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orgam for heimefranten

* 71orge skal vernee ried viller av stål *

pE ILLEGALE . . .
Dn son har levd en kortere eller lengere tid i illeralitet under okkumasjonen ag  9u1s=
ltngstyret,har gjort range nve erfaringer QM sine landpmenn.Ja,1 virkeligheten er det-
fpfret under fredlAheten man får lawe sine nedmennesker riktig å- bjenne,
De har son regel måttet nverlate alle sine eiendeler til fienden og har også
mistet levebddet.De er lyst frediøsei sitt eget land,blandt sitt eget folk,De kan ikke
eksistere uten en håndsrekning fra sine landsmenn  i  form av hue oz nat,Under elike forloold
får nan et, ufeilbarlig middel til å skille slaggene frs rullet blandt eine landsnenn.
Resten av sitt liv vil d,eriillegele med takknemnelighet minnna alle de virkelig gode nordm . •
menn som uten å njle følger sin innerste samvittighet og delmr det de har med ham,Disse
tenneeker,som i de fleste tilfeller var frenmede for ham tidligere og som hører heime
folkets brede lag,k6mmer ikke med unavendige epgfrsmål,De kjenner sin plikt og lar seg
ikke skrevene av den vesle risf.koen som er forbundet 2ed å hjelpe en illepal landsmann,
Ansikt til anaikt med diese patrinter får man en dyp respekt for menneskeverd og-marrnesa,
kelig storhet,og kjenner seg tryggere i forviseningen QM eitt folks framtid.,
kon altfgr oPtemSter den illegale deaverre landsmenn av,en-kvalitet  sont får ham til å
kjenne seg hjelpeløs og ekamme eeg over å vnerre nordmann,Det er alle den som-avfrykt for •
fienden stenger sinkl9fr for en landsnann i npid,Storparter 8N dem betrakter seg sjøl.80M
pode patrioter,og unnlater heller lkke å bekjentgjyfre det hht og tydelig for all verden,-..
Men når de blir bedt om å vise sitt fedrelandsainn i handling ved 1 hjelpe en fred1.0e,så
vrir de  Peg  unna med en masee utflukter og  løgnaktige  liåskudd,Denne typen  av  usle hyklere
kommer den illegale aldri til å g1emme,og det er bare rimelig at disse nennesker blir
effentlig avslpirt når krigen er slutt:Meet . bittert er det imidiertid å ffile set Perrådt

denne måten-av gamle venner som msn hadde grunn til å stille visse'forhåpninger:til,
Det må Je gjøre et uutslettelig inntrykk på den illegale når han oppdager at en gammel
kamerat Ber på ham,c57,behandler han,som han skulle valme npedalsk.
Til denne tid har det ikke vært nufdVendigapeeieltå nevre ferholdet til de fredlgee,
Phr anntallet av  dem  har y'rt re'ativtlite,og det har ikke vært vanskelig å finne gode
nerdmenn son har vært villige til åtijelpe,rå kommer imidlertid kravene til vårt folke
hjelpsonhet til å stige voldsomt,for kampen not AT og.arbeitsnobilisierung har tvunget
Resteearter av vårt lands beste  ungdon i  illega/itet folLresten av krigen5å nytter det.
!kke med-fraBer og utflukter lenger-,hemnå det atorstilek, handling fil,Nå bør også våre -
redde landnmenn ta seg sammen og vipe at de er nordmene,Det er kanskje Biste gangen de
har annledning til det under krigen,
ausk at det er en nasjonel plikt å hjelpe alle-våre fredIffee,op det skal bli-en.nasjo=-

c til Æressak seri vil bli husket etter krigen,
0: ?ENTLIG ...WENESTE
5;ider russernea vinteroffensiv t942 og Stalingrad har der foregått nasseflukt fra
oter del av dmm  nom har forlatt det syn#ende purti bar  udzBi•  offentlige tjeneetemenn som
eed htelp av Partibeka nente å kunne svinge seg opp_Det nazistioke statsapparat ser der=
fgr alverlig på frentida,og euislinge store problen er hvordan han ska/ skRffe nok firlk

dp offentliee stillinger,
Heirefronten hur i den seneste tid nendt-ut-forbud mot.at noen nordnunn søkertil offent- -
11g oti/ling eller overflyttniril nlike eller hplyere stilldneer i stat og kommune.Ved
dette kan kanset innen oazia.dmioLetraejloneubli stÅrre enn det allerede er oe lette
heimefrontens kame,

DØD O IT ER DE TYSKE OKKUPANTERI



HVER  ARBEIDSPLASS  ER EN FRONT OG DU SKAL GJPIE NOE  si.  FIENDEN OGSÅ DER LIDER TAP•

KRIGE N
På invee-;ensfronten i vest forteetter de allierte å styrke bruhodet og nye foreterkninger
f/ree uavi,rutt fran.Luftvåpnet og flåten spiller en ator rolle i aperasjenene oe belegger
de fiendtliee stillineer med bomber og granater,Siden slaget begynnte har de allierte
krigsfert/yer skutt ut 20,000 tenn granater,og de tyeke fanger er alle merket av den
uhyre nervepåkjenning granatregnet er;Ved-foten av Oherbourghalv/ya og ved Caen forteete
ter voldsonne kanner eom i hardhet og blodighet konmer 9pp mot ds heftieste elag i /st.,
Tress seie tysk motetend er bruhodet blitt utvidet eg de allierte etår nå på enkelte
etre'er 30  ke fra kysten.
I Itelie er dot hurtig allierte framrykning langs hele.fronten,og tynkerne trekker  eag

tiPake i uorden,På 5 armee front,veet fer Tibern,er 1 kystavenittet Civitaveccia og
havnen San 9-tefane erobret,Leneer inne i lundet er Viterbo fallt og Orbetello står fer fall
Tropeene treneer frae eå berge sider av BoIsanosj/en5 arre er nådd emlag halvveis
mellem Roma oe Firenme,På 8 armes frant er knutepunktet Aveezano bafridd 67 framrykningen
forteettor mot Rieti,På Adriaterhavekyeten er Sulmona,Chieti, eg Pescara erobret,ag hele
eydbreiden av Pescere-renset for fiender,Gjennomenittlig har det allierte luftvånen hatt
2000 utflygninger. 9/gnet den senere tid,Mål i ghgarn er bombe.t.
På 4etfroeten her den  r/de arme  brutt gjennem de fineke linjer på det Karelske nese og
trengt 24 km fram på  40  km bred front,Over 100 steder er befridd,deriblendt byentrerijoki.
SABOTASJE OG FRISKAREXRIG :
Fre Pelen er det nylig komret moldinger am kraftige og vellykkede eksjoner,I nrerbeten
av Varejnva trenr:te. partieener inn på en flereless og.klarte å ilkelegge5 tyske fly,I -
Lciz distriktet er det utf/rt amfattende sabotasjehandIinger not jernbanene,Flere steder
er linjere brett ved rnorengninger,marge jernbaneVogner er /delagt og 4 tog aveporet,Et
sted i Volhynie var en flokk pertisaner emringet av tyske eikrihe stropper,De holdt kumpen
$ende i flere defen og klarte tilelutt å bryte seg ut og komme i eikkerhet,Tyskerne hadde
store tap,og friskerene tok også fanger,
I Danmerk feiret sndergrurnebevereleen invaejonen ned en dramatisk og effektiv oebotase
teekt mot en eykkelfabrikk som lager flyror til tyakerne,0a•50 sabot/rer etonmet fabrike
.:un,Let k-m til voldsom kamp med eabotasjevaktene,og 2 ev disee ble dreet og 1 såret•
Doepå ble bonbene plusert,oe ekeplosjenen kom straks etter,Febrikken ble fulletendig

hadde det samlet Seg en ntor folkemengde som hyldet sabotgrene,En: •
lastebil hektet å starte da eabot/rene ekulle bort,og nazipolitiet var ventendo,Da kem
nn ev jern&rmns busser kjørende.Sabot/rene beordret paseasjerene ut og rekvirerte vognen
Imidiertid kbm politiet og det ble skyting,En av eabct/rene ble drept,ten de andre slapp
bert.Deeer etter etter fant man buseen i en grelft ute på lendet,
I Frankrike ble invasjoner feiret med amfattende spreneninger av.jernbanelinjer
Frankrike,En hovedlinje ble f eke brutt på  42  forskjellige steder,Partielanene erbeider
nå ever bele lendet,
I Itelia  or  den irponerende partieenvirksomhot blitt  en  betydelig faktor i do alliertae
offeneiv,General Alexander har rettet en nessill takk tll friakarene for deree etrålende
innnats i forskjellige distrikter,
ADVARSEL
.914erstkommanderendes oppferdring til alle fiekere oom drivar sitt arboid i kystfarvana
nene utenfor Norge,Dennark,Nederland,Belgion og Frankrike om å stoppe fisket i tida
8 til  15 juni er blitt endret,TIDSROMMET ER FORLENGET TIL 22 JUNI,De som ligger i havn
bør bli  der,ng  dn som  er uta  på fiske må strake  spike  til lends,Dersem dc ikke gjØr det
vil de utsette see for livnfare og  vie  deseUten vtre tii hinder for de allierte operae
slener.
0-YERKOMMANDOEN 3IER
"ALLE XAN HJELPE TIL MEDI SPRE DE-ILLEGALE,ANTSENEft Bring Norek Viljo ut.Ocre er et-ledel

i vårkrtgof/reel,


