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Elskar du Norge,
v a i t land?

Ga i krig for
var t land!

Norge,
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Da sa ban Olav: La segla falia, r e d d e, det skal dei ei oss aldri kalla

NORGES NASJONALE
FRIDOMSKRlG —

Hoydepunktet av terror hittil, er
den av nasistiske gangstere og deres
handlangere innen ns etter Hitlers
ordre, vedtatte lov om nasjonal ar-
beidsinnsats av 22 februar 1943.
Foranledningen til dette nye retts-
overgrep er,. nasiarmeenes katastro-
fale nederlag pa ostfronten og~f<>r«
malet med loven er et dobbelt:
A skaffe eket arbeidskraft til den
del av industrien som acbeider for
den nasistiske krigsmaskin -• og a
yde hjelp nar invasjonen av de alli-
erte styrker tar til i vest. Hensikten
er saledes a tvinge nordmenn til a
bidra til Hitler-Tysklands seier og
dermed til nederlag for Norge og
dets allierte, England, Sovjet-Sam-
veldet og De forente Stater. Vi skal
med andre ord piske3 til a arbeide
for var egen nasjonale og kulturelle
undergaug og gjore det slaveri vi er
komnset inn under evig.
De nasistiske gangstere og deres nor-
ske handlangere innser at loven vil!
stete pa forbitret motstand fra alle
gode nordmenn. Derfor seker de pa
den ene side a sukre den provoka-
toriske loven inn med vakre fraser
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KATYN -
Redaksjonen hadde ikke tenkt a bru-
ke mer spalterom pa omtale av de
sakaldte mord i Katyn, men da det
virkelig enno finnes folk som disku-
terer denne tyske legnagitasjon, ja,
endog spar om det ikke likevel er
noe i den, finner vi a matte ta saka
opp en gang til.
Vi sitter ikke inne med handgripe-
lige beviser hverken for detene "eller
annet i denne sak. I motsetning til
u-bat afiaeren i Nord-Norge, hvor vi
bar hatt folk til a underseke forhol-
det, ma vi, nar det gjelder Katyn,
holde oss til det som er lagt fram
av den tyske propaganda, til fornuf-
tige resonneme,nt og studering av
bakgrunnen for den tyske pastand.
Med u-baten forholder det seg slik
at den russiske matros med riiakt
ble kastet overbord fra en u-bat
etter at denne hadde senket de for
nevnte fiskefarteyer. Vi har eyen-
vitner som forteller at mannen var
HOT .oderne redriingsutstyr. U-ba-
tenv^nglet kjenningstegn. Noe mer
bevis for at den var tysk trenges
ikke. Tyskerne har 17 nye, skjen-
dige mord pa samvittigheten. I dette
tilfelle lot endog Reiehskommissar
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KATYN —
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seg representere ved begravelsen —
Nar <J<?t gjelder Katyn, sa ma folk
tenke seg om og noye vurdere det
som er komraet fram om saka fra
tysk hold. Der vrimler det av selv-
inotsigelser. Selv for tyskerne var
affaeren sa tvilsom at de klokelig tier
rued en annen melding de bar sendt
tit om lignende graver ved Odessa.
Ta fram igjen avisene fra forste mel-
ding, studer dem og du vil finne at
den cue melding slar den annen av
marken. Dernest ma en stille spors-
malet om det var noen patagelig
grunn for Sovjet*regjeringa til a skyte
disie polske offiserer ? Hvorfor avlive
disse fa tusen, mens de ellers har
millioner av andre faiiger? Hvorfor
gkulde de polske offiserer ieist kjo
res tilbake til Smolensk for de ble
skutt, og sa begraves der, pa et sted
hvor russerne sikkert den gang var
klar over vilde falle i tyskernes hen-
der? Tror noen at Sovjet-regjeringa
den gang stolte pa ikke-angrepspak-
ten med Tyskland ? Har de 2 ars
krig vist oss et Sovjet-rike som var
uforberedt? Nei, bakgrunnen for
den tyske propaganda er ganske en-
kelt den, at vapnenene begynner a
svikte. Hitler ser enden pa sin rover-
ferd, en ende ban ikke onsker, derfor
gjeldet det a skape et skille mellom
Sovjet-Samveldet og vestmaktene.
Han har grepet til den politiske krig.
Han hadde enno et lite hap om a
knekke Sovjet dersom ban fikk fred
roed vestmaktene, eller omvendt.
Kainpen mot bolsjevismen sitter ikke
dypere enn at ban har batt freds-

ute ogsa til Sovjet-regjerirga.
. Statins dagsbefaling 1 inai i ar

hvor han sier at Hitler er villig til
a slutte fred med Sovjet-Samveldet
eller vestmaktene.
I England og USA virker ikke denne
lognpropaganda. Utenriksminister
Eden var inne pa den i sin siste tale
i underhuset. Han betegner hele
affseren som tysk legnpropaganda og
spor hva tyskerne bar gjort av de
hundretusener de tok til fange ved
Warsjava.
Her i Norge hvor vi er vant a
tenke selvstendig og sundt, bork^-te
den tyske propaganda fa lov a for-
gifte sinnene. Kaldt og nekternt
ma vi vurdere situasjonen slik som
den ligger an i dag, og som den vilde
ha vaert dersom ikke Busserne itide
hadde sett faren og satt opp en krigs-
maskin som var situasjonen voksen.

"Tenk pa hva vi hadde hatl av hap
om frigjering dersom Sovjet Samv^l-
det hadde vsert i den forfatning som
det ble overtatt fra tsaren for 25 ar
siden. Det vilde betydd besettelse i
est, 30 ars krig i vest. Det vil med
andre ord si at de flcste nolevende
nordmenn vilde vsert under iorva
for det ble fred.
Tyskerne snakker om mord. Etter
oppgave fra Sovjet Samveldet myr-
det de i de 10 forste maneder av
krigen omkring 370.000 sivil personer
i Russland, mest kvinner og barn.
I Rostov myrdet de 18.000 fer de
endclig ble kastet ut av byen. Der
ble det brukt clektrisitet, pass og
skyting. Rsjfv 32.500. I bele Sovjet
er det til i dag myrdet bort^c 1
million sivilperscnrr som ikKL^oar
deltatt i krigshandlinger. Fra sped-
barn til oidinger er brukt som sky-
teskive for tyske soldater. I Fran-
krike er hele familieT utryddet. I
Belgia, Holland, pa Balkan. Dods-



•dommer og mord over alt •*— — —-
Ta mordene pa vare egne.
Bare i vart lille land er ofrene for
beddeloksen kommet opp i 200. Til
-dette kommer hundreder som vi ikke
vet noe oro. Vi har tusener av vare
folk i tyske leire og fangehuller.
Daglig kommer det meldinger om at
nordmenn er ded i fangenskapet.
Nei, kjsere leser. Tenk over den.
stilling vi star i, Helt undergitt tysk
j> iganda. Husk vi' er i krig med
^^..laiid, en krig som hver dag blir
skjerpet. La ikke fiendens propa-
ganda forgifte sinnene. Husk, del
er en ting som gjelder i dag : Enig-
h e t ! Enighet innen alle frihets-
«lskende folk. Vilje til kamp, for a
ofre liv og blod for fedrelandet •—
Seig planmessig kamp pa alle fronter,
ogsa mot den tyske propaganda.
Alle ma vsere med, hver eneste en
kan her gjore sin innsats ved a unn-
Tate a snakke om de lognmeldinger
som serveres,
Vi har alltid hatt lett for a kritisere
Sovjet Samveldet. Husk hva vi her
serverte av kritikk under de sakalte
Moskva-prosesser. Tenk over hva
det vilde ha betydd i dag dersom
5 kolonne i Sovjet Samveldet hadde
bert med til de levendes tall. Hva
vilde det betydd for Norge om vi
her hadde latt Quisling ga qamme
vei ? Tror noen at vi da hadde hatt
de tilstande vi har i dag ?
Nei ! I dag gjelder det kamp —
Kamp mot nasi. Alt amset ma
sfir \ til side. Det tjener ikke til
n^t> a diskutere landegrenser. Det
t-nkelte lands innsats og handling
far verden btdonime n a r k r i g e n
er s l u t t . o g f reden ska l b y g -
ge opp de nye g r e n s e r , det
nye samfunn. Kanskje kan krigen

ha lsert oss at landegrenser ikke
lenger er sa. aktuelle. Skal ikke mil-
lioners blod ha vsert forgjeves, ma
freden bringe med seg sanrtforstaflse
mellom landene, piggtrad-sperringene
ma erstattes med samarbeid landene
imellom. I hvert land ma folkene
fa den plass de har krav pa. Lik-
heten ma bolde sitt inntog i alle
forhold. Den ferer med seg at enkelte
ma ofre noe av det de no har, andre
ma fa litt mer. Men jorden har nok
til alle, bare samarbeidets og forsta-
elsens and far ra.
I dag er det k r i g ' — L a o s s
d e l t a — Vik ikke tilbake for fien-
dens storm. Sla dem ned. Felg sig-
nalet. Til arbeid, liv eller dod!

NORGES NASJONALE
FRIDOMSKRIG —

Fortsatt fra side 1.

om respekt for Norges sjoistende og
kultur og pa den artnen side a splitte
den nasjonale fronten med skremsler
om den faren som angivelig skal true
Norge fra Sovjet Samveldet.
Gangsteren og massemorderen Josef
Terboven var saledes freidig nok i
sin tale 22 februar a uttale:

«Tidligere forsokte man alltid a
skremme det norske folk med at
Tyskland vilde gjere Norge til et
protektcrat eller presse det inn i
et lignende vasallforbold og at
Tystland hadde til hensikt a op-
sJuke dets nairingsliv. For oss er
en slik tankegarsg ikke bare for-
nuftstridig, men ogsa et be vis for
at men slett ikke kjenner det
tyske folk som er opdratt, skolert
og ledet av Adolf Hitler».

Reichskommissaren lider apenbart av



nasistenes vanlige feil: A undervur-
dere sine ruotstandere. Nordmennene
lar seg ikke bleffe hverken av letter
eller trussler. , Vi er klar over at
Hitler-regimet er i dedsfare, men vi
ensker ikke a bidra til a avverge
faren, vi ensker tvert i mot a pa-
skynne dedsprosessen mest mulig for
de vi veit at Hitler-regimets under-
gang betyr fridom for Norge. Vi veit
ogsa at vi ikke har noen grunn til
a frykte Sovjet Samveldet. Sovjet
har sa lenge det har bestatt respek-
tert Norges fridom og uavhengighet
bade under Lenins og Stalins ledelse.
Allerede under den forrige verdens-
krig framholdt Lenin i 1916 Norges
lasrivfclse fra Sverige som et eksem-
pel pa at kampen for nasjonalt sjel-
stende ikke ef utsiktslos under im-
peralismen som enkelte sosialister
den gang hevdet. Lenin erklaerte
videre at de svenske arbeidere hadde
handlet klassemessig belt riktig nar
de i 1905 uavkortet gikk inn for
Norges rett til losrivelse og at de
norske arbeidere inntok et riktig
standpunkt nar de den gang gikk
inn for Norges rett til fridom og
uavbengighet sammen med de noiske
borgere og bender. I den samme
and og ut fra de samme prinsipper
har Lenin og Stalin lost det nasjo-
nale spersmal innenfor sjolve Sovjet
Samveldet. Alle de nasjonale Sovjet-
republikker er likeberettigede og
grunnlovsmessig sikret retten til sjol-
stendig nasjonalt liv, endog retten til
lbsrivelse fra Samveldet. Under den
na pagaende krig har Sovjet Sam-
veldet sammen med Storbritania og
USA satt det som et av sine vik-
tigste krigsmal a gjenoprette fridom
og folkestyre i alle de undertrykte
land og avgitt erklaering om at fol-

kene sjal skal fa bestename fritt om
framtidige : skjebiie ctter krigen ;0r

Loven om . mobiliseringen av den
norske arbeidskraft til fordel for den
tyske krigsmaskin og tilsvarende lo-
ver i samtKge de av nasistene ha?r-
tatte europeiske land vil ikke kunne
avverge dedsfaren for Hitler-gang-
sterne og deres «nyordning» i Europa
Men disse tvangslover vil bety skjer-
pelse av terroren, nye of re av ^e
nordmenn i kampen for landeti>^-
dom og sjolstende. Dette k an dog
ikke avskrekke oss. I nsert samar-
beide med den lovmessige norske
regjering og landets konge vil det
norske folk pa heimefronten fortsette
sin kamp sammen med Norges aTli-
erte : England. Sovjet Samveldet og
Amerikas forente Stater inntil den
nasistiske krigsmakt er drevet ut
av landet — fridomen gjenreist og
og straffen fullbyrdet over de nasis-
tiske ugjerningsmenn og deres hand-
langere innom ns.

AVFALL —

Det foregar innsamlig av avfall —
Det gjelder metaller, filler osv. Alt
dette gar til tysk krigsproduksjon.
Her er et ledd i kampen mot under-
trykkerne. Gjem alt avfall. Grav
metallene ned, la dem ga til bunns,
eller odelegg dem pa annen mate.
La ikke et gram av noe slags koni-
me fram til samleplassene. Du synes
kanskje det er lite det du har, v n
for hele landet utgjer det tu£
tonn, hundretusener granater. Stb̂ Tp
tilgangen pa avfall!


