Terassen, går de enn i kampon p tysk side alt det menneske-

ikke inn for å dekke sine kamerater så g.dt de materiell og alle de ressurser som han kan drive
kan. De går inn for å berge sitt eget skinn. fram. Gang på garg har han hevdet at det eneste
Altfor mange lar seg skremme av jeling og trusel sted hvor en Mann nu er uundværlig ar ved fronten
om dødsstraff. ken vi lever  d kris,  og det er vår lean det være tVil om hverfor han nu vil ha
plikt, om nøcvendig, å sette lienet inm. Ihvert- innrunert neesr Irsklasser? Kan det være tvil
fall skal ikke en norsjen ntuling få css til  å  an- An  hvor det bærer hen med dem som kommer inn
gi dem  ve har arbeidet Sammen med. Altfor lett- under sånn kommendo?
vint resonnerer de fleste som kommer til Terassen Det er i sannbet dødsens alvor på hje me-
slik:"  1  har jeg arbeidet for-fedrelandet så og frenten idag. Farolen for hjemmefronten er den
så lense , men nel er det slutt  pe  meg. Jeg skal parele som lyder fra hver enkelts eamvittighet.
dekke madskyldige sd godt jeg kan, men tortur Du kan ikke kjempe mot dine egne,mot ditt fedre-
tåler jeg ikke. Jeg vee at utenverdenen ikke for- lands sak. Din plass er ikke i fiendens rekker.
langer av meg at jeg skal utholde tortur - Og Deet gjelder nu å hindre at du kommer i dem.
ganske riktig, utenverdenen har ikke forlangt det

Men det er det den må georo!J! Altfor, altfer KRIGN OG FAROLENE.

mange her'engitt dusinvis  sk;  bra folk idet de har Vi står foran avgjørelsen av krigon. Iår vil

trøstet seg med dette: utenverdenen forlanger alle krefter bli satt inn for  å  knekke den tyske

ikke av meg at jeg skal tåle julinge Heldigvis krigsmakt. Det blir en alvorlig styrkeprøve, men

Gjelder ikke dette alle - ve har mange som har den vil ende med seier. Forutsstningen er bare

opptrådt strAlende. Men det nytter intet før alle at nlle ressurser blir kastet inn, at hver eneste

har den mentaliteten at nei, ikke et ord skal de mann gar sitt ytterste ved fronten som bak den,

få over mine leber, hvis de da ikke har klare be- I denne-situasj,n har også den norske hjemme-

viser i hendene (forlang å få se dem!). Det nyt- front erklært en skjerpelse av motstanden over

ter lite om L)9 holder stand, hvis en tilstår alt, hele linjen, Den gjør ses inson narektige fore-

Krigen står umiddelbart foran sin avalutning, og stillinger om betvdningen av vårt bidrag til

det er av den største betydning.at de lilegale den store kamp, men den er kler over.at i et

organisasjoner, som har mattet tåle store svekkeleslikt epegjør tellen enhver innsets. Det er sum-

ser, ikke blir ytterligere svekket. Hold stand men ev millionenes arbeid og kamp som skal knekke

den tiden som er igjenl Deros første Oppgave er å tyraniet, og ingen kan si nøyaktig hvor grensen

unngå å bli arrestert. Og m dere bler det,  så gar for det minstemål av enstrengelsar som krevee

vær ta e. Vær til det ytterste teus! Hvart ord du for  e  føre seleren hjeme Det eneste vi h, r å

eeier pa Terasser er livsfarlig! Ikke le av meg: gjøre hver enkelt av oss, n å oppfylia vår

jsg  bruker alle nene kre f ter ftr å fortelle dere P likt helt ut, Bare da kan vi være sikre.

at dette er det viktigste sem det overhode kan Tyskernes eneste håp og ehense nå er at general-

skrives om. Jeg her Hett sterke, kjekk karer angrepet på "festeingen Gurepa" skal bli en

knekke sammen som flatles bar n  ved snakket om ;skuffelse og furbereie grunnen for en komPro-

julingU missfred. Iegt blir det ikke tale om, men i alle

Skrevet av en nersk natriot like etter at han tiefeller  ville vi  i an elik nituesjnn måtte
ehadde utstått de største pinsler uten å gi noen begynne em egee ved feten ev sr, lng, tung

opplysninger til bedlene på Teressen. Red. bakke, Gjør ieg-ekke meeesvarlig for 3n slik
 iielk.! Sorg for et du ikke blir blant dem som

1.CDIIISERINGEN. i en slik eitnesjen mn si til seg selv: Det
Fra Londor fredag le/5, 15, mars ddr sendte kunne he lykkes hvis vi ikke hadde vært like-

hjemmefronten ut en parole der det heter: syldige og spert oss da det gjeldt.
Trusslen om mobilisering er idag deesens al- Faiolene utger fra en ansvarlig, representa-

vor. En mobiliseringsordre vil vi møt'e med åpen tiv sentralledelse, er ikke nce en bare bør
motstand, dertel erengs ingen earole Ingen nord- ta nensyn Vi er krig, vi er inne i krig-
mann vil la seg lokke til kamp for våre under- ens avgjørende fase,  -g  earciene er ordre for es
trykkere mot våre allierte. Det vet vi, dat vet eå h,mmofronen , Det er Plikt å. følge dem, som

det er steldatens plikt å lystre ordre. Nå,

avgjørelsens dr, må vi for alvor ta vår tørn,

elik ne eeke sjøte)lk, flyvere og soldater har tatt



og tar sin hver dag der ute, med livet som inn-
sate

D viktigste spesielle paroler fcr øye•ik-
ket er:

1) L.tal boykt av AT igjvinnelig AT..  

2) Total beyket av "den nasjonale arbeids-

innsats" (arbeidsmObiliserimgen)

3) Total boykot av borgervakt o.l.  tiltak  

Ingen må møte opp vad innkallelse fra disse
institusjfleør, hv erken  tie
legeundersøkelse, utskrivning, transport e.l.
GJCR rAROLENE KJENT! FeLG SELV OG FÅ ALLE

ANDRE I DIN KRETS TIL A GJe.-RE DET SAMME1 SkMLET

VIL FRONTEN HOLDE, MED SMA OFRE. SPLITTET ER

DEN D0MT:

Den originale kcrrektur til kunngjøring fra
Oslo og Aker Ar':eidskontor om innkalling til
registrering av allo menn født i 1521-22 og 23
inneholdt følgende punkt C:

Ved pe: nlig frammøte vil bli utstedt be-
vitzelse for at meldeplikten er overholdt til
dem som skal fortsette sitt atbeid. Til dem som
får arbeidspålegg blir utstedt Levitnelse til

den n‘e arbeidsgiver. Ved utlevering av rasjo-
neringskprt må bevitnelsen eller AT-bok med be-
vitnelse for utført AT- tjeneste bringes med og
vises fram fø'r rasjoneringskort blir utlevert.

Bestemmelsen om rasjoneringskortene ble
imidlertid ikke tatt med under offentliggjørel-
sen, da kommunen ikke kunne makte å utføre be-
stemmelsen på sa kort varsel.

rublikum bør være ytterst varsom i disse
.dager med å uttale seg i telefonen, idet der
or god grunn til å anta at der er satt inn et
stort personell til å avlytte samtalene.

Vi bringer her en avskrift av en meddelelse
fra statspolitiets personalavdeling.

PolithninIsteren har bestemt nt de eoliti-
menn som deltok i ettersøkningun 2V politibe-
tjent Hans Hauglands' morder kan få anledning
til å kjøpe en eske rJketobakk og 4 pakkar sig
retter. Det samme gjelder for trafikkavdelinge
trafikkorps og Mineraloljerasjoneringskontrol-
len. Utdeling av tobakken vil finne sted onsdag

10. im d.å. fra kl. 10 - 12 13,1 politifullmek-
tig Gjerdes forværelse i Mollergaten 23. Alle
ml sorge for å ha med småpenger. Meddelelsen er
undertegnet: Politipresidenten i Oslc, den 8.
mai 1944. Fersonalavdelingen: J. Gjerde, avde-
lingsleder.

NYRSTHNE FRA 1.014DON FRADAG OG L RMAG 19. og 20.
De allierte armeer i Italia har brudt

nom Adolf Hitler-linjen. Ved kysten har de ame-
rikanske troppene inntatt eormia og Gaeta og
Itri lenger inne i landet. I Liridalen har de

I de 10 første dagene av mai gjerdo ellierte fly
vest 41.0M0 atfall. Mindrc enn 1 prosd av

de styrkur som ble satt ihn er gått tapt.- een
bulgtrske statsminister har frasagt seg  sin

stilling. Regjeringen-som n  går var aksevenlig.

NYHETENE FRA LORDON SGNIAG ETTRMIDDAG.

Italia. Den  8.  arme har drevet tilbake alle fOr-
poster i Hitler-linjen i Liridalen og angriper
nå hovedstillingene. Den 5. arme driver fienden
tilbake på kysten. Hele Gasta-halvøen  er ryddet

for tyskare. I selve Gaeta etterlot tyskerne
store mengder ned ødelagt materiell. Amerikanurne
står halvveis mellom Gaeta og Terracina. Den
armecn som rykker fram langs Via Appia står nå

mellom Itra og Fondi. Ryggraden i Adolf Mitler-.
linjen består av en fjellrekke som amerikanerne
nå nærmer seg. - Friskarene i Nord-Italia og

jugoslaverno volder tyskerne moget bryderi. Av
tyskarnes 25 divisjoner i Italia blir 6 holdt i

berudskap for å kjempe mot dem. Partisanene har
avsporet 2 tog i nærheten av Verona, ifelge et

kommunike fra Alexander. Det har kommet til al-

vorlig sammenstet  i  Venezia og Firenze. Det er

nedsatt ut utvalg som hver dag sendor instruk-
ser til partisanene.

Vestfronten. Tunge amerikanske bombefly har idag
angrepet militære ni i Pas de Calais, tyske
jernbanemål og flyplasser i N Frankrike. I natt
angrep britiska fly mål i V Tyskland. Mineutldg-

Mingen ble fortsatt. Igår ble det init foretatt

4.000 utfall av allierte fly mot mal i Frankrike,
Belgia og Nederland. 8 flyplasser og 13 jernbene-
sentre.

Russland. Det russiske kommunike igår melder om
ubetydelig virksomhet på østfronten. I Finske-
bukta er 5 tyske forsyningsfartøyer senket av

bembefly.

9-ALMOT :ER OGJA -MOT.

Av en tale av redaktør dksnevad:

Som motto for don kamp det norska folk har
ført  i  4 år, ken settes et ord av Nordahl Grieg:
"Tålmot er også mot". Dette er ikke at resigna-
sjonens valgspråk, men tvert imot ord med sterk
appell til alt vi eier av viljestyrke, utholden-
het og målbevissthet. Å kunne si nei når ns

samvittighet byr det, koste hva det koste vil,
står for meg som det modigste slag våpenløse

menn kan slå, Det or mangen ungdom som føler
bitturhet i sinnet fordi de ikke kan få være med

åpen kamp. H 211 kan og han er med hvis han f.eks,
følger parolen cm streik mot nrbeidstjenesten.
Under forhold da lite eller ingenting nytt hender
omkring en, mens gestape og annren tysk djeval-
skap ligger pa lur y vakt, skal du vopne ditt
sinn og hente oppmuntring  i  det ord at tålmot er
også mot. Din time kommer, vår time kommer.

LISEallierte nådd op.) til høyden som dominerer Pont MOBIRtHG!JN OABOTGRES.

rCorvo, midtpunktet i Admlf Hitler-linjen. Under I tur og crden  er  nå registermaskinan hos
den nye  offensiven er det tatt over 7.000
fanger, derav 1.500 fra 1. tyske fallskjermdi-
visjon, Hitlers beste tropper I Italia. 47 al-
lierte offiserer er skutt av tyskerne etter et

rømningsforsøk fra fangoleiren Stalag Iuft.

atson i Voldgaten, kartotok og lokaler i arbeids-
kontoret i •kersgaten 55 eg AT's erkiver og se-
sjonslokaler i ,Jrgclandeveidn 3 ad.elegt av norske
patrioter. Ia ikke disses innsats være forgjeves.
Enhver kjenner idag sin plikt reot folk og land.


