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Vi har fra flere hold mottatt den mest uforbeholdne tilslutning tilden

livsholdning vi har ahtydet tidligere. Men kritikken har også oppløftet

sin røst mot oss. Vår karakteristikk av den gamle partipolitiske tredemøl-
le talt ikke i flukt med godtfolks såkalte finere følelser, vi er for neg-

ative, det er så lett å kritisere osv. I denne forbindelse vil vi komme

med noen få bemerkninger til en orientering, Vi er i den lykkelige situa-
sjon ikke selv å representere noen politisk avskygning, og ligger for så

vidt ikke under for nodn politisk synkverving. Det er kampen mot overfall-
smannen og hans politiske lasegutter, men først og fremst kampen for å sa-

nere folkelegemet, for å hindre splittelsens giftbasiller i å få innpass
og drive sin oppløsende virksomhet, som her kalt ods til vår gjerning.Det
er så at vi har kritisert, ikke samItnnsbygget, men dettes svultsige ute
vekster, og da mener vi, når det gjennom kritikk er mulig å opplefte Per

og Påls syn, klare det, gjøre det oppmerksom på sykdomsspirene hvis.vekst
bare kan bidra til å uthule samfunnslegemet, så er kritikken berettiget.

Men har vi så selv noe positivt å framkomme med? - Til dette vil Vi svare
et ubetinget ja. Vel er ikke botemidlet vårt, det var overfallsmannen, ri-

ktignok ubevisst, som gav oss resepten, men derfor skal ingen hindre OsS
i å gjøre Per og Pål bekjent mec:; dens innhold, og medisinen skal stadig

utporsjoneres  for  iotebygge en tilbakevendelse til førkrigens politiske

kaos. Vi har altså stillet den diagnose at samfunnet før led av splittelse

av oppløsning, og sykdomsseirene var identisk med de mange politiske part-
ier eller rettere sagt klike-formasjener, antørt av levebrødspolitikere el-

ler sosiale kvakkealvere. „brkelig nok.falt det i overfallsmannens lodd å
å ordinere medisinen for overnevnte sykdom, oppløsningen. Botemidlet var

radikalt: Samhold, men begrepet åikk en annen valør enn tidligere, nemlig:

samhold = det å føle kollektivt, det er dette som frattidig må fylle folk-

ehnden, Og da har vi et aldri sviktende grunnlag å bygge ph. 1)erfor 1tar

vi erkrert alle mørkemakter, alle destrUitive krefter en iforsonlig'og he-

llig krig, og lorkyueer sanholdets evangelium ior å få godtiolk til å inn-
se de fordeler som kleber ved åenne tingenes orden, fo kun ved samholdkan

landet bygges, rg ik'es ved opeløsningen av det nAvngrende fatt saimensveis-

sede solidaritetslegeme i de enkelte partipolitiske faktorer etter vårt

lands befrielse.

DIeleTIVEe TIL dO4DML1M, eTGITT AV DL NORSKE OVERKOMANDO I SAMBID elED

DEN AILIEeTh OVLeKOMLANDO.

Den norske overkommando hax sendt ut en veiledning til alle norske Ltlean

og kvinner om pA hvilken ithe hver enkelt kan hjelpe til i resten av fri-

gjøringskampen. Vi gjengir her det førete avsnitt

Den jet se,prlig viktig opnfordring rettes til alle som arbeid,.
er med utgivelsen av de fri aviser
Dere har tre oppgaver : å spre pAlitelige nyheter, å spre direktiver og .

veiledninger og forklare situasjonen ute og hjemme. Nyhetstjenesten og

spredning av veiledning er ay vital betydning, men glem ikke at kommentar
er og forklaringer ogeå er megeb viktige.

De som arbeider med den fri pressen har et stort ansvar. Bare de sem
sitter inne med de beete opplysninger og vet å gjøre den beste bruk av

er.skikket for den oprgaven. iledaktørene og journalistene i den fri pres:
en leder for en stor del folkemeningen i sine distrikter. De legger nå gt

unnlaget tor en ny, godi demokratisk preeee.
Glem aldri at bare de kjente stemmene i Lond6nRa4t.cevell gl de ruLte

ordre og instruksjoner.



Til tolk i sin alminnelighet senger vi denne op efordringen : Alle kan hje

lpe til med  A  spre bålitelige opplysninger. Den fri pressen må ha så megaL

hjelp som nulig for å forteette sitt gode arbeide.
Den tysk-kontrellerte bressen og kringkebtingen vil bli brukt til å sp-

re falske opplysninger og besKjeder når anledning byr seg- Det er derfor

viktigere enn noengang før'af alle nordmenn må få riktige og pålitelige

nyheter I denne siste tase av krigen, kramfor alt må meldinger fra den no-

rska og allierte overkommando nå fbam til alle nordemenn.
Sett deg i forbindelse med pålitelige venrer og bekjente cg . gi dem eke-

emplarer til videre utdeling. jusk at utdelingen i gag m;; skje med den st-

ørste forsiktfghet tor ikke å_sette Getstapo  uk,91 sporet. en vrar klar over

at distribusjonen av nyheter og veiledning i en akutt situasjon kan komme

til å måtte skje mer åpent.tor at de sks1 bli kjent tidsnok, f.eks. ved

oppslag i trappeoppganger, venterom, offentlige befordrfnnsmidler osv.

Nasistene vil ntgl fler og tler talske ifistruksjoner f form av "Flega-

le" aviser og på andre m4ter. Som regef er dez lett  A  gjennomskue disse

fortalskningene for:i fnnholnbt er så fåpelig, men vir likevel på vakt.

Les dem nøye igjennom, forsek om mulig å samobnlikne dem med utsendingene

fra London.
Dann lyttegrupper med venner soå har et radioapparat til rådighet.Krøv

og ordne dere slik at dere 1.!.r med alle utserdingene ved å. ta lyttingen i

vakter. fkriv ned de viktigste begivenheter, manFioldiggjør eg del ut.

Korte klare veiledninger er mer vergt enn krigsnyhetene, skjgnt dee er og-

så bra å ta med om mfilfg. Trjendriv alleffAlske rykter eller andre provoka-

sjrner fra nasinold s-; sneet dere får kjennskap til de faktiske forhold.

Skrlv ned om medelelsene kommer fra rodioen eller Irs en avie.

Hmsk at muntlig saredning av nyheter kan komme til kort. Tyskerne kan

lett komme til å bruke denne måten til å spre ialske rykter. Hvis du øns-

ker å spre kringkaetingsmeldinger, må du vq2ne helt sikker på at de kommer

fra en av de kjento etemmene over London -adio. Fend dem da vldere i skre-

ven form:

Norsk  arbeidakraft til Tyckland ? Dn rekke yngre menn scuil ble tstt und-

er stor-raziaen i esst, er ikke blitt løslatt etter at det er brakt på det

rene at de ikke har arbeidet illegalt, men skal overføres til arbeide i

Tysklanda Med den nåvmrende situasjon på arbeidsmarkedet er det klart at

dette er et militezt tiltak, som sikter på å laåme de norske hjenmestyrk-

er. Det innskjerpes derfor nå nytt at den ungdom sod vil ta del i slutt-

kampen tor iedrelandst, må ligge unna slike steder hvor tifteldige raziaer

kan ventes, i.eks. kinoer og andre forlystelsessteder, sammenstinfinger,

køer osv.

71 retter en apuell til alle ledre, mødese, sostre eller sønner

Når du vet, eller tror at eg driver med "illegalt” arbeide, så ikke spør,

kon ikke med formsninger. :en glem. Vedkomende er sikert vel informert

om hvofdan han skel opntre. La derfor parolen v-!re Lukk øynene, Klega det

du vet, glem navn.

Fra H.L.
Borgervakten er blitt et stort.rederlag for nasistene, os enkelte sted-

er har de derfor søkt hielp hos de tyske mskthavere. Dette har skapt en

del forvirrifig. Tolk undskylder seg med at hor bervakten er.en liten sak

som det ikke er verdt å gå i fengsel for. :3orgervakten er ingen liten sak.

Det et kanskje mlet viktigste mid»del til å demoralisere befolkningen med

og bringe den under kontroll. Vi må  regne med at det appaf.at soM er bygd

opp, vil bli brukt i en ganske annen utstrekninn enn nå, i en gituasjon

da tyskerne vil sikre seg i mot uro bemoikknfngen. Der hvor folk

har vendet seg til motetandsløst  a  følge ordren om innkalling, vil det Idce



•
med et rykk være lett å gi dem en ny innstilling. Le aktive krefter kan
.kanskje gjøre det, men erlaringen viser at de mange som helst følger strø-
mmen, vil troppe opp å marsjere so.1 lydige gisler. I tillegg til dette ko-
mmer at borgervakten trigjør politistyrker til andre oppgaver.

Vi vil derfor  it jen innskjerpe : Ingen møter til borgervakt selv om
ordren kommer Ira de tyske makthavere, og selv om disse seter et nytt
navn på borgervakten. All kamp koster, hvis ikke var det ikke Ikamp. Men
omkostningene blir minst nåt vi alle står sammer

Vi innskjerper også at sabotesjekommandoenenhar ±4ttordre om ikse å
ta heneyn til en eventuell borgervakt.
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SABOTASJER:
31. jån. 1-.6. Olrichs Gummi Service a/s,
ker og Oo. a/s, øvre Slots gate 18-20. K1
øvre Voll gate 13.
1. feb. 1(1.13. Stortinget. 1(1.20. Isbergs
(Ved Måjorstuen Skole).

Schweigårdsgate 32. 1(I.7. Schen-
. 8. Mallingske Boktrykkeri a/s,

Bensindepot, Bcgstadveien 72,

DET  BhITISKS FOIKS VENNSKA D  FOR DET NORSKYn

"BIRMINGHAM"POST" om den norske utstilling eg om:Norges kamp. -
Birmingham-pressen har viet den norske utstilling i byen stof interesse.
uPirmingham Fost" som er et av de ledende organer i Midlanddistriktet, .
brakte et spaltelangt teferat tra utstillingen og ledende redaksjonsarti-
kkel om "Norges innsats". I denne heter det : " For ingen av de andre for-
enede nasjoner føler det britiske felk sførre vennskap enn for det nerske.
Vennskap kan imidlertid hverken vmre dypt eller varig hvis det ikke bygg-
er  på  kunnekap. Hensikten med den nordke utstillingen i Birmingham er å
gjøre bedre kjent for Midland-befolkningen korges liv i fredstid cgdete .
innsats i krigen. De norske sjøfolks bedrifter er vel kjent i vare, havne-
byer og i 4 år har London vært det frie Norges hovedstad. Men i andre deke
ler av landet, og smrlig i Midlands, som har mindre med sjøen å gjøre-
har det ikke vmrt.den samme anledning tiL å knytte forhindelser.-Vi har
derfor så meget større behov for en slik p4mindelse snr denne.utstillingen
gir. Ved Spningen i går talte  n  i. statsråd Sven Nilsen om-"Norges
beskjedne innsats" i krigen. Det var nordk beskjedenhet ik-ke kreve mer,
for både moralsk og matrielt har Norge gjort en innsats i krigen sombe-
rettiger både folket - og dets venner til å vmre stOite. Nitlers,offensiv,

vest begynte i virkeligheten med invasjonen av.Norge den 9. april 1940.
Det Evr total krig etter beste nasistiske oppskrifter - forberedt med for-
rederi i en hver form. Den norske nasjon var Uungåelig forvirret, men den
var ikke kuet. Den ftembrakte den første quisling, men denne.uverdige ski-
•kkelse har bare tjent til å understreke hans lendsMenns frie å ukuelige
ånd.

Stor-Brittania minnesiltke gjerne de to måneder krigen i Norge varte.
lLi ilte meo å komme liorge til hjelp, men med styrker som ikke holdt mål,
med oppgaven og under omstendigheter som gjOrde det overordentlig vanske-
lig. Ken den kjennsgjerning at Abrge holdt kampen mot den-tyske makt gå-
en3e i to måneder kan ikke glærnmes. Det er en kjennsgjerning som skal hu-
skes ikke bare med beundring men med takknemlighet som.en betydelig inn-
sats for de alliertes sak. Hitler regnet med en "Wlk-over" i Nore. Han
gikk ut fra at selv om de ikke godtok Quilsling, ville de'nøye seg med.,
en formebl protes. Istedenfor kostet deres motstand Tyskland mellom 60-'
70 000 mann, mange krigsskip og transportskip - bg to måneder."

Etter å ha nevnt Norges krigsinnsats etter at kampene i Norge var slutt
og Konge eg regjering var kommet til England for å fortsette kampen her-,
fra - åg smrlig hva handelsflåten har betydd - skr1ver" Birmingham Post":
" Ikke mange engelske er fullt klar over d'enne handelsflåtes store styrke
og haye kvalitet.... hhyre mengder av mat, olje og livsviktige torsyninger
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er i disse 4 årene brakt over Atlanterhavet i norske skip bemannet med no
rske sjøfolk. Overmannet i slaget om Norge har nordnennene delaktig
i.triumien i slaget om Atlanternevet."

Verdet i dag er spaltet i to ideologiske leire, Tå den ene side nasis-
nen, den rendyrkede kultur- og rase-idiosynkrasi bygd p terror og vold.
?å. den annen side demokratiet, nasismens antipode. ilasismens hensynsløSe
eg brutale freml e rd, rendyrkede terrorkultur, har overalt utløst en storn
av ferakt, avsky cp hat ter hele nasisMens,veeen, og en tilsaarende varm
sympatibølge overfor de makter son deltar i korstoget mot nasiomen. liet e
se5- og må.tte vsre så. Det hel er ,en logisk konsekvens av utviklingen.  21fle
we dem som har påtatt seg den hellige oppgave å nøytralisere en elik
militaristisk giftkultur på verdenslegemet. Vi er den mget takk skyldig,

og vi står i stor takenemlighetsgjeld til dcm. Dette er et ugjendrivelig
faktum. Men selv i dette forhold er det ikke noe Son berettiger .en ren ti
bedelse av "de store gutte:'.

Den store oppgave som venter oss når vi har rystet nasiåket av oss, gi
ik'e rum for slikt. Den observante iakttager kan imidlertid ikke ha unn-
gått å legge merke til merkelig fenemen, så meget merkeligete somdet sam-
me fenomen på ingen måte kan v9ore neen grobunn for eassitive vekster, nem
lig en tendens til xenofil4: Dyrkning ab ullendet i betydningen, "de stor
gutta".
. Det skal villig innrommes at dette ragnarokk vi nå gjennomlever ikke

er noen srlig inspirasjonskilde for en fast livsstil, det er lett å komm
ut av balanse, å. veere seg selv nok. Men,selv i dette ragnarokk, i dette -

satanSveldets tid,  må  vi aldri glemme vårt opphav, at vi lesiste'instans
dog er nordmenn, og at gjenreisningen av et nytt  og  lykkeligere eNorge av-

henger av oos eelv, at vi tinner iram til'vårt sanne vesen, og at vi ikke
rendyrker.utlandets samtunnsugtess, selv om vi skulle vmre så heldige å
få tak i et strå. Som vokste på "godset til en av de store gutta".

EN NY YODKEVANDKING... ( lra News Cronicle.) Eva vil nende nar nybetene orn;
Tyskland har kapitulert, når de 20 nillioner mennesker soe Hitler bar 11.-
yittet Ejennon Luropa og lenket til sin krigsmaskim4 En regner med mellom
7 og 9'Millioner tvangsarbeidere i Tyskland, drevet samgen fra alle kante
av Butopa. UNNRA.-:ekspertet sier de ville vfere sikrere på tallet om de vi
ste hvot nenge russere som finnes innen Tysklands grensere Omkring 2 mill
ey disse menn og kvinner i fengslet Tyskland er franske. Neeremere 2,5 mil
tyske siVile, meSt arbeidere, er blitt ceverflyttet av Hitler til andre dc

ler av Euroba. Disse konmer til å begynne å bevege seg not etrømmen, til-
bake til Tyskland. [Cange av de opplysninger som er kommet om :tvangsfortly
tede befolkninger er komnet ejennom underjordiske kanaler og kah ikke kon
ttolereds. Det ble i sin tid oppgitt at 90000. jugoslavere-ble flyttet.til

Itelia da Hitler og Mussolini erobret deros land, men de allierte armeer
har ikke fUnnet den til i dag. Noen er kansk,le sendt til arbeide i Tysklå

nd, andre kan ha rømt og sluttet seg til den jugoslaviske motstandsbevege
se. Det er forøvrig rapportert Om jugoslavere i Norge. 'ellom 200  --oe'
500 000 franskmenn, til dels hele familier, ble forilyttet fra Alsace -
Lorraine og erstattet med tyskere. 60000 eller 70000 mennesker ble drevet
Tra italiensk Tirol til 3sterrike og andre steder. Tsjekkere ble fordreve
fra Sudetland..Den polske nasjon er spredt over hele.jerdkloden - i Persi

Kenya, til eg med i India. Hussiske kvinner ble funnet i Normandie hvor
ie arbeidet som slaver for tyskerne. Omkring 20 % av de 20 mill. er sansy

ligvis kvinner, og mange har et ag to års grnLe  ber r Disse løsrevne tall
vil gi en anelse om et av de vanskeligste protleeer etteleeigstiden yil b
på..


