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Demokratisk disiplin.

Det ligger i selve systemats natur at demokratiet vil
vare diktaturet underlegent nar det gjelder disiplin, d v.s. 1ydighet
mot og underoraning under en ledels e. en diktaturstat er den ideelle
borger en som har mistet evnen til  a  tenke selvstenaig og som blindt
adlyder de ordrer han far. I et demokratisk samfunn forutsettes det at
Iolket gjennom sine representanter selv er med å utsteue orarene, og
at aen enkelte også etterpå har 1ov til d kritisere de bestemmelser som

'statsorganene treffere ja,  til d prøve d få dem omgjort aersom han mener
at de skauer mer ann de gagnere

I denne som i anare henseenuer bygeer demokratiet imidIer-
tid  pa  forholdene i frad. For demokratiet ar nemlig ireaen den  eneste
normale tilstand, ikke bare målat ror all politikk, men en  forutsetning.

an krigssituasjon vil  denne ireaelige-innstilling lett  komme til å
straffe seg. For krigen her sine egne lover, og eu av dem er at
ikka er i orden, vil seiren tannslippe  se1v  den tapresta  bier.

• Sorge  er i krig  i dag, med en  motstønder  soa  brutal
hensynsløshet er  uten  sidestykke i vår historie Krigen føres ute.
ayev,gla vepnede styrkeri-her hjemme  føres uen,av alle oss som regner
oss høre til den nors. hjefflirtofront. Don samme aisipliA som det  *43.r
krevd av den  norske hr, flåte og flyvdpen md derfor  kreves av oss.
I en krig,  alIer minst en krig av aen karakter som den har fått på den
norskehjammetronten,  kan ikke  hver ankelt  solaat  ha  den oversikt over
situasjonen som ledelsen, og  dut  kan henae han ikke forstår hva hver
enkalt . ordre skal tjene til.  Det er  allikevel hans plikt å lystre.

tlIlit til letIelseh.
• Ordrene til hjemmeirontans soldater kalles ikke orarer,

men parolere La ikke dette  navnet sk .4ule  for deg hva ae er: Ordrer
som-skal-følgas. Du er soldat, og en solaat som ikke lystrer, gar
fiendens ærender og ma i selviorsvar  behandlas  dratter. .

S~TS FRA BSLGIA. 1. To dager etter de alliertes landgang
Normandie senate Londonkringkastingen ut en

oppfordring til sabotasle i hele  belgia.  Sabotasjeavdeliueene gikk
straks til.verket. -T- i;.esfen tre mauader aniellt de dag og natt tyske
forbindelseslinjer, beskyttet  luitlanasetninger av tropper og materiell,
samlet militio opplysninger og reearerte viktige anlegg Som  tyskerne .
haade ødelagt. Den hemmeIige armeen opprettet 75 utrUstnipgsdepoter
over hele landet  Som kunn.) utruste eikkai45.000 mann. Den
ordren gitt wriljakri over hola landot. Fram til -40.sept. hadde
den hemmelrge arme:JA tatt ralt 10.000 fangefe. deriblant 3 generalor.

2. Begeistringen i  det befridue  Bryssel skal ha
wert .auuå.større enn i Paris.  Det var sa viat  de britiske tommyene
klarte å  manøvrere seg gjennom aen jublenue og syngeude folkamengden.
Sn av dem  sa;  Dette er første gang siden "day D" at  noen  har  budt  meg
en sigarett istedenfor å borame 1-11eg for en."

• En belgier tolket for en aillerikansk journalist
sin nasjons følelser i anlediiimg  befrielsen fra Gestapo-terroren. "Det
jeg menar mea frihet, sa han, er å høre det ringe på døren min kl. 6.om
morgenen og v2re sikker på at uet ar melkemannen."

4. Belgia har rorsøkt alle utenrikspolitiske
systemer. Nøytralitet, alliansepolltikk og noe sc=e
rarfr=tendrg  politikk dessuten spilte landet en rolle i oppbygningen
og  vedlikeholdet det  kollektive sikkerhetssystemet. Men p.g.a. sin



uheldige beliggenhet ble Belgia likevel invadert, okkupert og plyndret
av tyske tropper to ganger i løpet av 25 år. Trygghet og sikkerhet ar
derfor livskravet for det balgiske folk2t. I et intervju i august iår
uttalte den belgiske statsminister Pierlot sn mening om gårdagens og
morgendagens sikkerhetsproblemer. "Versaillestraktaten var det ikke noe
a sk på", mener 1-derlotp• "men dens bestenmelser ble ikke satt igjennom.
Feilen var at man brukte storsleggen så lenge TYskland.var svakt, mens
.man etterhvert  Som  Tyskland ble sterkere. og sterkere spedde ut medisinan
slik at den'til slutt ble uten virkning. Vi belgiere gjorde vdr plikt.
Vi var med.  vdd Rhinen og i Ruhr. Vi hadde sete i Gjneve. Vi dro oss ikke
unna noen forpliktelser. Ildearnoavtalen fant,belgierne rede forsamarbeid.
Men den søndagSettermiddagen da tyskerne i l936 togat inn i Rhinland,
styrtet både Versailles Og Locarno sammen. Det fantes ingen sikkernets-
politikk lengre - intet samarbeid innenfor en  kollektiv rdume. Vi  måtte
delvbeskytte vår  sikkerhet. Vi dro oss  inn i vårt skall. Det var kanskje
ingen,politikk. Det var en nødutvei. Vi avstod dermed,fra Å.føre en aktiv
utenrikspolitikk. Vi rustet opp 2 divisjoner og erklærte at vi ville
slåss mot enhver angriper. Og det belgiske folket ga villig sitt bidrag
til forsvaret.- Hva mer kunne vi gjøre?.Husk MunchenöVerenskomsten." -
På-enkelte hold. har man bebreidet Belgia at det ikke, før derr anner .
verdenskrig brøt løs, ville innlate sag på et intimt mmrt samarlfpeid
med England og Frankrike "Jeg skulle gjerne ville se den europeiske
smådtaten  som  tar risken på t gå i•krig et øyeblikk tidligere . enn nød
vendig", sa Pierlot 9  "Jeg•har ennå tilgode a-møte den statssjefen i et
lite  land  som.pesolutt føret-igjennom en politikk som stemmer overenemed
de moralske prinsippene,før det fins kollektive sikkerhetsregler. , Jeg
ville beundre mannen, men jeg-har aldri truffet ham. - Belgia var'ikke
nøytral av overbevisning. Men vi hadde ikke noe valg.

For morgendagens Europa og for oss belgiere kan-jeg bare-
se to 'veier. •Den ane fører til en effektiv kollektiv sikkerhet. Den
andre driver Oss tilbake til isolasjon og mot en tredje verdenSkrig. Vi
kommer til å gå den andre veian bare hvis vi blir tvunget til det - hvis
forsøket på å bygge opp et sikkerhetssystem går i vasken. -.$ikkdrhet er
nemlig et livsvilkår. Uten' sikkerhet kan man ikke legge planjr-for. fram-
tiden. Hva tjener det til d•snnmenalle internasjonale konfb.ranser og
diskutere sosiale, økonomiske eller politiske reformerhvis man ikke kan'
v,re sikker på å få beholde livet sitt eller landet sitt? - skal vi ha et
'nytt Folkeforbund? Jeg vet ikke. I så tilfelle er det mindrdiktig at
det blir•verdensomspennende og omfatter alle stater enn at alle medlem-
statenehar et felles mål.Av naturlige grunner er, jeg  mer interessert i
det soM skjer i vårt eget hjørne i verden, Vi håper at •Sterbrittania tar
ledelsen i et sikkerhetssystem hvor franskmennene, hollenderneuxem-
burgerne og belgierne står side om sidet .Våre 'fire land•komer til å bli
ryggraden i et vesteuropeisk sikkerhetssystem."

5._  I den rekonstruerte belgiske r2£3:erin-en fortsetter
Pierlot som stars-ministe=" Tre -s'E-e-medleiamene kommer. ra den belgiske
motstandsbevegelsen. 7 ay regjerin6smedlemmene tilhører'det katolske
partiet (konservativt), 5 det soolalistiske, 3 det liberale, 2 det kommu-
nistiske mens 2 er partiløse.

6. Den belgiske regjeringen har sperret alle :bankinnskudd
og skal dra inn alle løpende sedler. Nye sedler skal utstedes.Alt skal
settes inn pd å få slutt pa inflasjonen,

DISTRIBUSJONEN av de fri aviser ar lagt •pp etter en stråleformat plan.
Det som det gjelder er å få laget hver eneste linje i

strålebunten så lang som mulig, slik at det områdesom dekkes blir så
vidstrakt, som mulig. Har du gjert alt du kan for å føye nye ledd til
linjen av lesere
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Rualske hærer har rykkeE—Inn-11,T-prorsec K:*1,rkonos9  son.  sjennom
:ornes. kamp or Llltt csyii på nrsk'otstandsviljo cs. nazistlek brutal,
stup1d1tot9 or orobret,-oQ. oryd3r:ref'.:. blitt don første-norake hyon zo= er
befrldd.etter mere enn fe års tysk c,k.kmpasjGno. •,

Begivenhoton har.utløst riet.re.ne.hypteri i NB-pressen,,De gasser seg._
historler cm ..v.o1dt91 aakkes1 udd„preitomord es-massosraver hele det

.repertdarot;:som vi nd klenner. å r.1t Ira don :Vske propagandaon. under. •
'kr1gen.Motuscland, Mon •den her.r1t1snok aldrt hatt en slik undertone'
av'ekte'redael aom nå De herrer følor nok tampen brenne. der de sitter
1 den rottefellon Norse er blItt for,tyske os norsto krigsforbrytere, og
iar marerItt om det som venter doto D,e•hr-on upåk1sells.fantas1, :Llen
så har de-også helo'nazismens-torrorcytom.pon utsansspunkt for fanta4-
ena,.

SoM.an fattig.trøPt i vontlnsen på oppgjiorot p=ur de å. ..nn:b1110 sog
elv og dsa at v. or 1 ea=mo'båt cou dem -at vår pkjobno .vod an rusalsk

basettelse 111.1b,edro ena nazIstenes,  Jtt2 de hevder at  v1 .er 11-
'ke så red6e;_for rUSserne G,..;m-de,  f'8e ,på•b,efolkninson Nord-Norsøs
n4'etrde,tr.lumferendoe.".Tlykter: den. 1,ke for de stygge,bo1sjevIkene., un.
der beskyttelse av de anlIde tygkerne?,
-,,Ileinordmennene flykter ikke.for. rucsexme, WIlslinsene sjør.det, o3..

lar  ses stden intervue 1 Trone1 ok7› lo on hvor storartet tyskerne
hja4,,dem. Men: denerske 302" f1jktor fra krIgen -som tys-
kergehar,fert lnn på norsk, jord fra (L9 brandtcmter tyckerne
forvaA41er våre byer os gårder til under sln retretto

pet .er, on alllert bær som zykkey:.1nn 1 Nerse, Den kommer for
-2:t;M.se-  med-vår konge os rogieras,, sl:m 1 sod tid har sluttet en  overens-
komst .med Sovjet med tanke på det scm nå hender, at.russerne.skolle fort-

,Seta jakten på.tyskerne på :lersk,jord, Etter.denno overenskomt 711 bl,
den sivile adminitrasjonen 1C1. ovrlatt tll do lovllse norske

heter aå.Snart ruestne hr J.vt å J.,ospektere Vårt 1ands
fr1het:.os intogr1tot0 .

Det-v1ser. ses nå at.de myndiheten, opptroden ottor 9,.aprll
1940 kk baro•vr, r1kt1s  fra -(Tt,  :!.deolt os prJ.nslppielt synepunkt, .men
også.var k1ok. reallstiskpolttikk, Hadde v1 fulst den. linjen å avflane.
osø,:lned ()?fer.fUsAlonn,:)ne,. :;or s:don b.15. tvunset til å slutto'osa til
dem, v111e årtllhiii overr ru. serne vært en helt annen,.V1 •
le da ha kommet 1 aRmme ulykkol1 St111:i.n6 .som r-tomanla, Bulsaria og Flnn-
landwDet,.er .a11ke•lnd naz1stono prover å jovnføre oss med, pg,:jevn-
føripsen. ere c)ra hdo sln vilje, Dc. ville Q.Så

ha plåttet,stå som ovovunne hjemonn den mest forhatte nasj-on hl-
stor1enf_med_de . ..onEekvensr 4et 't.7,111.ha,for lande)t os den
takke være utefronten w.?2, ,-:fr:icefrontens ceige kapp.er det som alllerte
os befr1ere hllser •de- s:21rene russiske hær eter fare fr at,
befrielsen v11 koste oss Glaore Le,erle1e ofre, os våre tanker går 1dag
til våre landsmenn 1 nord, på kr1son t polarnattens ‹,!øre, Men -
Insen har vel for alvor teniz it vi ktl kunno få frihoten 1sjen, iten of-
re, enda mindro at dlss orreno sc.1 kunno .;341elunie oss til å si avkall på
don,

sin  popfsands sker 15 ;,3, hld.se liv 1 don ruefrykton SOM av os
til hax sjort se: eldei1Cr i rlo;:ck ktlF.:torto ør0 Do bar b10a0 gravet
frem et 11to dik av Hen,rik Vfersland fra dodeloiet som nA gå in rundo
1_ avisene, Llen o:ritrono tli iktot t1or klokol1 Gtille om btikgrunnen
tll detto dikt:ot, DOt i 1h4 p on tid da det russzke zar-
volde var reasjonons boste Yo I ':!;luci)ao Bre år sonoro ble de
russIske h.,23rr brukt å E3I ;12. :z,ovo:Luajonon 1 cå Werge1ando
frykt iar ruspro. SoM f',.ondo.r demokrat!Isk:e fr.tdet var vol
begrunnet, J:up3lanf.1 o;?..rpolske polltikk- don samdo rol-
len som Rysklån. CC% L.0 w.),kt oat VC/.1. Intorvensjon (sls.3pan162)
holdL tzll frthtsbJvols;r n(Ao t (1.:, :4tor dor do viste sos farltse
for don
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Det er  forøvrlg vomodig å se at Wergelands nnvn  Igjen novnes 1  nvlsone.

Det har vært st/lt om hand nnvn 1 disso årene, 1n1fr.11 I N8-kretser 9  Men-
neakevenne, demokraton,  verdensborgeron, jødeven=, selve symbolot på vår
frlhetsvår, er en  farllg  mann for alt det N$ representerer. De skal være
fors1ktlg med å mane ham frem, for hana ånd er ikke død 1 dette landet.
Han hører 1kke tll de klasslkere som er så avgjort avdøde at de kan graves
frem og brukaa av hvemsoMhelsto Han er vår mann, insplrasjonen  1 vår  kenp
mot vår tida reaksjon og tyrnnnl.

Også før den første verdenskr1gon var det tendenser til rusgefrykt 1
Norge. Russerne ble beskyldt for å hn pinner om erobrIng nv  Nord-Norge.
Da bolsjevikene  tok makten 1 1917 og offentliggjorde alle de  hemmellge
arkivaaker 1 utenriksdepartementet, vlste det  seg at denne frykten var
helt usrunnet, Både før og etter revolusjonen har naboforh,oldet mod Russ-
land vært det allor beste, Det vil det sikkert også bli lgjen etter  at v1
1 samarbeid med russerne er blitt herrer i eget hus.

NS-presaen slterer også om dagen avenske stemmer som glr uttrykk for
engstelse for den russIske besettelsen I nord, Heller 1kke de har noe  å
sl oss. At  det  er  avenske kretser som nå skjelver litt 1  knærne er  helt
rimells.  Den svenske nøytrallteten overfor Russland har sannell:g lkke vært
av  on slik axt at de kan se dem 1 øynene med rolis samvittlghet. Men det
er avenakenes sak, ikke vår,

Om flukten fra ATO
skrlver "BulletInen" bl.a.: 15. mars lår sendta Hjommefrontons Lodelse ut
det første opprop om streik mot AT, Faren for åt AT-guttene vIlle bll
tvangsmobIllsert av tyskerno  var  nemlig overhongende, Sammen med en klar-
legging av dette forhold glkk aksjoner mot registrorIngskontorer, hvor ral-
ler og arklver ble sprongt og brent oteo Makthaverno gikk tll desperate
motangrop andog skytIng, men for hjemmofronten ble rosultatet llkevel'spdt

ankelte strøk som øvre Tolemark og Hallingdal vnr strelken nestan 1400%-
1s og også I Oslo og andre stedor var strelken meget  offektiv.  Stort sett
synes stre1koprosenten  å ha liggot på 25-30o-  Så kom registrorIngen av do
3 årsklassero Da 21-22 og 23-åringeno alo moblliserIngsforsøket tll jorden
begynte også flukten fra  AT for alvoro

Etterhvert kom det så mange både av AT-befal og mannskap  .ever tll
Sver1ge at en  har fått  et klart  billede av tilstanden 1 AT-lelrene. Det
ble delt ut våpen 1 leirene det ble  sagt  tll vakthold og flere svelter
ble sendt til tyak velarbald 1 Nordnorgeo De slste 111usjoner forsvant.
Det kan nå trygt  sles  at det som er lgjen av befal 1 AT, enten er qulalln-
ger eller felge kryp som ikke or Istand til  å Lnno seg opp tll an avgjø-
relse. Og er det noen sutter Igjen, må det tilskrives unG alder ellar rod-
de foreldre,

Det er  et åpent spørsmål om vIntersveltene v11 bll kalt inn Iår. Na-
zlorgardsasjonen AT er  1 ot  hvort tilfelle ferdig,  Hjommefronten har kenkm.
ket  den uten å bruke våpenmakt, Erfaringene fra  AT-kappen 1 1944  bærer  bud
tll oss  alleo V1  har  nemlig Ikke bare oppaådd å ødelegge organIsaajonen
AT; men også  å tvingo  naziledelsen til  å avstå fra å bruke AT som arbelds-
kraft for fienden, eg som  brekkatang for sine politiske planer. Våre tap
under kampen har vært minImale,  Det  nytter å  sjøre motstandå
Ingen må møte fram tll politiske møter.  

Det innskjerpes at ingen må møte fram tll noen slags  bedrtftsmøter
eller  overhodet til møter av pollt/sk art I den nye  fylkesmannslov er
det gitt fylkesmnnnen ndgnng til å innkalle offentlige funksjonærer tll
lukkede møter og det er speslelt gjort oppmerksom på nt det også gjelder
polltiske møter, Ingen offentlig funksjonær må etterkomme on slik 1nn-
kallelse, onten Jet gjelder møtee foredrag oller nnnen tllstelning.


