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eiIIGSOVMSIKT, Etter avslutningen  av den reissiske ver og vintereffensivl
"det ngt vært stille  på de fleste frontavsnett noen aker, Krim undtat4e0

le
 

tegn tyder no på at  denne  stillhet  er ved å brytes. Dee meldes at store
R. troppestyrker står færdig opmersjert på forskjellige frentavsnett og

'nen en uke det eareesynlig at en rer bredt anLegt effensiv er
Eti av freenstøtene antas å gå' i retning av reerowe eet eeeeet cer sreuesyn-77.-'2' mot
de romanske Oljekilder I Ploesti. Man rezner også med framstøt mot leekov
muligens også .:?inrelsend.  Det er fantastiske resulteter de 3 ukrainnke  ark-
meer under ledelse av generalene Sjukov,  Konjev oe alinovold. har opritdd
kort ted. Det er den  hittil største triumf for den russiske laiigsneakt. Når
tyske nederlag er blitt eå katastrofa3.t, skylles det dele"is en. almsvekkele
av den  tyske lzeigspotentlal og delvis elvorlige strategSeke feeiCkgree fre den
tyske hEerledelse 9 som no i fullemon me btere rensveret og fe•leene Keeiers
prestisj estrategi. Mot  von  Mansteins råd tveholdt han på ruejeprliej
keetastrofene (Nikopol, Kenjev m.fl›) 5.kke var til undee, Freetregende P. ledel
se parret med overlegne russiske etyrkar,  lot sig hverken stanse av de  op-
blødte velene eller  vårflomrnen i elvene og de tyske armeer 'ble fuLl  stendig
utmanøvrert. Begivenhetene lar sig kort sammenfatte slek:

etTeeaineke erme9under sjukov støtte sydvestover ot Kaepaterpassete/ over
order Zot Tartarng'passet ved inaugen til Theise-dalen,, over Cernaute mot

passene til-Transylvania. Ved  disse framstøt ble den tysee østarme difinitivt
delt i to. Mens Sjukov  hadde Stor framgang i retneng av Kareaterne„ har byene
Kowel, Prody, Tarnopol og  stanislawovr lenge sperret veien t3.11 Letoer, hvis er-
robring er en viktig  forutsetniex for de videre operasjoner i dette frontav-
Bnitt. De fire nevnte.byer  her vært ornringet I flere uker, og til rio er bare
Tarnopol inntatt etter 5  ukers kamp i byens ruiner. Av gernesonen på 17+000
mann ble vel  2000 tatt tilfane, resten failt. For tiden har tyskerra forsøkt
sig med szså motantgrepk-i  avsnettet lenger i st. Men initiativet er no igjen
pårUSeernece  hender. -

"Tierateake,-aielna under Konjev  hadde 8. mars tilføiet tyskerra et  knusende
• nederleig  ved Uman eg general Konjev forsto med stor dristighet og dyktighet

trttrAtte denhe seier til et  dypt gjennombreed sydover og vestever. 16.  mars
• foreerYe han:leeg, trengte i ilmaesj  mot 1)njestr som ble passret 19, mars,

fortwigte mot og over Pruth 25. mars og nådde sereeh 7. april. senere er støx
•rettingen lagt over mot syd der slettelandet mellern Karpaterne og Donaudel-
taet syneså vmre målet.

Tikrainske arme under Malinovsky nådde sitt ferste nrål Nikolaj ev 28.mars
• og edet s aks angrepet mot Odessa. Et kraftig dobbeltangrep tvang von
• Kleist til hurtig å evakuere byen for å undgå ttillstendig ornringning. stere

mengder tropper og materiell gikk tapt under forsøk på evakuering sjøvelen
fra Oclessa. Allerede tapet av Nikolajev hadde betydelig forverrets
gei for de innesluttede tysk-rumenske- styrker på Krim,  og  ved Odessas fall
var deres stilling helt håpløs etterat såvel sjø- som flyforbindelsene prakti,
talt var aVsUret.,Da derfor russerne innledet sin konsentreriske Terirreffen-
siv fra nord og øst, var det innlysende at de tysk-rumenske styrkers skjebne
ville veare iæ seglet på kort tid. Men at sammenbruddet skulle gå så raskt som
vi nettop har vært vidne til, kom allikevel som en overraskelse i betraktning
av de gunstige forsvarsbetingelser som terrenget byr. Den 10. april ble of-
fensiven innledet og idag er den siste tyske posisjon på Krim I ferd med å
falle• Hele havnen og store deler av Sebastopol står i flamne r. Krim ble for-
svart av 4 tyske og 7 rumerwke divisjoner. Etter de siste opgaver har li. tatt
over 404000 fanger og resten av de 100.000 mann, har bare valget mellom
kjempe og dø, eller å sig ta tilfange. Forsøk på å undslippe ejøveien, er
blitt møtt av, sterke russiske sjø og luftstridskeefter, og har kostet mange
tyskere og rumenere t. Med russernes besettelse av Teeim og errobringen
av Odessa, er dens strategiske stilling i Svartehavet totalt forandret.

De viktigste resultater av den russiske våroffensiv kan sarunen-
fattes slik. I. Den tyske østarme er difinetivt delt i to. Cmgrupperinger
kan bare ekej ad store ornveier, og alle forsyninger tU sydarmeen raå gå gjere.
nom det politiske og militart usikre sydøst Deropa. 2En bresje er åpnet
til militert og politisk vitale deler av efestningen Beropae. 3. Ved beset-
telsen av irim og errobringen av Odessa behersker den russiske flåte igjen
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Svartehavet, 4eg 41ktige baser er sikret for fly  og  flåteangrep mert rumenske
og bulgarske kystolurå.der• 4. lelligheter er skapt, for direkte ia1itc3rt seera-'
virke mellam de ellierte i øst og vest. Dette direkte eamvirke er allerede
innledet i og med at allierte fly fra baser 1 Ttalia daslig bomber komunikee,
sjonsknutepunkter bak den tysk-ungarskerumense front..

I og med de errobringer som ovenfor er omtalt1 har den rus-
siske våroffenelv stort sett nådd sine 'eare i syd står litt igjen  før

•von Mansteins armeer er trengt tilbake til Donau-Xarpaterlinjen. i viss paelse
• i operasjoene måtte derfor nødvendigvis inntre, flb epørs det om det nnste

frametøt skal gå over og sønnenom Karpaterne mot Donaubekkenet eller skal det
rettes vest og nordvestover direkte mot Tynkland.? Valg av område og retning
avheAger i høi grad av  vestmaktenes planer, oz hvor lanst deree forberedelser
er kommet. En gjennomffert koeliejonestrategi skulle tilsi at et ruesiek  frar
støt mot  Doneebekkenet ble koordinert med en Balkeninvasjon, mens en russisk
effensiv Mot Polene østprøissen og Schlesien vil falle sammea med en  alliert
1nvasjon vest.

Invesjonsepørsmålet og  de forskj, muligheter som byr  aig i
den forbindelse/ har .vi drøftet mange ganger tiffligere. vi skal derfor baré .
innskrenke  oss  til noen få kommentarer. såvel i 2nzIand som i Ruasland har
misnøien med at invasjonenhar latt vente sk lenge på sig , ofte kommet til
orde, ogutålmodigheten i de okkuperte landt  kan vi selv dømme ome Utålmo-
digheten er naturlIg  noke Men  når den gir seg utslag i misnøie og mismot ! er
det  nok fardi  mange undervurderer vanskelishetene os ikke fullt ut forstar'
betydningen av at  forberedelsene blir truffet med den aller største grundig-
het, For selv 'om den tyske kampkraft i almindelighet er sterkt svekkete mang-
ler v1,1.::ke eksempler på at  tyskerne enno kan kjempe med støeeete tapperhet
og seIghet. (Cassino/ Tarnopol, Vitebske Pskov.),Et moment  som lett blir
gleMt /  er at selv am vestmaktene no rar over  kvantativt betydelig overlegne
armeet med glirtrendê materiellt uteetYr, så lider dissermeer kvalitativt
av to alvorlige  mangler: store deler av dem er uten kateperfax;ing og Offisere
korpset har for en stor del kort og mangelfull utdannelse. Ikke minst dette
siste er et alvorl1g  handicap når man skal ge til aegrep på armeer soM ledeS
aV det erfarne og tradisjonsrike tyske offiserkorpe. 31.a. for å bøte på
denne mangell har det vært nødvendig å ta tiden til hjelp ved invasjonsfor-
beredelsene. '

Imens hamrer de anglo-amer±kanske flystyrker med stadig
økende intensitet løs  på den tyske krigsindustri og de tyske kommunikes&ner,
Bekorden er 5.1e0 hundre fly 1 luften på 24 timer es 4.000 tonn bomber på en
eneste natt. I de,siste 6 uker har gjennomsnittlig 1800 fly i døgnet vært
over tyek territorium. De allierte har herunder tapt 1100 fly og tyskerne
mer  enn  2000. Bombeområdet utvides stadig og når nu helt til østpreussen/
polen og Baltikume Betydningen av  vestmaktenes innsats/ også for den rusais-
ke offeneiv , må ikke undervurderee.  Uten den betydelise  svekkelse av det
tyske flyvåpen  i øst  ville den røde armees store resultater neppe vært malige.
Dessuten virker den stadig økende flyoffeneiv  sterkt demoraliserende på hjem-
mefrontene sterkere enn nederlagene i øst. Een aller viktigst er desorgani-
seringen av administrasjon og kommunikasjoner. Dette er alt sammen nødvendige
forutsetninger for invasjon.

HVor langt forberedeleene er kommet vet bare de få
viddel men telegrammer til sveneke aviser melder at invasjonsdegen er fast.
satt. Visse tegne bl.a. storbombingen av jernbaneknytepunkter og flyplasser
og tyske forlegninger 1  Frankrige lanme tyde på at bombeforberedelsene
vest er gått inn i den avsluttende fase  før  invasjonen, på den annen side
er det rimelig å regne med at det enno kan gå neebluker før det keneentreriske
angrep mot nfestnIngen Europa slippes løs for alvor.. Det kan imidlertid
være på sln4lass i. denne forbindelse å minne om statsminister Churchills
uttalelSe i hans siste radiotale: Det kan komre mange tilfeller av falsk
alarm/mange skinnaAgrep og generalprøver innen selve invasjonen er et  faktumn

Siste  meldinger  går  ut på store troppeforskyvniAger 1
Danmarke Den franske undergrunnsbevegelse har gitt det frasnke fo/k ordre obi
å holde  sig  beredt, og hurtigst,danne grupper som på på kerteste varsel ken,
delta kampen  sammen med  invasjonsstyrkene.
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LEIGESUNNEV KVISLING,

SeIV Ttyckerte har aldri offiellet gett uttryk1 or at kregsetiletaeden mele'
lom Tyskland og Norge er ophevet. Sklenge denne '1.1ertand ieedVarery kan leeen

• fereolknIegnkeestner bortforklare t  at hjelp til eyskerne er landsfortedere.
Dette vet keislieg  like  godt som oss. Derfor har det.hele  tiden Vrert  haes

• mel  å få skapt en annen tiletand. Først fred og siden /åpenfelleepkap med
Vekland. Da VIlle ikke landefOrmderiet lenger 4mte aå klart og

En tid så det også ut til at dette skulle lykkee. Den mest kritie
ske perioden Var våren 1942. Deennelsen av sambandene t  rikseingeet  formel froJe
slutnieg med Tyskland og rebelisereng var trappetrinn op not melee. Da v1ste
kerkena løsrieming fra statent lærernes  Kirkenesefterdt  kampen mot ungdems-
tjenesten o.s.v. hvor voldsom den norske motstand ville ble øm det skelle
kemme til en  etyrkeprøve. Og de tyske myndigheter nektet å  gå  med på keeslingL
planer. Siden den  gang  er meget foranetet.

Det er åpeebaet at Tyekland ikke har folkeresureer etore nok til
en tofrentskrig mot  Sovjetsemveldet og demokratiene. Gøbbels har derfor ekeet
myten  oM  Eueepas krig mot barbarherdene fra lestJ Tysklend har lenge ofret seg
for den europeiske sivelisasjone Nå  er tiden kommet da også de andre eurepe-
iske staternå bringe sitt offer,

Det begynte med arbeidemobiliseriegen. Det sivile arbeidelev 1 do
okkuperte land ble tappet for arbeldskraft til fordel for ruetneegsindustri
og festning evaegg. Stort sett kan en se at eksperimentet lykkes. Motstanden
var overalt evaky også 1 vårt land. Tyske arbeidskraft kunne på denne neeen
frigjøres for meliemre opgaver. De arbeidere som uten motstand tok ain plass
ved maskenene 1 de tyske rustniegsfabrikker t  enten de ligger i Tyskland eller
andre iteder t kjemper nå ved etedfortreder på Østfronten og Italla. Uten derco
innsate hadde kregen  kanskje  ideg vært slutt. De er slaver som smir de lenkee
som binder dem  selv.

e Men selv  ee  reserver som arbeidemobilisereegen gav Tyskland
strekeer , ikke lenger til. Tyskland rr ha flere soldatert selv oM de skal ta
dem med vold og makt. Ungarne og Romanias skjebne kan fortelle oss hvor langt
de  vilLgå. Vå  står de andre  folk for turt  cg nå er kvisliege tur kommet. Ve
nå gå At  fra at han vil heppe over fredssluenIngen denne gaeg. Han vil baret

•på saMMe måte som han gjorde ved augustlovene og mordet på Eelifsen/ gå ut
fta at vi er Tysklands forbundefelle i kampen mot sovjetsamveldet. Ran og
hame sleeg har slått i ose denne løgnen aå ofte at den ikke vel verke mere
usanneynlig M. Terboven vil fortelle oss at det er et eytt utslag av der

• herr Fehrers storsenn og av hans aktelse for N St  at vi nå er tunnet vrerdige
til å kjempe skulder ved skulder med Tyskland som fullt ut likeberetteget
stat.  Evislieg vil bli  marsjal av Norge med en fin ny uniform og vil dra til
ftonten  for  å dø eller seire blandt eine trofaste soldater 0.S.V,

Men alt dette vil kamme etter mobileserengene For den vil komme
som en tyv am nattene slik som planene er lagt av Riisnes, og slek som det
skjedde med studentene. Det blir kjempekunngjøringer alle avisert ops7.ag
på telefonstolpert husveggert gjerder og stabbesteener. uskutt blir den som
ikke....  " Alt det vi kjenner  fra før, men  i en veldig nålestokk.

Det norske folk vet hva det skal gjøre i en slik stund. Ve vet
det vil koste fbrre  norske  liv å nektey og ta de følger som en slek nektelse
V11 føre •med  eg,  enn det vel koste en norsk eemr å kjempe på østftonten, Den
som avikter hert vil ha tapt sin rett til å kalle  eig  nordmann.

Men store fare er at tyskerne og deres norske ejakaler vil prø-
ve å undergrave vår motetand ved hjelp av arbeidstjenestene A T. Vi vet alle
hva det ert og vi har alle følt det som en flekk på vårt skjold i denne ti-
den. Det er heil og aml hilsent epadeeksersisy uhder kemmando av norske ofe
fiserer somehar.forrådt sitt landy parader for eninisterpresidentenut deltae
gelse 1 etevner med herdeny epImrieg I nazi Ideologi oes.v. Begeret er o.fYllt,

Hå konaner mobileseringen eil. leeblir det A T guttene sam
Vil ha vmrst for å greie sig, ele  strir  der i melitmre formasjoner. Det blir
ikke lett å  få  organisert  sig  til motstand. Jat det kan for den saks skyld
gjerne sittet lasterureeene$ vel til Tyskland og øetfronten  før  de aner
noen ting, DETTE ER IKKE, TOMMe TRUSLER•

• Den som har noe kjennekap til tyske metodert vet at nettop
slik: går de free„ De  tar  eeret dem som har veneeeeegut for å ejere motatande



Siden bruker de trin seier til  å undergrave r/ot~iden I de erterkere
Dette vil b11 A T'S relle i mobiliseringen. Det den

brekkatwx1 tyskerne .  bru.ker for  rå. bringe de andre med., Det bør de vite de
guttene som i disse dager skal. avgjøre on de  vil la  sig  innkalle eller ikk..:„A
Og det bør de vIte* forteldre'som  sical  hjelpe dem  å ta  avgjørels.

Vaiget  kan ikke være t yiisç)jIrL S godt tror vl om vår 1.mg3.o1a og
deree foneldre, Ingen vil utleVere sin sønn til å. sendes til østfronten.
Ingen nazak mor og  .far vil l sin sønn bil et redskap til  å bryte den norske
frontent reetstand mot tiobiliseringwe*

v"irr O Ti i L. TIL T r LE LIFIZTER.,  

UTDRAG AV GODKJE=T 11S STATSBUDGETT FOR 1943/44.
Norske krigsfrivillIge
Tiltt til nasjona1 sabling ni. m.
111rdens våpenoplaring
Direktoratet for. Spesialoplæring
Tilskott til Nordmannsforbundet
Ymse utgifter for,,elendOnmer under administrasjon av

førerena og  nrinisterpresidentens kanseli.
Særskillte  bygge-  og sikringstiltak under førerens og

min5..sterPresidentens kansell
LikvidaejOnsstyret for inndratte former:

* Løirniiger " 301.000,-
• .2. Kontorutgifter 20.000,-

S. Portof telefon, telegr. 15. 000l-'
4. Htis lysz varme 24, 0009-

• 5,  Reiseutgifter 35,O0O  395.000
statsbudgett er budsjettert med et miderskudd på kr. 22.064,0001-

DETTE ER DET It STATSPÆREITLIES " PARTIS ".LLITE"
På sjUrsjøen, 1101jellahote1l bar en rekke framtredende N folk holdt  til 1
noen tid  med  det' resultat at, hotellets eier har rAttet rekvirere tysk politi
fra Lillehammer, for å se på. "sla&-earken". BåcJe de norske og tyske gjester på
hotelaer, er blitt forulempet av NS folkene. Biandt dem som har gjort  sig  segr-
lig bemerket ved og skandale,  er hirdsj ef M5?)systad og en frontkj emper
Røgenes. De har sprunget rundt i korridorene natten, sparket til døreney
1must lamper, slått i. st.ykker bord og stoler m.m. Umiddelbart etter ble
sjefen "perndttert" og føreren  selv  overtok kommandoen over ueliten".

,1\1AZI -
fro til Krittansand i  påskehelgen og tiltvang  sig  gudstjeneste i domktrken 1.,
påskedag. Det møtte bare Iitt over loo den store icirken, og endel gikk
straka de skjønte lrva slags  £mdstjeneste det var. Disse ble fratatt leg.kortetz

BORT FRA AR31ZD FOR FIIT.DIT,
Ifjor høst begrinte tyskerne å  bygge  en  flyplass like ved irgge st sør for
Moss, De tok omtrent 6,000 mål værdifttl.7._ skog og jord. Hangarene bygges
klosa op i Zuge kirke, Tre store boyldesrder ble revet med  fjøs  og .1.ave*
Andre  er  tatt av tyskerne til innkvartering.  Før jul  arbeidet der 500 -tvange›.
utslwevre på plassen, ktter jul kom bare orliTirg 250 tilbake, For å hinare at
ogSå diase skuile stikke av tok tysicernes deres rasjeneringskorta Resulta-

"tet var at nve 150 rørrte,  sa m er der bare loo igjen. SILk skal det være.
NY "arJjNNSALLING,

Tyskerne forlanger no  metallinnsamling 1. rorge. Det er earlig messini„r-
gitrer, kobberbeslag, messielditer oi, de er på jakt etter.  Også  askebegre,

• itORDFØRER FRITZ JUJS:r11/1 I OSLO
b.ar tross revisors gjentatte protester nektet å levere fra  sig bileg  for
sine formidable representasjonsutgifter. Jensen truet revisor med avskjed
hvis han gjorde mere kvalm om de manglende bilag i har itinnenriksdeparte-
lenteto som ikke er særlig begeistret for Jensen, og hans mange kunster, på-
legt l'ord'ørerentl å levere 1e:aap2-ene.

DAVID A'S.ZDE11:NS SØLVVARI-31ÆBIZI.W(
Oslol er nå tatt av tyskerne til framstilling av flydeler. F,-.1.brikken

Dåtte ,rømines på 2 timer,

trg-Zit ALLTID PÅ VAKT MOT ANGIVERE AZELD FRA 01,1 ALLE IJIST.F1=IGE PERSONER,..

70 ', 000‹..-
6 273.400,-

400; 0003-
38040001-
277,5001-

2,509.600,-

480,0001-

(
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IPORAN .AVGJØRELSW,

Krigeh er  fterd Med gå. ixi sin aller siste fase,- den avgjørende fase.Den vi.1,kr.eve inrisats av også) av oss våpenløse på hjemmefronten.Mer enn notinsinne før gjeller det å vise disiplin og samhold og ubrytelig
følge  alleparoler. I de avgjørende alag  teller hver enkelts innsats, .ved
frontene som`bak  dems IlVer eneste en, kvinne og mann„ kan gjøre sitt.

Vi  har ikke lenger tid eller råd til epredt fektning. brt  ut!I. en-
hver  ectM vil tortiene navn av god nordmann finne sin plass i rekkene og gjøre
sitti seiv* ora det  skal koste risiko  og offer. I de vepnede styrker er det
sener  som'hver dag gir sitt liv  for den sak vi alle kjemper fer. Andre  tu-
sener blir skutt og brendt til kreplinger.  De sier ikke  ti om " og " men, " Og

hvis og  " kanskje 114, De betenker sig ikke. De gjør sin selvfølgelige
Sb.,1 de være alene om innsatsen og offeret? Vil ikke du o  så

gjøre kampenfor friheten, slik at du gjør dig fortj ent til den? 12.1er
vil du  ta iMot den alerlase fra dem som ikke tenkte på sin personlige trygghet
og bekvemmelighet t sin  stilling og formue Og husk en tibg: Etter keigen vii.
det strike 11 spørsm3.1 oret Hvor sto du da din hjelp trengtea. Har du gjort
din innsats eller har  du  vært en lunker? Har du vist dig modig eller redd?

Mange siert Jal men hva kan gjøre.
kale kan gjer.e noe. Det er bare— iom  undskyldning og fraser lAr

dz: sier at ene inneats  allikevel ikke teller, og  at ingenting Tritter. Det er
naturligvie ikke  éfle  gitt å  gjøre en innsats i det aktive illegale arbeid
ordete anevrere betydning. Men det er allikevel tusen 8IT. måter hvorpå man
kra sabotere og henime  den tyske krigsinnsats. I første rekke gi eller det
naturligvis de hvis arbeide  mer eller mindre direkte tjener tyske interesser.
Her har,det  yeart eyndet i Norge Både firmaer  og  enkeltpersoner har mange
tilfel1er vart altfor tjenestevillige  ti3. påta sig leveranser og arbeida-
opgaverr, og selv,  de som mere nød-tvunget har tatt opdragene, har ottffle-levert.-
både for raskt og for godt arbeide. Det har hatt mange årsaker, fra tanke-
løshetlog yrkesstolthet til sdmpelt pengebegjær •

.1)et ri4f ubønnhøz•lig kreves at ,clet*Irå blir slutt på slikt. På
enkver:t.ei&e.tig måte de tyske krigsanstrengelser nå bremses og treneres.
Trekk tx,am al1e eulige vansker, reelle og opkonstruerte. Det er jo nok av dem

aenne tid reed materialmangel og sviktende ti3gang på arbeidskraft. Tøy tale
tzlristsr* arbeid langsourt og arbeid elett„ misforstå og ±bak. Her kan
ikke ,gies s4 enere3.1e direktiver» Eahver 114bruke sin fantasi og fagkunnskap.
Ofte kan det med. små ufarlige mddler opnåes betydelige resultater.

Dette gjeller ikke bare de som direkte arbeider for tyskerne oe
og som Norge er i mimdretall. Det gjeller også de mange flere )t?»i hvis
virksomhet indirekte tjener den tyske krigsmaskin. Det gjeller for eks. ikke
bare den gruben som leverer ma1m til tyskerne, men det gjeller også verkstedet
som leverer maskiner til gruben o.s.v, Det gjeller i det hele tatt alle be-
drifter som leverer direkbe eller indirekte til tyskerne. Enhver har plikt
til å analysere sin virksomhet ut fra den synsvinkel, og hver dag stille sig
det sarre.rittighetaspørsmål: hvordan tjener jeg tyskernes interesser, eg hvor-
dan kan jeg skade dem?
, Hver arbeidstime for tyskerne forlenger krigen, Og vil øke
de stridendes tap når de går til storm mot festningen Enropa. It henger sam-
men. -HVor mange mann tyskerne kan stille på Østfronten og bak Atlanterbavs-
vollen avhenger av hvor mange de kan få til å arbeide effektivt for sig

det besatte Baropa, også 1. Norge. Hvert tonn de får av metaller, kjemikelie
0.1. betyr en økning med timer og dager av deres motstandskraft, betyr ofre
blendt våre kjempende landsmenn og .1.1ierte som kunne vtert tt.

på bakgrund av dette vil man ogs fors alvoret parolene
nå a boikott av arbeidsmobiliserirgen,' borgervakten (den er forelefbig op-
hevet, men kan når som helst bli, satt iscmg igj en) å T og lignende tiltak
tor å trekke oss inn i den tyske krigsmaskin og krigshusholdning. Slik stm
forholdene er i dag, med en skrikende mangel på menneskematerie13. den
tyske leirt er det like viktig at de okkuperte nasjoner holder sitt-avsnitt_
av " arbeidstronten " som at troppene kommer til å holde sine bruhoder aftr,
invasjonen setter inn. Vi står foran de avgjørende støt mot Tysklanda krigs -

iad
og seiren kan bare føres hjem hvis s.'13  e 'ør sin sivile som

rilllticizere., I den totale krig er det i e enger noe s e mellom stridende
og ikke stridende. VI. er alle soldater. VI ALLE GJØRE VAR Pl-.31(9',.
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går sIML gang,førete rekkt  nå  den mo rettes met de unge tøsene  soM  fore
eøker å ha en fd› I hver leir.  re er om dagen 41ammen med nordmenn og då
kvelden flyr'de,i  stilihet med tyskerne og finner på alle alags raffineMenr:'
tew tew at 'deres,dobbelttil7mrelsA ikke akal bli opdazet. Dette  nA dAr settea
eil kraftig stopper  forb Det er W.sse tøseno som gir tyskerne og gestapo  do
beste oplyanInger. Logg bare marke til at hvert eneste rykte soul versere
bleindt inrk, ggerne, etraks er kjennt  av,tyskerne.  Vi advarer idag newb
AmTAllibåg'rtiSent  Borgurdvegen 31, HUn vanker til stadIehet hos gesape og
det er hver gang hun sammenmed Aase Puck Ilbesøkern vår*
"s Peete.lbe ekYtteren i Giskegata. HUn  er lettkjennellg med  sin stripode

• hettekåpe bg låshalte  fot. Hun  inå  boykottes av alle nordmenne
MIUMANGL TyuLAND.b.Z.LER ?

Teradag eiVe neldinger ut am at tyckerne har rekvirert all den  frosset Sild
som finnes i,landete Selv den silden som spesiellt var reservert til stvilt
norsk:behov ekal tvar Wsutleveree. Iikke ,en kasse sild skal leynes det morske
folk.  Denne Uferutsette.rekvirereing er 1 tillegg til all den sild sam

•• tyskerne tidligere ,har tatt. Hertil kommer at det dkke er mange dagsr widen
skernebeslaglasetørsteparten av de partier saltfisk som finnes i lands!--

S r t&ekerre går til dette • enestående drastiske skritttå stjele ell mat,
reserven fra det norske folkt så kan dette ha 2 forld_aringer. Enten.er nøden
nå så stor I Tyskland at de er tvunget til å stjele all denne fisken og dele
denut blandt den nødstedte tyske befolkning. Eller også er utplyndringgn
et ledd i en nmr forestående tysk rømning av landet. Eventuellt venter de
en alliert invaajon 9g vIl i tide føre dem, matforsyninger de kan komme aver,
til TYWCIand. re nmrmeste dager eller ukervil gi svaret.

VAKTHOLDET FORSTERKES I0T SVERIGE.
rer meldes at tyskerne i dissa dager har forsterket betydelig vale'tholdet ved
den svenake grense. Dette kan sees som aft voksende mistillid mellom Tyskland
«og Sverlge, og at tyskerne i tide treffer sine forberedelser. Vi har

.ett for`å treffe den slutning. Men. vI minnes båre-så altfor vel
•rdni.ster. Blisnee detaljerte,utkast til mobillsering av den norske ungdem.
I' et avpunktene het det: I god tidførmobiliserienmA vaktholdetbetyde-
lig, skjerpes og fordobles ved grensen mat sverige for å hindre de utkommam..

•'derte fra å flykte." VI er av den fåste overbevisningen at denne styrkelse
• eV vaktholdet er mettop dette som Riisnes har tilsiktett og at dette er et

direkte forvarsel for den mobilisering som er ventende og som sikkerlIg også
,kommer. Vi gjør all norsk ungdam og menn merksam på dettet slik at enhver I

tIde kan ta sine forholdsregler. Best er det å reise bort fra byen og holde
sig skjult på enslIge bondegårder eller i avsidesliggøride ealer. politiet
har ileke folk til å etterspore n overalt. Gå igang snarest. Det hanter.

PASS PA SVKLELTE.
"KvislIng har laget en ny "lov" som git tyskerne "adgang" til å stjele syk..
• lene fra oss. Alle som har sykler nå være merksam på at plutselig en dag får

de ordre om innlevering av sine syklert dame som herresykler, Alt kan brukea

•

det nedbambede Tyskland.\Gjem din sykkel i tidet og gjem den godt.
ARBEIDSTJENESTEN FOR PIKER,

AVrelsen nærmer sig for de piker som er innkalt til arbeidstjeneste. Vi mdn,
ner om alle deparoler vi tidligere har sendt ut. Ingen norsk pike med re-
wpekt for slg selv nå finne sig i denne tvang fra nasistene. Ingen norsk far
eller mor nå tillate sitt barnå reise. I tide må pikene stikke sig bort på
landet, Ta arbeide på en gård og hold dig i ro der. Alle piker må no stå fee-t

VI ber alle i hjemmefronten hjelpe oss å spre avisen på en effektiv måte
at den kan bli lest av alle nordmennvi hører stadig om folk som får avieen
og straks, brenner\den. Slikt er feigt. Avisen skal sirkulere Iv±
hører også om andre sam leverer den avis de får , fatt i dire,cte til
ja sogar direkte til gestapo..Vi har ikke ord til å gl uttrykk for vår
far diase knehøner. Så hører-vi andre som er miSforneiet med avisen og ae
te paroler, Til disse vil vi si: Prøv å gjøre det bedre selv under de for-
hold som rår idag. Og de paroler vi bringer er gitt fra ansvarlig hold.
Slutt M(ed klagene. Hjelp oss beller så vi kan arbeide rol-fgere og bedree
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