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Etter Finnlands knefall for den trutale. bolsjevisne vcr det ventet at
• .Nord:eNorge ville komme i skuddlinjen. Før vi ga ut et nytt nr. av

NORSK HIRD ville vi imidlertid se hvorledos tingene utviklet seg der
nord, Våre "bofrieres" forederi er nå fullbyrdet. Tyskerne har nyttut

s'Norge til den brente jords hensynsløse politikk. De fete frasers flom
kan dkke lenger skjule sviket. Uten sverdslag er  vårt  lsmd laat  åpent.
Den skamløse tvsngsevakuering PV Nord-Norge er brckt til en foreløpij
avslutning.Hele Finnmarken og N_rd-Troms er overlatt til de bolsjevi-

:kiske horder. Sør-Troms står for tur.
Da de første meldinger om evskrieringen. kom, gikk det som ct ctikk gjen-
nom nordmenns bjerter. Korsk jord prisgitt. I fire år heir Jen tyske
nilit,rnEkt utbygget eine stillinger i Finninken. Norsk kapital og
norske arbeidere er klitt satt til å bygge ut festningen Finnmark. Kir-
'kencs vsr tygget ut til ct Ishavets eibrslter. Kjemcmessige lsgre rv mat

- og ell slags krigsmsteriell ver trukt opp til Finnmarken under de største
ofre fre den norske sjemannsstand.. Vi haddc ventet at denne innsats
skulle hs ført til ct noe annet resultnt enn det vi nå har vært vidne
til. Det er ikke blitt kjempet om Finnmorken.
Var det i det hcle tatt militært nødvendig for tyskerne å leggc landet  

mitt p sverfc vineren?

Frs. Perlin konmer det et telegram hvor det lakonisk heter at Perlin ikke
venter yttcrSigerc militære begivenheter i Nord-NOrge før vinteren er
over. Vcr deet da nødvehdlig å foreta tvsngssvekuering sv 50 000 nordmenn
på det mest ugunstige tidspunket på året? Vi forstår ikke ermmenhengen
i det hele. Vi forstår bare at det ikke cr Norges interesser som er
blitt ivsreterE Finnmarken i aisse skj€Hesvungre uker. Tyskerne firr
-HH - EFaZ - 2:ara- HFria.;r7aIsl -evikene pa r3stffionf..:L. Fl6rT37 - hdr de da ve-
ket i Finnwrken og forlhtt sine befestude stillinger?

.)florsvrer Norge i Finnland" vrr lenge slngordet for dc noreke nacjonalso-
sifllister. Men slagordet "Forsvar Norge i Norge" ble ikke rest. Eer

,på hjemlandets jord var det -tare å vike. Skal da Norge ikke forsvares?
Når skal-den skanløse retretten der nord stoppe opp? En kamp om Finn-
markcn Mcd oppbydelse av alic vire krefter økonomisk og militært skulle
hs reist Norge til kamp mot lelsjevismen. En glimrende sjsngse til å
vekke folket og den norske ungdommen til heroisk innsats har man latt gå
frr seg. Isteden hrr man sendt Skijegerboteljonen cydover til forlegning
i det sorlige Nerge. Fortsetter denne celvoppgivelscspolitikken, ser vi
ingenr edning for den nasjonelsoSialistiske ide i'Nordon:
Vi norske nesjonalsosialister har alltid sott Norge først, Vi har alltid
tekt på den frre7dct innebærcr for en norsk nrsjonalsosialisme å bli et
hcleheng til tyskerne. folk son det norske vil eldri konme til å la
seg lede av lskeier. Norske nnsjOnalsosialister må kjempe først og fremst
for Nflrges interesser og barc for Norge. Derfor er det uverdig for nord-
menn å gå tyske ne tilhånrCInder den skamløse bohandlingen gV nordmenne-
ne i innmarken. Ikke debtO mindre her un mnnn som Jsnas rie stillet seg
til-dieposisjon. Hvilke interesser cr det J flnas Lie ivsretsr? Har den
mskten tyskerne har forlenct ham med, gjort han tlind, siden han ikko
lenger kan se Norges reelle interesser? Fller hsr hsn for nnnen gang
forrådt Norge og Føreren i rotd-Yorge?:
Vi norske nasjonulsosialister vet gt. det 1.cenhver norsk ungdom bor en
nhsjorhlsosihlist. Den-norske ungdommen krn ikkc fornekte 2in reso.
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Ingen kan løpe fr- sitt opphnv. Når bsre den norsks ungdons sanne jeg
kommer frrn, vil ecns første vilje være å forsvar, norsk jord. Dct er
vår tevegelsens mening og mål å frigjørc disse viljer. MEn det gjør vi
ikke vcd undfallenhet og feig.opptreden.
Lnggne må bolsjevikenc  stoPpes  i deren framtrengen. Rtt sted må det sioe
otopp. Tjit men ikke lenger.

N 1-"F 0 IAL RF"'T YERD.

N.U. har sitt nummer av 4 november en stor og meged leseverdig artikkel
on sosisl rettfard. Redskteren gjør seg her til talsms=  f or synspunkter
som vi fullt ut hylder. Det f-stslås st dtn økononiske oppgang som hnr
funnet sted i landet under krigen Isrt hnr gitt bcdriftlederns og funk-
sjonmrene fordeler, Den mrlige industriarhider hPr i disse årene ikke
fått noen lønnskompensasjon •for prisetigningen. Tvertimot ble arbeiderne
frerøvet d•t lille dyrtidstillegg de hadde tilkjsmpet seg. Det var gd-
ministråsjonsrådet som ver mann for det. -Siden her det vært lønnsstopp.
len noen prisstopp på lcvnedsmidler har det ikke kunnet.bli. Følgen er
at rrbeidernes reallønninger.er sunket så mye at mange av clem tvinges
til å selge sin brennevinskvotc på svnrtebørsen for å få det nller nød-
veneigste til mat, hus og klær. Redektøren går inn for en ordentlig
lønnsreguleringsfor å Iøte ps den skrikende urettferdighet som er oppstått
under krigen. Han. skrivert "Man kan talc idealistisk og skrive
tisk, men dn norske industriarbeides kan ikke leve nv det.  I  omgjøre
vår ideelisme til prnktisk reefltet sr dct eneste som teller - det  er hand-
lingons sanne sosialisneå Vi her uttrykt vår mening: Virkeliggjørelsen
[v vårt prosrsn. Vi har gjort hva gjøres krn for å retts på forholdene,
nen " Redcktøren slutter der. HvP nener han med dette "men.....‘?
Hva er det son hindrer at srbeidc-ne Ilir ydet rettferdighet? Det er
ikke nordmcnn, Arbeidesnes organisssjoncr går samstemmig inn for en
lønnskompensasjon. Det sier seg selv. Mangc arbeidesivere cr heller
ikks uvillig til å høyne lønningenc. Hva er det da som hindrer det.
Hva er-det son hindrer gst norsk srteide skPl 11.i betnit med norske kroner
sverende til dct aosiel rettferd tilsicr? Som •alle skulle vite er det i
det tyske Reichskonnisari s t det tne endelig bestcrsselse i alle slike spørs-
mål. Dtt er der dette "nen...." ligscr begravet. vi er ikke lenger herre
i vårt ee.t hus. Det er det som er saken. Jo før vi bli klar over det
jo tedre. Fare på et realistisk grunnleg kan vi kjempe vår knmp videre.
Vi må først hr full klarhet.over hvem vi skål kjempe mot. "Gåtatenom"
sa Føygen. Alt for lenge hgr 111PM gått utenom- Nå er det ikke lenger noen
vei utenom. Ne må vi snert gå rakt på om vi skal komme videre.
N.U.s Ertikkel cr ikke blitt mett med blidc sync av visse myndigheter.
Redsktøren her fått sperken fordi han vsr ærlig og pekte på ting som vi
narske nasjonelsosislister ikke lriser ken kanme utenord. Brutalt er han
skjøvet vekk fordi ban sp sennheten. D(t fsitsllsr neut om den hengemyr
som vi er kommet ut i her i Nergs. Vi norske nasjonalsosislister her tntt
kansekvensen. Vi hcr sett og nå fått bekreftet  s t  gn nn nasjonnlsosi-
elisme i Norge idng må virke illegelt. Vår presse er ikke lenger fri.
Allc virkelig ærlig nssjonalsosialister har  mc  ket trykket og er blitt
hennet i sin kemp for nornk nessjonalsosislisme. Det er nå lkke noen annen
vei tiltake enn s si frehvor skoen trykker. Mektige nasjonele krefter
vil Ili frigjort hvis vi løsgjør ess-fres tysktrnes pelitiske innflytelse
på vår bevegeles. kr.r Fbrer hsr reist nnsjonclsosialipmen på norsk grunn
før nsjonslsosi s lismen i Tycklsnd ble noen mektfektor. Det er hans vei
vi nå gå. Under-hsns fri, ledelse vil vi engang kunns nå frem til sosied
rettferd i Norge.

+++++
E:iev v[,re lrsere ber om plass til følsendc:

NAS,MNADS3ISLIMI OS SLSSUAI_NONAt.

Alle hsr sikkert lest innleggene i "AftLnposten" orr ungdommens s€Icsual-
meral ned star interesse. Nasjonsl Ungdonmen her i siit siste nr. også
en første sides leder on. saken. Dsn henleder styresme.ktenes oppmesksothst



påsalget ev-gamle svinske bøker og mngasiret som nå blir solgt over hele
landet.eDet er-vel ogbra, eg alle vil sikkert være enig i det. Men å

•få stappet smuslittereturereer ikke hovedsaken. Det er andre ting myndig-
,heten må ta seg,ev.- Vi tenker p snlget av preventive midler, som ennå

i'florerer i det skjulte*og vil tenker på den virksombet som "kloket, koner
rmg_leger fremdels driver. Saken må i det hele sees i sammenheng med be-

•felkningsspørsmålet..-Norge er i ferd med å bli et folk ev overringer.
,Antellet av fødsler ligger alt for levt i Yorge sammenliknet med f.eks.
Ruesland. For hvert år pem svGkkos don garmanske folkestamme relgt-
tivtH.,forhold•til nsiatene. Ser vi ikke klart herg Vil vi tape i kraft-
praven med Asia. Derfor er det selvmorderpolitikk a møte ungdommen med
korgerlig snerperi og gamle fordonreer. Den germanske ruses fortSatte be-

• stUn og utvikling må yæreeimålet for ethveet sundt forhold mellom mann og
kvinnet ,Enhver ny arier må derfor hilses velkommen, eg staten må sørge

. -for atbun-eller hun får sin plass i fulkefellesskapet. Slutt med dette
_jomfrupreetet oim"ekte ll-eller "uekte n  barn. Ethvert tnrn av ariske for-

• eldre cr "ekte": Derfor. sknl også enhver norsk kvinne som bringer et
b2rn til verdn hedres:fordi hun er tro mot sin plikt overfor slekten.

•Ldenne.forbindelse å.snekke om urenc og falne piker må det en gang for
alle være slutt med.  Det  cr on arv fra en svunden demokrat‘sk mnterialis-

.tisk tidsepoke. Et nytt sym i pakt med nasjonalsosialismens biologiske
vrdenennskuelsc må•beherske debetten om seksualmoralen. Først.dn kan
vi vinne ungdommen for vår sak.

+++++•
FIN=MINISTER PRYTZ SIER FRAe

En ev Fbrerens mestioetrodde menn, finensminister 7'redrik .Prytz har i en
årtikkel i Fritt Folk for 2 og 4 desember d.å. gitt verdifUlle opplysnin-

.ger.om den utplyndring av Irrt lend som tyskernL foreter. I hans artik-
'11 sies  det red  k2--ord.;--uater den tyske-akkupasjah-i,e'etil(1940 hnr
:okkupesjonsmekten gjennoir YorgLs Denk fltt utbet[lt,uhyre bel.øp til dek-
ning ev okkupesjonsomkostningene oL hve dere etårei:ferbindelse...."
Det som virkelig skjei n,e:r, et.vi opplever en lemdets,finansielle
evne og en forexMing hviS make vi aldri h-r opeLevdei våt tusenårige his-

'terire,".'Fbr VfXr egenedel vil vi tilføye et norsk nasjinalesialislre vil
bli slått ned i støvlene hvis detto skel fortsette.- Ingen nasjonal beve-
gelse ken se p'-denne utb-tting ev leirt lend uten å reise seg-til kump
mot den. Fortsettervi måd undskylde den 6?- vi hjelpeløst fortept. Og
vi tilfgyer: Med rettet Det cr ikke nerdmenn som kan fersvnte genne ut-
plyndringen. De er gått i fiendens sold som lnkeier. Vi er fullt klnr
over et det er tyske5no som har makten her i lendet og nt Føreren sitter
praktisk  talt maktc-siøet,Over dennE  over~tige  militærmakt. Vi kan ikke
gå'til-åpen kemp mortyskerne, Men vi kem gjonnomSyre vår bevegelse med
virkelig nesjoaal kraft og etyrke oes politisk til det oppgjør som etter-
bvert vil måtte komme.. Vår første oppuve i denne situasjon er å fravris-
te Ungdommen'orgemisasjonene den illusjon st.tyekerne opetrer som våre
venner. Vi må finne tilbeke til oss selv. Bere fra oss selv knm vi hen-
te styrke. Bere ved en kler og konsekvent nesjonel'politikk ken vi erobre
det norske folk for de nasjonelsosialietiske ideer, Vi er Finensminister
Irytz tekknemlierfordi han så klart her gitt uttrykk for den utbytning som
finner_sted i 2.1 rge fra tYsk side. Det er så viktig å fh fastslått nt
det cr,den tys'Id3 økonomiske utsugningen som har sknf5ct ess den fortvilte
metsitU”sjon snm hersk:=x i N_rge ideg. Det er ikke den nasjonelsosialis-
tiske ide sor bærer onsveret fer et vi i Nerge forrodentlig går inn i
den hårdeete vinter vi ennå her opplevet i vår tusenrige historie.

+ -1-++r
ER FRONTKJFCTFKOTORET OGS‘ PLITT 'TT KW?Rjr.R7DM-

"Jeg  vegrer meg i lengste lnget for å tro at den kerrupsjonens ånd som
dessverre i leng tid her behersket diverse ev N,S,-orgnmisasj6nene også
skr1 h fått et tE..k i v:rt frontkjempc.rk:,ntar,  nt  kjunnskap ag vennsknp
også . her skal være den evgjørende fekter vcd bestemmelser 2m rekkevidden



av kontorets hjelpende arbeide."
Det er en dimittert frontkjSper son skriver dette til FrontkjemperkOn.
- arets øverste ledelse Kf. Noreger. Vedk. frontkjemper her forgjeves
søkt kontoret om hjelp til utstyr i onledning av at han skal gifte sego
Samtidij er det kjent at en annen frontkjemper nytlig på kontoret hadde
fått innkjøpt et etter forholdene sjeldent fullkomment utstyr til la tter.
lige priser. - Vi kan forsikre vedkormende frontkjemper at slikt ikkeSer
enestående i Frontkjemperkontorets historie. Vår redaksjon sitter  Inne
med dskillig materiPle sor viser hvorledes "den korrupsjonens ånd" som
behersker N.S.-organisasjonene hor bredt seg. -1"..rtterhvert avslører jo
også svindelen  seg  selv når den drives ss, vidt som på Frontkjemperkon-
taret.

+++++

OGS.8. FURRREN UTSETTES FOR RRICESKOrISARIATS SJIKANFRITR.

Det er nå kommet for en dag at to av de tiler soM Føreren disponerer er -
blitt rekvireft til fordel for-17=ne. oet er funksjonærer i Reichs-
kommisariatet samhar benyttet sin stilling til fremtvinge en slik re.
'kvisisjon gjennom TrnfikkdepPrtementet. Tross Førerens energiske pro-
tEster ble rekvisiejonen opprettholdt. Dot forbeuser ikke oss, men det
kunne kanskje fP_ enkelte innenfor bevegelsen til å forstå hvor Inndet -
ligger. Den ene forsmedelse etter den nndre vtl overgå folk og Fører så-
lenge Reichsknrresorintet sitter  og  styrer landet med sitt byråkrati.

+++++
VEKK MED FRASENE - TIL HANDLING,

•
Vi norska nrsjonnlsosielister hor forlengst f3tt nok av den ordflom som
ma  nge,  av psrticts funksjonærer brer ar seg. Norsk nasjonelsosielisme
betyt.sktiv hnndling og hendling ideg. Nnsjnnnl Ungdormen krever i en .
2v  Sineledere r(nslighet innenfor våre: egne rokker. Men det blir med
ordene. Ord, ord, ng ntter ord- De ekriver  Jtg  impotente. Imens brer
spekkhuggerne  e(g  innenfor bsvegelsen, Et nytt frimurcri nv nlle slagS
haier  tr -Oppetått i ly av denne undfallenhet og dettc trellesinn som i
alt for lang tid.hor fått pregc bevegelen i de siste år. Norsk nasjona.t.
socialisme flpromitcrs.dnglig av såk:J_te purtimedlemmer. - Men ennå er
det ikke for sent. .Den nasjonelsosinlstiske ide vil aldri dø. Den kan
ikke'de59. men den cr i livsfore fordi bovegelsen lammes ev materialistisk
levebrødmentalitcto Det cr Føreren som her er den eneste som kan rydde-
yarkelag opp. .Vi appellcrer til hPr. Kall på Yflrges ektc nasjonalsosia.
lister. Dine besto soldnter:

+++++

Vi må igjen minne våre lesere og f)rbindelscr om st det i denne tiden må
yiscs .den ytterste forsiktighet. Gestppo er i den scnere tiden blitt for.
sterket med flcre hundre m.Pnn. Til tross for nt Gestapo har satt meget
ifin på 3-ettersnore oss, har dut ikke lykkes 4GT å tn en cneste nv  våre
folk. Dette kan vi be:re tnkke ess Sclv  og  vr forsiktighet for. Alt er
avh-engig -nv fortsntt fprsiktightt  g ev  nt det fortsstt vises omdømme•
KnYtt ikke nye fsrbindelser uten å se  deg  fe,r.

+++++. . •
Le NORSK  HIRD gå  vidcre til Dlitcli kamenter: ifer du.selv noe

på hjertet som du synes hever  i Ar 15,SE EireD, så skriv det ned i ekseripla.
rer og ln 5 pålitelig mkPmerater få hver sitt. En av dem hnr nok.forbin.
delbe med NORSK EIRD, sclv om hsn ikke forteller deg det. Vær forsiktigl
Vær på vnkt mot provaketører! Husk parnlen; samhold ng taushet.

Til slutt vil vi ønske vare ksmpfoller en god ng norsk jul. Dn'oeS
håpe dette vintersolverv blir en virkelig v ending for nersk nasjonalso...
siFlisme.


