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Kamporgan for ungdom på heimefront-en

+ Også vi når det blir krevet +

2 juli 1944

VÅR KAIJlP
Fra heimefronten til de innkallte årsklasser.
IIFaren for mobiliseriv-€Stil tysk krigsinnsats er ikke over.Dere har ved deres'

innsats krysset fiendens planer i første o~ng. så nå pønsker ran på nye meto
der.Han skjønner at han·har ~øpet sine skumle hensikter og reis~ den ~~~om
som er i faresonen til en desperat motstand,Taktikken nå er å få dere heim

igjen og få dere til å bli der i ro.Han tror ikke at dere vil gre:e å h01de ut
i lengden t særlig ikke hvis han lar det s~igjennom at dere ikKe skal mobiliseres tIl krigsinnsats,Han vil fortelle at deTe er innkallt for a avløse
de eldre som er i Arbeitseinsats. I~en nå tro sli~heller iKke må d.ere la .
dere true av brev han vil sende til enkelte,Her vil han kalle '~ere i~n og true
med stor straff .for dem som ikke møter og represalier overfor familjen for dem

som kommer u~~a.Han v~l søke å få ~oen.tllå gå over o~ bryte vårt samtold og
.la noen være l fred sa lenge,Han VII gl dere en falsk _øleise av a1 al~ er ro

> og orden,lokke dere inn i byene og ste~e dere inne der. \ 'Hold dere fortsatt heimefra. Vi kan ikke nå vårt nål ved et skippertak,men ku.n

gjennom en langvarig stillingskrig.Vi kan heller ikke løse vår opp~ve ved å
.å~tkamp.Den allierte overkommando og forsvarssjefen har sagt tyael~ fra om

Redd dere unna og bli i dekning.Bare et fåtall har skaffet seg permanent opp

holdssted,dere må nå skaffe dere et,Søk ut av skygene til bygdene og ~a ar- :
beid som €!J3.gner landet. \ '
Dette er noen praktiske råd vi ~ir deg:! '" \ .

I.Sett deg i forbinneise med pålItelige kjennte og skaff deg det nødvehdige -uts~yr.Har du sykkel,aå bruk den,hvis ikke gjJ. til fots. \ ':,

2.Utnytt de kontakter du har på landsby~a fra arbeid eller ferie.Et el~er an-net sted har du å søke hen båre du tenKer deg om. \

3.Ueld deg under iI}gen omstendighet til noen registrering. \ -
4!Gjør det arbeid du blir satt til så godt du kan og legg godviljen til,Det duIkke kan kan du lære. I

5.Skap intet hemmelighetskremmeri omkring din persen.Hold deg i ro med ditt
arbeId.Bland deg ikke for uwJe med folk •.og snakk aldri med ukjennte personer.

6.Gå ik~e rundt og vent at andre skal hjelpe deg,men grei deg selv. :...'7. Vær p~ vakt mot ettersøkeiser og tenk ut hvoraan du ~lettes"E kan komrEe unna.

8. Vær pa vakt mot provokatører og tyske agenter. ,.Vi fortsetter kampen mot AT og Arbeidsmooiliseringen.Gjør ditt forsiktig og
effekti vt. Il ..
Vestlandske Frihetsråd har lovet ungdommen all støtte det makter å gi.I

motsetning til svartebørsågreren,den uassive profet og reddharen står åen
norske ungdom som heltemotlg ~r valgt kampen framfor kompromiss med fien

den.Den "gode" nordmann som feigt kryper for fiendens terro:æisk eller ut- ~
nytter alle muligpeter på å tjene på vårt folks ulykke,har i ungdorrmen eteksempel på ærefull framferd. Derfor vil frihetsrådet g~ deg som er i fare- .
sonen og som ikke makter å skaffe deg et oppholdssted selv,all mu'ig støtte.

Det kjempende Norge er alles stolthe~ og sKal ikke stå aleneiFolket vil være
bak'gJennom sin organisasjon og hjelpe oss iver denne vanske ige tida.DØD OVER DE TYSKE OKKUPANTER

NORSK UNGDOM

Fra Østlandet er kommet melding om et heftig sammenstøt mellom norsk ungdon'
og fienden,50 til 70 patrioter ra i en forlegning ved Svartha,rrmeri Øvre Sli.'e
da de ble anngrepet av en større stvrke norsK og~ysk polit~.Der ble en.livlig skuddveksling og 7 tyskere ble arept.3 norske fallt.I2 gutter og 2 Jenter
ble ført til Fagernes som fanger.Etter en tid trakk fienden seg.tilbake..

Som stiloppgave fikk ungdamnen på en skole i Akes forleden: "HVllket land VIIta fra oss Nord Norge og hvorfor?" . , .

På ~nn.av lærernes og elevehes'holdpingm~t f~enden er,ek~sx~t~en blItttatt fra en skole på Østlandet.Elevene måtte'gå opp som priv~ttst~r pa ~n
naziskole !Skolen eT' st~ngt· for ,neste år o~ al} e:fr.ievenenenV1SLJ1" tIl na,~lsk~-.
len som lIgger flere tImers vel fra stedel>..PrQt.~..st,Bne fra. /el-eve.~---ogJor oJ.dx e. ,_
blir det sJølv?2.gt'ikke +Jatt nue hensyn t..~1.· . - t, ." <'--
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· K U 'N' E T F O L K SOM· K J E M P E R K A N S E I R E·
KRIGEN

Det var H~t~er som først ,sa at der ik~e fantes festninger; denne krig.I~ er
det de allIerte som kan Sl det utfra Slne kamper mot uovervInnelige tyske fest

ningsverker,og j~stni~slinjer i øst,ayd og,ve~ttllitler bygset sin FeSt~ Eu.
ropa,anla glgantlske hetongvoller overalt .Nllllloner av arbeIdere arbeidet uav..
brut~ dag og natt og milliarder av kroner forsvant i bunkere og kasteller I lø

pet av 14 dagers offensiv ble forsvarslinjene i sør Guatavlinjen og Adolt·Hitler.
l~njen kn~st.I fØP~t av I d~g,6 juni,hadde Atlanter~vavollen viet seg nytteløsnar det gJaldt a hIndre en InvasJon,og etter 3 uker var et faet konsolidert)

bruhode med en av verdas beste havner,Oherbourg(opprettet midt 1 den,Etter en
uke er den tyske Vaterlandsmur i øst veltet av aen røde arme og verdas sterkeste
festninger:Vitebsk,Mog1filev,OrsM,Zhlobin,Bobruiek og Boriaov fallt.Den tyske
Wehrmacht har lidd verdenshlstoriens stør~te millitære nederlag og uhyre tap~So~
meren er bare. så vidt begynnt,det samlete allierte anngrep fra øst,aya og veSt er~re,i sin sped~ barndom;Vi kan med etore forventninger se sommeren lmøte og ut-
VIklIngen av sei~rsannBrepet, i '

Uka som gikk var denne krigs stør~te milli tåre seir for de allierte fø.rst og
fremst for vår store forbunasfelle i østlsovjetaamveldet,~~ed 40 km i'timen velt~
d~n,røde ~rme over Vitebsk som en flodbø ge av ild og }~al.5 tyske divisjoner' ble

tlllntetgJort,20,000 tyskere fRllt og IO.OOO overga aeg;~enger sør kunne heller
ikke fienden hindre stormen og omringelsene,og i løpet ~v uRa er 203,000 tyskere
satt ut av krigen i øst~BemerReleeeverdig for d~ eeneste tapaliste~ er at tallet
~ dem som overgir seg Ior første,gang i-Hitlerarmeena historie overstiger tallet
~ drepte. Ved BobruisR fallt således I6.0QO mene I8.aOO overga eeg.Den røde armeskiler rykker nå fra nord,øst og sør mot ~[lnskJhovedbolverket før Tyskland.Lenger

sør er en ny offensiv innledet langa Pripetelva og 35.800 tyskere er allerede

tapt her ,Offensiven er hovedsakelig rettet m~t Brest Litovsk,I kamps! mot Fi~
land ble hovedstaden i Sovjetkarelen,Petroeavodek befridd og ]DUrmanS.b~nen ogKvit ehavskanalen ånnat. Dtt,e gir stor\~mulie;heter for utvikll1'lgenav ampene ldet høye ~ord mot Nord Finnland og for befrielsen aV,Nord Norse.

Kampene l vest betegnes ved et navn, Oherborg, Frankrlkes tredJe etøre e hav.ne~·

29m er befridd av de .allierte og renaetfor flsnder.Havnen er av gr~'tt og ødeleggelsene små.En arme ~v ingenlører 0B pionerer,utstyrt med alle mu ige hJel~

pemldler er annkommet fra Sør mngland og'arbeider med å gjøre Oherbo g til inn
Iallsporl mot Tyskland.På Oherbourghalvøya .ble nesten 401°00 tyskere \satt ut a.vkrigen,Kommandanten,von Schlieben,som ga ordren:kjempe e ler d~,var en av de

førSte som overga seg.Da dette ble gjort kj ennt gJ ennom høytalere 'St ømet stra.ke
fangene inn.Lenger øst er opprettet oruhode langus Odonelva og et kra tig panser
slag raser. Igjennom de tyske sperrestilli~er har de allierte dreyet n 10 km
la~ kile som de .kjemper for å utvide 06 f9rlenge.Luftv!pnet var.l uk ofte

uVIrksomt over sl~rken pa grunn av darllg vær.Anngrepene mot J~rnb ~bruer
har ført til at alle over Loire til Orleans og alle over Seinen tll Pa ~s er
ødelagt,Bombingen av oljefabrikker fortsetter.Disse er nå ~ godt som del~ ~g
fienden er henvsit til' sine l~e.Amerikanske fly startet l uRa fr~ s~o~bri~anlat

bombet mål i Polen og landet i Sovjetsamveldet.Herfra startet de sa pa ~.ytttOkt
og kom tilbake til Storbritania. . ! .I Italia ~r heftige·kampersom ikke kan hindre de allierte raske fr~rsJ.De
står nå mindre enn 10 km flDaden viktige byen Sienrla, '" ' 'I' o

I en raport ti~ prsident Rosevelt adVRrer de øverste mlllltære folket mot a,tro

at seiren er vunnet ,Heimefronten må kjempe mere enn før. . \

Dette gjelder ikka ære den amerikanske heimefront,Den gJelder al~e lan4s1førstog fremst de okkupertes.Og bak de sønderbrut~e murer a~beld~r.patrlote~e.pa

førstesidene i den frie verdens presse. ved slden av krlgsme~dlbgene s~ar betret

ningene om danskenes kamp,For å stoppe patriotene ble gldse~sytteme~ lnnfø~ og8 danske menn myrdet.Dette resulterte i·øket innsats,5Q ~anske fabrIkker gIkk l
løpet av kort tId til streik.deriblandtBurmeistsr og Waln og.Atl~s.Senere l~k
ket alle forlByninger i Kjøpenhavn og idag er der generalstrelkoFlenden har Inn

ført stan~rett og sperretld,men uten resultet.Da ~prerreti&~ begy~te strømm~le~
fulk ut pa gatene,Pa 2 dager 91~12 drept Qg 80 sare~ av ty~ke Død+er,M~n o ~massene str~er videre.Iorbl lukkede nutlRker og øae tabtlkker.Vl rna ten e pa

da s~erretid ble innført' iBergen.For å unngå mulkt på 50 krmner yågBt.ik~e folk:
l a sva l vlnduet.ldag?Vi håper at folket er fåkmet og at det er klar tIl a følge

~ -ya:t.ricy.l:.~J:-a,..ø.k.~pel når det blir krevet+ ,:
..

/ 0.0


