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Bet r uls1ings besøk hos Hitler tvangsmobiliserin

av den norske ungdommen ?

Vidkun Quisling har salemen med  uministrene" Alf nist, Jonas Lie og Fugle-
sang vært i audiens hos Hitler. Terboven og politisjefen Rediess var også
tilstede. I det offisielle kommunike om møtet sies det ikke noe om hvilke
temaer som har vmrt drøftet, nen slik som situasjonen ligger an for den na-
zistiske krigsmaskin, med stadig raskere skritt mot katastrofen på østfron-
ten og stadigstetkere fare for invasjon i Vest, ligger det nær å anta at
Hitler har stillet sin lakei Quisling en rekke nye krav om øket støtte fra
norsk side til den betrengte Wehrmacht og det betrengte naziresjimet.

Når de tyske og norske badlene kommer sammen til en slik konferanse, er det
visselig ikke noe godt å vente for det norske folk av de vedtak som er gjort
Et forlydende vil vite at det er godkjent en plan om tvangsmobilisering av
norsk ungdom til tysk krigstjeneste i det såkalte G e-m anske Waffen SS. "Mi-
nister" Riisnes har den 17. januar iår sendt et brev til den militære leder
i 71affen SS, Berger, dsr han skildrer en plan for mobilisering av norsk
ungdom i alderon 18 - 23 år i antall av 75  000  mann til krigstjeneste.
Etter planen skal grensene oE kysten settes under streng bevoktning før pla-
katane om tvangsutskrivinga slåes opp for å hindre ethvert rømningsforsøk.
Meuingen er at ungdommen fra Nord-Norge skal sendes til fronten i Karelen,
mens ungdommen sydpå skal sendes til Tyskland for utdannelse. Under lege-
undersøkelsen skal de utskrevnes fysiske og politiske habitus nøye granskes
og alle som kan mistenkes for å være "kommunistisk smittet" utskilles og
sendes til interneringsleire. De scm godtas til tysk krigstjeneste skal
settes inn i troppeavdelinger med 5e % tysk bestand. Det opplyses at denne
mobiliseringsplan er to år gammel, men at tyskerne hittil ikke har våget å
gå til gjennomføring av den fordi den betegner et eklatant brudd på folke-
rettens bestemmelser. Men deres syn på saka skal nå ha forandret Seg og
det synes som om alle hensyn skal settes tilside for å få tvangsmobiliser-
inga gjennomført.

Denne nye terroraksjon kommer i tilfelle scm tillegg til arbeidsmobiliser-
inga og deportasjonen av studentene og skal i førsto rekke tjene det for-
mål å desorganise r e og lanme den narske heimefronten så den skal bli ute av
stand til å gjøre sin innsats for landets frigjøring. 75  000  av vår kraf-
tigste ungdom i militærpliktig alder skal med vold tvinges til å utdanne
seg og kjempe side om side, ned sitt eget lands fiender for å hjelpe til at
Hitler-Tyskland skal bli seierhorre og Yorge for all tid et tysk lydrike.
Mot denne djevelske, folkerottsstridige plan må helc heimefronten reise
seg til strid. I alle norske hjem må forelarenc si til sine unge sønner:
Skal dere gjøre krigstjeneste og kanskje ofre deres liv på slagmarken, så
skal dot i allfall skje som ærlige norske gutter i kampen for Norges frihat
ikke som solaater for den tvske, nazistiske voldsmakt som har hærtatt lan-
det og torrorisbrtog plynaret det norske folk. Dc ncrske foreldre må ik-
ke la seg skremme av trusler, men må sørge for at de unge sønnene i tide
kommer i sikkerhet og finner sin plass i rekkene blandt de pordmenn som
med våpon i hånd vil kjompe for å gjøre Norge fritt igjen. -

0000000

FORSIKTI8 1 Husk at alle som ved slarv og uforsiktig opptreden stil-
ler vårt arbeide i fare, tjener fienden og kan bringe go-

do nordmenn i dereps klør. -
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To anFivere usl:adeliggjort2- -
Lensmannon i Eaug distrikt på  vrv•re riker, Yeigvar Iovdok, ble drept i Fram-
men den 18. januar. røvdok var en  av  de versto angivere i Buskerud og skal
ha spillet en ikLe liten welle ved mordet på de rem gisslene etter jernbane-
avsbcringen i 1:jorda1en.  T vdek fikk jobbeh otter lensmann Dynge som ble
avsatt ferdi han ikke motte fram td1  7gS-motene. 14 mann på yvre sikre skal
vmre blitt arrestert etter at fsvdok ble drept. -
Bjarne Eielsen, en kjent angives fra celo, rikk lønn for sin virksonhet for-
leden. han ligger nå på Ulleval sykehus alvårlig såret, og har anledning
til å angre sine skjendselsgjerninger. -

STALIN C1i FrLDSOPFGAVE18E•

sin tale i Uoskva Sovjet den 6, november 1943 berørte Stalin også oppgave-
ne etter ee alliertos seier over Hitler-Tyskland og sa bl.a.;

De forenete nasjoners seier oves Y2yskland konmer til  a  stille slike viktige
sbørsmål som organiseringen av gjenoppbyggingen av de europeiske folke
statsmessige, økonomiske og kulturelle liv. Vår regjerings politikk i dis-
sesjørsnal er uforandret. Vi må sorreen med våre forbundsfeller først og
fremst berri Europas folk fra de foscistdske landvegsrøverne og hjelpe dem
til å gjeropprette sine nasjonale stater sos de fascistdsko ufidertrykkere
har  slatt  i stykker, Frankrikes, Belgias, 8sjekkoslovakias, Folens, Greken-
lands og andre staters folk som befinner seg urder tyskernes åk, må igjen
bli frio og sjølstendige.

rcr det andre nå vi gi Eurepas berridde folk full rett og frihet til å av-
Fjere sporsmålet om sin statsform, For det tredje må vi ta forholderegler
til at alle fascistiske forbrytere som har skylden for denne krigen, skal
sone sine forbrytelser med harde straffer, uansott i hvilket land de enn
natte søke tilflykt. For det fjerde nå vi opprette en slik ordning i Suro-
pa som fullstendig utel-y.kkor nye a=ep fra Tysklands side. For det femte
me vi opprette et holdIart okonomisk, politisk og kulturelt samarbeide mel-
lom Europas folk, et samarbeid som bygger på gjensidig tiltro og gjensidig
hjolp ved oppbyggirgen av let nmringsliv og den kultur som tYskerne har
odelagt.

Der tyske fascismes sak er tapt og den blodige "nyordning" som den oppret-
tet går mot sitt sammenbrudd.

(Stalin den 6. nov. 1943.)

Sannheten on Hatynskcgen,eee,
Våre lesero vil sdkkert huske nazipressens skflk om de angivelig firussiske
mord, polske fanger i Katynskceen, Ha er dette området i Hviterussland
befridd-av den Røde wrmu og en eussisk kommisjon har undersøkt saka. Kom-
misjoren melder at det er godtgjert at polsko fanger som russerne i sin tid
ikLe fikk høve til å ta litre på undor retretten er falt i tyskernes hender
og er drept av dem. Eet er furret 11  000  lik, eEtter opplysninger fra be-

folkningen  uå  dtedet, ble mordore begått av er smrskilt tysk avdeling som
kalte seF den 537. tyske konstruktorbatalon eg sto under ledelse av offi-
soren Srnet. Gravere or funr ot mollem Gnolensk sg Vdtebsk i Eatynskogen.
es  11 coc lik var klcdt i polsks klar,

- - - - -

S mH f)11 GCDS IDGER, sikre op,lyeninger, steff til srtikler som er nyttige for
vår krigfo-ing. så send det til bee. Vi vil bruke det

sa  lsngt plassen rekker. -



Vit2.T TAYJGE

Det sterste problem for husmcdruy: i dg ar Jot daglige brød, strevet for
skaffe til mann og onger hver dag. .Stter 3nart 4 ir tysk okkupasjon
har vi nesten glemt hvorledes stillinn;en var ner krigen. -flen gang var det
ikke neen særlig kunst for en husm•r å shaffe det som trengtes på bordet
til en sulten mann og en snlMen ongellokk, sdsamt on bare hadde ponger nok
I kjøttforretningen kunne en fa fe.ask kjoto, salt kjøtt, koteletter, skink
flesk, blodpudding og lungenbo. I DIskeferratainmene fantes sild, torsk,
sei, flyndre, hellefisk, laks , hvalkjott, rogn, rokesnld og rakar, g02

kjøpmannen fikk en ekte •sf20, te, ost, smer, suk?eer, egg, gryr, mjel, sl-
rub, sunda og honning, syltetmy, bananer oe rjokolade, hermetikk av alle
slag: klettbellar, salt kjett og ilesk, pølser, Ilskeboller, seikaker o.s.
melke- og delihatesseutnalget fantos hveteloff, rugbred, boller og kaker

nysilt melk, kaffefløte, kremflete, kondensert melk, palegg av alle slas,
lardiglaget stekt sild, fiekeboiler osv, Mos grennsakkendleren fikk vi kål
dek, gulerøtter, kålrabi, rodbettr, sollori, purre, bær og frukt eg mye an
net
Jo lenger okkupasjonen V.arte, deste more forsvendt det av varer, inntil vi
i dag er så rainskrapet at middagsritenyin for det meste består av klippfisk
og 21ItLCftSk.  rålegg pa  brødet fdne nenten ikke når unitas sukker, endog
den evartc rirupen er blitt et sjeldent syn, Meffeerstatningen må drikkes
e-eart, Då brodet i mateakket ti2 nannen elaer til skolebarna fins oftest
lenre ndrgurin eller 'netetnkver,

Slik er stillingen d dag. EClsa undergreves, arbeidsevnen nedsettes, mot-
standen mot sykdomrer sveIdees. skalle ea imidleitid tro på propågandaen i
den tyekdirigerte norske preeson, elL2 alt sare vel til i matvogen 1 Norge
Sittlasjonen.siden  194o  har ikke forverret seg, det er blitt bedre og bedre
fortelles det. I en artikkel i "Ndsjenen" for 2o, ja=r i år med titelen
nMaten vi lever av n  hetor Otet bl. a.

"Men legg merke thi en tiniy det er rkko ljlit L knapperu meJ årene
det er blitt rommeligere,„ - Eil kunne peke på den ero bedrirgen
etter den andro d den utvdnling fora:ningesitnasjonen har gjen-
nomgått fr:-A19413 til i ddm. det gjeider fornadenhotsartdkle
av forskjellige slaj; ur det nidtt snauere etter hvert, det er  sa
- og må så vmro. Lagreno tmk:mos litet nytt kommer inn,
ser vi på det daglige bded - da vti en re at det er biltt bedro.

er det bedre I Mon aller elste

Ja, slik skriver de virkeldg disse tvsku (J{, nter i "Nasjonen". De norske
hasmodreno bar Saledes ingen grunn til å knage over det daglige bred, mat-
situdsjonen er blitt bedre og bodro, 8dclig I det rldcr sisteL Manskje cr
dot 8å at do 2 - .3oo oce nalitdre og sivino tyskere i Norge ihko lenger
stjuler kjøttet eg risker og menken.  rd. Oss.7 vonekje fisken ikke lengor
gdr til  LO  tyake fid-bfabrikkono tor eLsoorLoroe til fronton eller til de
tysko hjemmomarkod? kdnekja mnnka le a.nale ttl medJodfabrikkeenu ikke lenger
gar til dekning av tyskee nt_ThL=behev, raor eti3lee  til  rådighet for de nor
ko Inne=one ? nei, våre &TarL n fJ>r.toctter nek å feitt scg
vår bokostning dnntil de dr1vcas mv loiedet( TDisi eckeemos klager cver mat
forsynngon er berottiget nen. do leare edrt å 1nnue at klager ikke nyt-
ter, ad lon norske hainefrontLn lcso datreeirsmålet fdlistondid le
d2r, roiher sg til kaL:1) ritiL (o. t Ei n og dares hjelibere i US, og
slar dem med non de rygnesneso :cr.b17torc, cte er., yen inntll det kan skje
må bonde  eg  arboider renno 2enddmdalre hddrri,on el:de at metforsyningen i hjon-
mene kein lettes thl gur. for Cet  n ove ka 'enk eg fildonosstriden.

I Europas okLuperte lamd modne,s nur Hids. aclkd rynarsret dot de fascint ske
undertrkkere.

( ntelln den [3. nov, 1543.)



EN SPInSENTPILT,

det foreditng tImi,tLster r  Fuglesang holdt forleden beklaget han at myndig-
hatene hddde sett seg nødt til å rekvi=e så nye hus, og han innrømmet at
dette hadde skapt store vanskeligheter for mange. Som undskyldning fram-
holdt "mlnisteren n  at det skjedde til militære formål. Denne påstand er ik-
ke riktig. nor det første har nazistene beslagiagt villaer og leiligheter
for sine egne pa2tipamper, og de har også beslaglagt et nyoppfert bygnings- -
kompleks som var bygd med det formål  å  skaffe htts til barnerike familier.
Sygningen fikk ikke tjene etter sin hensikt idet den ble besatt av funksjo-
nmrer d NS og deres familier.

Vi shal her belyse en form for boligrekvisisjon son det på ingen måte kan
sies er til militmre formål,  og  det er den gesjeft oppgjørskontoret driver
ved rekvisisjon av hybler. NA, er det blitt slik, at hvis en familie i Oslo
av økonomiske grunner en gang hai vEart nødt til å leie bort et rom, så får
de ikke lov til å slutte med denne virksonhet, selv om det skulle inntraffe
at det skulle komme flere barn i familien og fanilien av den grunn trenger
romnet selv, så får en det svar,-  at  rommet en gang har Vært bortleid, og det
må fortsatt leies bort. Men det er ikke slik at vedkommende får leie borto
sitt rom sjøl. Han må ta imot de son sendes opp fra Oppgjørskontoret1 og
det viser seg at dette kontoret fortrinnsvds sender NS-medlemmer eller kvin-
ner som gjør sin hybel til tysk bordell. Det nytter ikke å klage over-denne
virksomhet. Hvis en klager, får en den beskjed fra kontoret, at leiebberen
har rett til å komme og gå når han vil, og rett til å ta inn på sitt rom
hvem han vil.
At det skaper uhyggelige forhold i en rekke ijem å ha nazister boende hos
seg er uden tvil, og verre ennå er det å se sin leilighet gjort om til bor-
dell og motested for tyskere. Men en må ikke tro at dette er tilfeldig.
og de er ikke båre det at det er Oprsjørskontorets plikt å skaffe hus til
nagister og til tøser for tyskegnø. Bet son er bovedoppgaven for derte kon-
toret er A få spredt nazizpioner inn i alle befolkningslag og rundt om i de
forskiellige strøk av byen. Det er darfor en av våre oppgaver å gjøre hva

kan  fe2  å sabotere dette Oppgjørskontoret.

-

- - - -
Når dere har lest avisen og tenkt grundig over innholdet, så
sand .den videre til neste gode nordmann. Er det anledning

så send  Med  et bidrag til dens drift, stont eller lite, Krig koster penger.

-

- - - - - -

Politipresidenten cr nerves.

Politipresident Askviks nervose sammenbrudd e. av så store dimensjoner at, den
stakkars mann  må  ha 4 bevopnoto konstablor til å våke over sin nattesovn hver
kvell tra kl. halv ti til klokka syv om morgenen. Politipresddenten bor i
Thostrups gate, og foran huset han bor i må de 4 konstabler patruljere hver
natt. de har strong ordre om at de ikke må gå hårdt i gaten. Do må dempe sine
skritt nest mulig. All biltrafikk i gaten er snerret for at den store mann
skal få ro. Det som plager politipresddenten er at hån var med å sette i -
sceno nordet  pa  politifullmektig Eilertscn.

Moldinger fra Moskva sier at byen Tsjudovo på jernbanen Leningrad-Meskva
oc inntatt, Jernbanen peningrad-Meskya cr nå i sin helhet på russernes hen-
dor og on cr alleredo d full gang med å gjere Sydvest for
Loninvrad har sovjettropPene blandt mange andre steder inntatt det viktige
sentrum p-ovo Sokolniki, og den Røde arme nærmor se,g nå med raske skritt gen-
sone odl Estland og kettland, -

1 ',5oo allierte fly har rettet angrep net Frankfart, I  800  tonn bomber ble
kastet ned ovur bven, lyskerno mistet 1o2 jagerfly. - Barlin og Branchweig
es ogsa blitt kra:ftig angrepet av stcre aflierts flystyrker.-
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