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WLr on sak  har— elsKet fer allepkjompet den fr
Eiskut den slikpdu fikk stå eller falle ettersom
Gitt don din tankepdin viljepdin evnepså den har
Strålet som solskiånet ovor det jevnepløftet din

VfLJE 2  kg:

a så holt dti–ferstott
kampen.fér den ga deg møt,
brent seg i sjelen dIn inn,
lengssl gog styrket ditt

Da har du prøvet at Livsmakt må stride,Vinterens kulde eg mørkå tar tid
Seiro vi kan eiphvis vi ikke vil lidepVåre i nord er ei alltid så blid4;
en hvis du eier en gn1st fra det høye brenner deg ideg oden, hellige, ild,

da vi ei motgang ditt arbeidshåp bøyepfast tør dU stim midt 2. kreftenes
øpill,

PLIKTEV TIL Å KJEMPE,
For ikke lenge siden gjak'jonfe  SOITPTEringen det danske fr1hets .

rådet aom regjerende myndighet og fullauldig ropresentant for. det
kjempende Danmark og innVilget i å ta lmot en diplomatisk ropresentant
fra rådet,Frihetsrådets nyutnevnte sendemann MoskvapThomaa Døss1ngpholdt
foi'loden dag en tale i kringakstingen om kampen på den danake heimefront.
on og om Danmarks forheld til deralli.erte nasjoner,Walen bragte et friskt
pust med seg fra en nasjon som kjenner seg oppildnetpfrigjort og glad Ved
a følge samvittlghetens bud og ta epp kampen met nnzisme og reaksjon,De  n
ga et klart uttrykk for den levende demokratiske ånd som  idag  behersker
størstJdolen .av det dansko folk,Vår danskone tok kampen opppså gjordo
do dot ikke viljon til å s4måss avhengig aV om sjølve rosultatet ble betydo
ningsfullt eller ikkepom deres Innsats kom til å spille en stor oller
liton rolle i de alliortes fellos krigføringpmen fordi de følto det som
en ubønnhørlig plikt,Danskene kjente passiviteten overfor fienden som on
byrde og en skamJørst den åpne kamp skapte Utløsning og ca folket en roN
lig oc nikker fortrøstning til framtia,Demokratiot ma vare et kjempJnde do.
mokratiputtalte hrpDøssing.De danskor smn kallor seg demokrater.og tror
do er det.men som forholder seg passive i folkets kamp mot v kkupantenel
de vil etter krigen oppdage at demokratiots våpen er blitt rustne og ubruk.
olige.

Vårt folk har meget å læro.av danskenes holdning,De flosto av våre lands.
menn er framleis dosvorre passive i striden på heinefronten,Le.sover: Det
2tore flertall av dem bekjenner seg 1midlertid til folkostyrot og trer
sikkert at do er gede demokrator,Dette er en. farlig illusjon,Kampen i Dan.
mark gir oss beviset for at det ikke er nek 1 srd a bekjenne sog til folko.
styretpdet må handling til,Hva or det hemlig som er karakteristisk for
ot sant levende demokrati ? Det er evnen til å reakere friskt mot all
urettlbade når den viser seg form av nasjonal undertrykkelse og 1 form
av politisk og sosial reaksjon,Nangler denne evnenpda or demokratiet dødt,
Da har det forvandlot seg til st byråktatisk.maktapparat som bare dannor
overgangen til dut åpnepreaksjonare diktatur,

Passivitothns ånd hos en stor del av våre landsmenn utgjør en fare for
folkostyret,Passivitet og politisk sløvhet er det •grumsate vann som våre
htnlige kuppmakere beltrer seg i når de narer planer om å sotto folke.
st;:ret og folkets demokratiske rettigheter pt av kraft,

Zn av de viktigste 1~dommer vi kan dra av danskenee kamp er at demo.
kreigiet forplikter-;be  nordmenn som idag er passive overfor okkupantene og
ikrY:  vil r,i sitt bldrag til stridenpde undrar seg dermed kamipen for følko
A;:p7.ot,Og de har da.forrått demokratiet.For en demokrat er det on he1m.
lig plikt Li kjompe t
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AV INNSTRUKSJONENE FRA DEN :=RTE —bVERKOMMANDO,.

SE OPP FOR MIKER, SEDVSKURD FELLER 0.S.V.Let er an velkjent sak at tysk.
erne plelerflegse igjen minerP-reller og selvskudd når de trekker sag
tilbake. De fortøker også å sprenge brier eg i det heletaget å ødelosse
alle bygeningerplaerepmaskener oller endog voksondo nyttevektter eom sann»
synligvis vil bli av nytte for de allierte når de rykker fram.Grunneno
til en slik framford er temmelig opplagte.Pe vil ferSøke å forninke os
vanekeliggjøre de alliertees framrykknine så meget SUM mulig eg påfere
dum så stor tap såm mulie.Dom vil gjøre veienepjernbanene og åpne strekn»
inger sak egner seg til tahkslag farlige ellor umullee å forsere så lenge
som muligeuerved vil fienden oppnå å trekke seg langsomt tilbake pi on
organ1sert-måte,
LA IKKE BARNA FINGRE MED UKJENTE TING .Å0G SE  TIL AT DE HOLDER
SEG I N/RHETEN AV DERE, - Om du oppdager on mine vil det vsere av etor
nytto om du markerer det stedot hvor den liggerppå en lett og synlig nate,
Det beete or å male en stOr M på at bord og feste.det t11 en stokk ved
stedet,Dette kan av os til by på vanskeligheter.bruk-1 allfall en hvilken
som helst gjenstand for håndenpon steinpen grein o.l.og mold alt til nern.
ente milltåre mynd1gheter så snart SQ111 mulie,

MINER : Let or to hovedtyper av miner. a/ Miner mot kjøretøyerepo loge
ges,pa veier og på åpen mark som sannsynlisvis vil bli brukt av biler el.
ler andre kjøretøyer. b/ Antipersonell.miner.pe legges pg velerpveikanter
eller oVer åpnr s strekkninger hvor soldater og tropper saensynlisvis fer.
des, A/ M1nermot kjøretøyyer er vanlleVis gravet ned eller senket ned

- 1 Veglegemet med toppin i høyde med veleverflaten.Den mest ållmindelige
type. .den tyske Tellermtne. er rund og flat med toppformet topp.Minen an.
tendes son resel ved trykkpf,eks,når st kjøretøy passerer over denpmen

,dat har hendt at den har gatt av bare ved vekten av en mann.FORSØK
.LLF-FTE DI&LE MINERge er nemlig ofte forbunnet med sjølskuddsanordnina
enton rett-ader mlnen eller med ståltrader ,til sidene.Se deg godt om på
steder hVor det er sannsynlig at miner er utlaetpoe .sta-un sarligtoå utklk

. etter miner eller snorer,Skjsew aldri av en stram wire.Trekk heller ikke
1 en løs on,Htis du ser en wireende må du alltid undersøke bog7) dons en.
dor før du rører den.Selv da er det best å la den ligeepetter a ha satt
et merko vud den •lik at andre vil'se den,

b/ Antipersonell.miner er vanligvis mna og sylindriskepom lag 4 tom.
mer 1 diame.5or og mlas 5 tommer lange‘De antendes ved hjelp av flere snor.
er eller trader som hver for see virker antendende,Når den antendes sprine.
er minon omlag 3 fot opp 1 tften og eksplodererpidet den sleneer.stålbit.,
er i alle rettninser,En annen typo er en liten tre.eske som eksploderer
av en manns vekt,En ekstra knallperle finnes gjerne på disse mindor som
gjør at de eksploderer osså hvls lokket løftes av.Reir ikke ved neereav
disse minene selv,Merk av stedet og-meldedv til de allierte tropper,
SEDVSKUDL  OG FELLER, Når fionden evakuerer bygsninser og steder,legger
han gjerno igjen sprengladninger som settes av folk somleommer etter ham,
Vanlievls når de åpner dgrer og vinduerpeller hvis de tar 1 en gjenstand
som ligr på lilvet eller kanskje endog hvis de går i on snare som or
spont over en apen plass eller gjannom en åpning i en mur,En annen og more
utspekulort måte'er å setto en laddn1ng i forbindelse med en telefon.Be
floste av disse spreneladninser or dessuten også forsynt mad knallperler
med tidsinnstilline sem Vil setto minen av på et besteMt tidspunkt.rEm
SIKRESIE ER IKKE Å UL IKe- I BYGNINGER SOM T,ITENDEN HAR EVAKUERT.7.3R
LE ER  UNI)EdSKT  AV ALLI= EKSPERT2H. Hvis dct er mulis
du holde øye nud tysi,Jurne og hva dc forotar sog når de går inn og ut av
husene.Når fienden trukker see tllbakelviser han en djevolsk oppf1nnsom.
not,Miner og selvskudd jhar f,oks.ofte wtmt satt i forblndelse med såre.
du somdaterpbåde tyske og allierteVa rÅ VAKT
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=;MNSTIDTE D:SMDR Bortsott fra slike spncladninger sem settos

t-s•skerne også å ettarlate aegHtisSanatate •
, ernier son kan ga v fra en dag o inntil en uke etter at do er lagt ut
En elik bomb..! ble plassert pa posthuset i Nespel og ekseedere flere daz.
er rodere thvorved mane sivile ble drept .Det er derfop tilrådelig å hele
se;.: vekk fra offentlige byzZ•inger inntil de har.vært undersøkt av de

myn.digheter,
DISSE IY:35Ri5I<LSJOifFiR MA TUDERES as4U FPR AVISEN ISVERES ITIDERE
71U— GODE UORDMLNE

IURSKJELl1G. • •
Et sikkert vidnasbyrd cm at krigen lakkar mpt slutten er den'fråmferd

sam nazintene gjør Sec skyldig i mot sivilbLfolknincon i de o1c1al3erte Landa •
I Ungarn er tyskerne eLmmen med da unganrs:zo quislinger på god vei til

å tjLste n n cjøre ende på de j0diske befolkningen der 5. landet.I alt
ca 1 millien nendaskeP. Flere hundre tusen er slt depertert til stare kon.
sentresjensleirer i Sch1osien hver de blir avlivot Ived gassraa',6000 ter
dagen, Di2so kyniske maSzenord. har vakt en 'sterm Rv indii;nusjen i alie
sivilisorte land.Masseorganisasjenene i dalle Clierte lund har behandlet
sTgar eg vedtatt avskyrosolusjoner ag'regjeringane i.Stor.Britania eg
S,A, har selsat ut orklaringer on at alle som dirakte eller indirekte har
tatt dal i disso forbrytolser)vil bli dradd til ansvar når kri2n er slutt,

:Pra. Prankrike har det-nylig,.kennet meldinger sm et en avdellagsm den
-tyska S,S,divisjoner "Das Reich"-har satt fyr pa og totalt -,ødelågt en 1

landaby i nrheter av LI4CGE8 og dertil har drept hele byens befølkning,
ea.60-0 m=askor„kvinner>barn.mone,canle og unca,Alle ble jagat inn i lands .
byens kirke hvor•rde ble sperret ibne,I kirkon var der på forbånd plassert
sprengstoff eg hele'hyggningen med alle menneskone ble sprengt lufton

Alt defte viser at nazistene ikke er menneskar- Lengar,De or banditter
son er drevet oap mot veggen og vet at oviden er nmr.' •

SADOTAWE OG FRISEADEER1G,
SOVJET.SakVELDET OG POLEh  : to russiskeTartU)flor lar sp5.11ot en be.
tydelig rella unear hele krigun,ag Den røde armas goneralstab har alitid
lagt nter vakt på frinkarevirksomhaten bak de tske linjer,Ogna under de
siste russiske offedsåver har friskapene gjort seg bemarket,Som eksomrel
kan radvnas tt da Den røde arnes regulare styPkar nådde fram til MINSK,had.
do partinanene i hovedstadon allerede ercbret byen, Taçn f0P byens fall
hadda de ved ct plutselig ancrep benektigot sez arnenalat (); delte ut do
orohrode våpen'til befalknincon.Sa gikk de igång med å utrydde fienden,
kvsrtal for kvartal,Da de remairsre tropr nådde byenpvar den for størsto .
uelen alLeredo på russiske hender,Bare ncer få tyske notstandsgrunper var
igjer, ilno lignende zikk for seg da de rusniske styrker trengte ind
VILUSL.Tusenvis av bevopnude'sivilister dukket opp ec 4oltek med iver
jakton på tyskarnelsom hadde natt seg fant i byons sent.um,•

Pelske friskarer har vmrt neoat aktivo i grenseonradene i den siste
tid,Ved sidan av en utstrakt naetasjevirksomhet not vaier sc jornbaner .

palakkone egna epporrt i vapnedo flekker 301' har tatt kJmpan opp
mad da tyske troptoavdelinger,Såledas beretteesdjt at en polsk avdeling
i onrådat vC 3ARA.H0flSOE la neg i stilling og tek kampan opp med et tysk
redinent sem Var på tilbaketec for russerna.Tyskerne ble tiltøyd store tap,
JUGOSIS.VIA : Mars1all WITO hår til disposisjon dyktiga medarbeici .
ex;—ETO-FIT6F.-ciflickundten a'orgarisere den vopnede motstand mpt okkupantena,
I neptember 1943 sandte han en•av sine. til4itsmenn9 som går.under navnet
genoral TEMPO, til Makodonia sammen med. 9 andre for å tetto igang friskaro .
bevagelnn og kricen dep.I juni i. år var disse 10 mann Veksot til 3900
partisanor,fordolt på 3 brigadartson står i spissen for metstandsbeveg.
els3n i Makedonia,
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• VESTPRO'NTEN vanit karaterisort vad kraftige aliderto an .
greinTngs_Wdnnvåsjensfronten.Dbt  er  spesielt lokale terronsvin:11ngor
enkeito stedorppom er orpnåddpmen fr=ykkningen har vra't langsm-,,noen
få kilomater i dybdon og bree:enpog tyskorne yter hårdnakket nototand.
ITtidlertid har de allierte no nadd fram til et terreng snm bgr større
hotn, for bevege1seskrig 1og vi kah vante at don næ.rment- frantid vil by

opTorasjoner av otørre mmfang,
DUFTWOICEN, Bombingen over Tyskland og tysk okkuperto områder viser ik e
ten iffl- EkTPiapning.Tunge flyansrep hører til dagens kost.Målenu har for.
trinsvis vært oljeraffinerierpfabrikker til fPanstilling av Pyntetisk ben.
sinpflyfabrikrærpflyplassor og kommunikasjoner.$å1edes hdr f.eks.jernbano.
anlegs i MUNCHEN.området vært utsal:t for 4 tp:age angrep i de siste seks
dager.
SYDFRONTEN: Den viktt4to begivenhet har vær erobringon av byan og knute.
ponkfl AREZZO på 8 armes front.På vosthysten står styrker fra den 5 arne
bare noon få kilometer fra havnebyen LIVCRNO.Lenser inne i'landot trenger
andre styrkor fram og truer med å omgå byen.ELlers har franrykningon osså.
på Italia.fronten vs2rt langsom sisto ukepog fiendon gjer forbitret møts.
stanUpTyskernes tilbaketog har no ført dem så law't mot nord at de begyn.
ner a støtte ses til don befestede linje som er forberndt mellom PIEA og
RikINIpog uet or klart at da hor vil gjøre store anstrengelser fer å stopr
o de alliortes videre frainnarsj nordover.

ASTFR0NTE: Den russiske offensiven. :ortsotter  å  rullo fram øver do tys.
ke stillinger uten at kraften i synes å bli svokket,Tvertimet hor 4pn
røde arme utvidét kampområdeteEn ny offonstcer satt igang mellom POLOTSK
og PEIPUS.sjøensPå bred frönt hanusserne her brutt lgjennom dattyske
forsvarssonor og erobret de viktige jernbaneknuteponkter •IDRITAN øg'QPOT.
SJKA,Eramrykningen fortsetter mot den lettiske grensa lSon  ikke liskor
langt unna,I£nger syd truer russerne med å utflankere det viktige støtte.
penkt DUITABURG (DVINSK) S=lig syd for byen har russiske styrkr trengt
seg langt fram på litauisk områdo og har avskåret viktige kommunikasjens.
linjer sydover til KAUNAS,Den sistnovnto byen er no kommet direkte 1 fare.
sonen.Avdelinger fra Den røde arme står bare 20 kilometer borte og holder
desuten på å Magå byen både i nord og syd.Mellom NAUNAS og GRODNO har rus.
serne tronct seg fram over elva ITIEJviENpå flere stedePpEtter 3 dagos Ini.
bitto hamper har Dmmrøde arme erotret foStningen GRODNOP;Byen er inpfalls-
portan til ØST.PREUSE rN og ligger bare ca.70 km.fra don tyska grensa.Ettor
erebringon av.PINSK har trussisko styrker rykket fram mot BREST.LITOVSK
og BIALYSTOOK. Elva NIEMENpsom or tyskordes siste forsvarslinjo foran
ØST.PREUSSEN er altså allerode fa2t og voien ligrgor åpen for Denn røde
arme Inn I Tyskland.I øst.Prataen er befolkningen slått av panikk og na.
zistene og andro som sixflag føler sgg truotpgjør fortvilte anstrengelsor
for  å  finne ubvoier til  å  evakuere lencer sydover i Tyskland.Don tyske
komito i MOSKVA har sendt ut et oncrop til befolkningon i gronseområdane
on ikke å evakuore pmen bli hvor do or•Man oppfordres imidlertid td1 å
Ejonne unna verdisakerpsIkka nazisteneskal få anledning til å plyndre
dem  før  do flyktor.Når russorne om kort tid tronger Inn i øst.Isrousson og
fram til ØSTERSJØENpvil hele don tyske nord.armepba.500plA0 mann være a v.
skarot.De har fått ordro om ikke å evakuorepog gar dermed sin ubønnh,erlige
underganc tmøte.

Igå rptirsdag sto russorne 3C km.fra BREST.LITOVSK og 53 km.fra Lanborg:
Et finsk krigsskib ble senket inno i KlIKAS havn •Mellom GRODNJ og KLUNAS
sår russerna mot ØST.PREnSEN på en breddo av 110 km, og de er trengt Inn

SEIWALKEV-området. Forøvrig or det framgang øvor hele østfronten:


