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Rett b1J,kket  jmovor ..

Hjemtefronton står idag overfor en rekke dagsaktuelle oppgaver. Vi må
sørge fcr å h.olde fronten inntakt dO siste tunge månedene soM gjenstår
av kri,en. Pclket nå néle tiden holde seg parat til Yt ta det offer som en
folkestreik ville bety. Våre hjemrestyrker må så og si stå med geværet
ved fotcn klar til akLjen når ordren kemner. Og den Vil sikkert yonme
tyskerne bccynner sin Mdeleggelsespolitikk over hele landet. -t denne ode-
le.,;gelsospolitikken vil konne-er hundreirosent sikkert: pet er ikke for
indentini at Palkennerst er fjernet og er blitt erstattet med terre/-..
genenlen frn Hord-Norge og Nord-Finnland,  .;$•-generalen rendulic.
Men alle disse dagsaktuelle oppgavene må ikke forhindre at vi ruster oss
for dc (:pp,.:nvene som kommer i frantia. Vi står snart foran inngangen til
året 195 , det året da gjenoppbycningen av Norge sknl tn til,
En fast sammensveiset motstandsbe7cgolse allerede under okkupasjonen er
den sdkreste gnranti for den heldi:ste utvikling. Dette har vi et godt
eksenp.1 på i Prankrike der det var et utall av 'ulike motstandsgrunper
som inidlertid alle underordnet seg en konmando. Det første resultat så
vi under selve bcfrielsen da denne enige notstandsbevegelsen utrettet ,
underverken Og etter okkupnsjonens opphør ser vi hverdan det ikke har
forekommet noen alverlige konflikter innenfor de ledende krefter i det
fri Prankrike til tross for at let s:ndelig har vært enorme problemer å
løse og mcd konfltktstoff nok. . .
he oppjavene vi står everfor her hoime er nange o Svært ulike. Som den
første oppgnven ser vi det å gjennpprette det norske rettssamfundeto Det
betyr at vi får vårt politiske demokrati navRortettilbake igjen, at nlle
våre elemontEre menneskeretti:heter blir gjenopprettet isjen ldn først
og fremst tale-, trykke-; og beveigelseeftihet snnt .frdheten
til å vel.:e vårt yrke) og at rettssikkerheten og likheten for domstolene
blir sjort :jeldende i,jen8 .Den oppaven er å byggu lanet Opp ijjer
økenemisk. Det betyr ikke nt vi sknl komme tilbake til de økonomiske
forhnld slik de var i 1939) men det betyr nt vi skal øke landets pruduk-
sjonskflft slik at vi så ennrt son mulig kan få samne levestandard som-
i 1959 o : snarest nulig enda høyere. Måten vi skal løse det økononiske
problemet på kan droft•s, nen en ting nå vi forlange nemlig at midlene
ikke komner i konflikt ned de elenentære politiske rettighetene. RT1del
av folket nnser (len shknite nærinsfrihet som en elementær politisk ret-
tighet, mere den i v:Lrkeli-rheton dkku har noen betydning for sterparten
nv folket. Næringsfrdnet er derfOr ikke un almindelig politisk rettighet
o: hvis forheldene krever at ntn,:sfriheten for enkelte ofres på den
alnindeli:e eikonomiske frihots altar, må vi gjøre det, for økonomisk fri-
het for alle er en stor utvidelse nv felkets politiske retti.gheter,
Den tredje nppgnven er dekulturellu gjenreisning, Vårt uz,iversitet og
vare høyskoler er stengt eller fører bare skyggetilværelse. Ogs\ det .
vsli,gne skolevesen 11.gerrg4c,  Kunst, litteratur, teater filn fører
en hensyknende tilværelse, Statskirkcn er.desorganisert. ors:anisasjons
liv er dodt, -lt detto nå lives npp igjen. Her nt vi se stort på sakene
Vi i vår ytterste fdtti.gdon yte Irlre kulturelle institusjoner det de
trenger. Ungdonmen nå få sin utdannelse uten hensyn til nangelen på ar-
beidskraft. Skoleelever 07 den stwierende ungdom-som allerede har nistet
så man:c vordifulle nå i støst nulig utstrekning fritas fer militær-
tjeneste e.l, for å bld spart for ytterligere forsinkelser. Vår styrke
har v=t v r kulturelle standard, Den nå gjenopprettes igjen. -
Plere oppver kan nevnes, bl.a, arhoLdet med folkeholson.
n lle disse oppgavene må en forberele løsningen på. Dot krever arbeide,
men dagens nrbeide går selvsagt fremst. Vi må ikke bli slik som de som
nå ikku yter noe , nen bare graver seg ned og forbereder sin erzen posisjon)
etter Nei, vi må gi oss selv fulit ut så vi er i stand tli å  t)r1.-
le  vår pinss i dag, rcn også til å fylle  -ilår plass etter krigen.



Nyhet•ne  fra Iondon.„.

Vestfronton Lrn. styrker ilsacc n Inn e fysklana i !fissenuours-
WIFEca-ric fndfAls coe hnr tyskerno satb ighn,  kraftaije notanjrcp mel-
lom Colmar og Uulhouse. De  hm,  tronpOr sAm rykkcr mot bar drevut
tyskerne ut av praktask tnit alle 4ofer -Frankre, 'icrd far Feren har
all. tropper irintatt et vikt1j. str., telynnkt, 702 +-anje an, boricfly.led-
saget aV 500 jagere nnurep adag 1,7,.' fl192?

England. Churehill åpnet idag dehatcn I Tndcnr-:ae( 'rt  iHske spørs-
E2C-VT-håper siden h kunne gi et hv tålcn. Freml_cr-
ministeren jav et oveyhlikk ovdr -:yskiand har lldt sldon
Thherankonferansen.

.Ø.Stfronten, Det'pågr hef-cao nr,:9dfrcnten 11-fccrn. Eudhpest
er i henderie på SS bander og.ustarHilI,r2 Jr*„crrhc pågår. :cussernu har
tatt flere steder 1 ,IlliskolSonrådet

-Kanadiske tropper av C.cn araU-  12c-9 11-,-iCet bruicod2t  over
nTtro-nc, slik at •et  fl  er 16 km, oc; 7kci.
Hellsb, 111. 7.25 ir=ge3 satte ilårhstyri::nr e+ utv--Is-rt angcc,e
iT6T-arMlfske styrker nord for f--=ett2R -ichcr n; Fircas,
Dåde br og Elnsstyrker cr i akt1-itet. forcr tr:in fnrsterkninre:
Sverize, Iføl7c ble det frr fln tCd cn tysl: soldat inna
Trbven-Sk torTitorit.m Iar:21an( , :erc bJ_o Ce: 9)pe1yst at det otså for
noen dager siden inntraff n episedå, Ldet tyske sr)1±T:.ter
prøvet å stjele reltrinne 3:La
Norr:e. Olav Rytter, son etter kcrkenesornet mnr dcroyr,20
som korrespondent fof-BBC's'er agjen vonr-,t tl11,9åre tUl 7:ord-:3rge etter
et kortere besrik i EngJ.and, _
Blokerte foTlag.0 Vi innskjorper p::ny den idcr-,L; som er Cgått_
ut om at angen na kj-pe bøker på :oriljunc folL;ende forr
lag:Dlix, Stenersen, Kedmban, 'ITordcH: ;ttlantas el;; Jontrhrlaget. -
Gyldendahl o Noregs Boklag har lcle:se kjfino nye
bøker fra disse
Nordmann skutt, Chr, crueJi .Jager 1 dese
dødearraret---85 dødc på .11.=r c7k2.::nis dCn, 1 kstec Strand,
Han er ca. 25 år gammel har ny31/ tatcL, oct  kort,T2  kurs vcd, nolit1sko1en
og har tidligure tjenostesjort L -T,
Senket., 27 nev. ble RicLj'el (r; Kerc-c,es nenket 0 fly Litcrifcr Sandnesen.
Rieuel hndde 5000 mann ombord, 1013 ty:Jkc.-29e :Jr; rostek rwslske langer 9:
noen tyske desert'er 2t fanr:ene -1.0 7 reddcaL 2 tcc v:Actbater ble
skadet o.g satt .1)4 land,
Besvares ikke. Det talstilles i e d-r4er ofJ22ntli:::0 tlenLetemonn
bl.a. spørreskjenhor,sb- 9-t lr op»lyurin: r nn på-
rørende, deres adresser osv. 2],i3MCI E31:22— 9OlvSt ikke bcs.vares,
Hensakten med dem er åtenbart 1;tte arrestasjcnene av :Iosler fnv -Jet
tilfelle at tjenestoaanne: skuid rs-tnne,

Deporterte fortoller: en by a en 'cnnmackafjer, hvor
tyskerne var -1 ferd nd å brannet naronme, bet• elkninjen tal en'gard 1
utkanten -hv bysden'med. kjrcne, i båD j— b TL tic til E. si .kc dcm
35 kyr vnr stuet sannen-i et fjos kem tveLerce, holto honsln utovev
og satte --fyr ph•fjeset, Befolknin:on ble bc„-rdre:: r11 n kknyten som
alrulde føre den sydever, cj fta fl(rden så Jo fjJset ctå i lys luc c:
hørte brølene fra dyrene, ie som -cr tilstcle, s?.er nt de aidri vil
glenme opplevelsent
En lastebåt fra Finnuark nod 1000 :L-nn cmbnr-C, irkr 6 ac n i sjøen uten
at de fikk vaske eller Stolle , 2 tInJr lukene acnet
for luffinj. Onbord vnr let dyserhiri c: Jftcri Plere nenneskev.dodc
undervogs.,
Dcn 1/12 kl. 4 gikk Osmo -/S, tel=1k kenask 19,-9rikk Bvyn op,9 I luer,
Fabrikken produsertu viss e nrodnkbcf scm tyskerne brnktc 1 shofabrakk-
asjonen.
Ved nkSjonen not T leiren 1 Tjoll-n-: ilu N---hrer til çi vnril

.zrrinn -


