
AIT FOR NORGE
ORGAN FOR DEN NASJONALE FRONT

MOLOTOV I LOVOIIV.

Den nye elliansetroktat mannt Eng-

land og Sovjet av 11juni, er av shr-

dewhistorisk betydning. I 8 punkter
fastelåee lelletendig gjensidig militært

og okonemiek samarbeid mellom de to

land under og etter krigen. De muhr-

trykte nesjoner vil hilse traktaten ,W11)
det fribetshrev den i virkeligheten er.
Traktntens veeentlige innhald er:

Du to 1nd forplikter seg til fulleten-
d samarteid f dl 5Ci7 er nådd
ever Hitlertynkland og dete allieete. 1D

to lands regjeringer feMelikter sog

ikke inngå seperatfred eller forhand-
linger nied angityskland eller noen tysk

regjering som er utgått av det iniliteere

tyek1and. Eggland og Sovjet bar ingen

territoriale krav i krigen. De to land
forplikter seg til ikke Mande seg inn

i le indre tilhove i andre land.

De tn land forplikter seg til gjensidig

iskonmoisk hjelp i gjenopphyggingen et-

ter krigen og garami ior en effektiv

fred. Ingen nv de to land kan inugå

albense eller ovonmskIllOgler terel endre

land er rei el. (11)7 den emell
i traktaten. Trak la ten gjelder i 20 år,

I gg tI t 1.1 te LI I t gi t

kje t v lid derhuset at Storbri-
tannia og de allierte hadde gett med

pA å opprette en armen frnnt i Furopa
i 1942 ITGA 1 t d ,tt t

forhandlingene i Londan, hnr eitt

sin tilslmning til traktaten og de mi-
litære overenslcomster.

Mololov kom til London den 21. mai

i et russisk bombefl y. den 26. moi var

traktaten vedtatt. Samme dag forsatte
han med flyet til Washington og for-

handlet med floosevell. Traktaten ble

så offentliggjort etter Molal nv heir vendt

tilbake til Moskva.

Ved denne traktaten er de tyske spe.
kulasjoner i muteetningsferhold mellom

de. allierte laml fult til jordew I mai

1911 dalle lh Lirn efrededera Ilres mel
i Skottland. I mui 1912 kom det ende-

lige evar ti/ flitlei. litt års krlg har
fort to etormakter sammen. som vil

-redde friheten for olle folk.

TIOOSEVET.T ein sigie I Ha at

en ny feuut vil bb opplettut.

HITLER har gitt genera/ Ihundetcdt

ordre em å åreie å 31 tilbake angrep
pg fostlandet i vent.

CLEHLKSMIN. TRYCVE LTE hilste

den Eugelsk-russiske traktat som eter-

lig gunetig for Norge.

»ALT ron NORGE«

lescs og gis vtdere til pfilitebye nord-

g k urett h d '



FEDEELANDETS KRAV.

lla kenge ug regjering lorlot Nord-
Norge i juni for to  år  siden, var det
mange som betraktet kampen her i
landet mot undertrykkerne, som avsInt-

lle åpne krigshandlingene var nok
slutt innen landet, nten det nonske folks
kamp mot andenrykkerne tok til. Kri-

mot det tyske Landittveldo antok
nye f ormen

Deu militære front ble fortsatt fra
England og Amerika. Men den v iktig-
te og Ls1w te kampen måtte felket på

beimefronten kare. Skoyter og hater
drog i stonn og uvrer over Nordsjoen
med rekrutter til handekflåten ng ar-
ineen, flyktninger over grensen til Sve-
rige. Mobiliseringsordrene Itle effektuert
under nye funner. Sabotasjehandlingerte
i industrien og på andre områder, den
kulturelle frilletskamp av harere, prester,
larger. jurister in. m. viste at heimefron-
ten mot undertrykkerne stod f tnt.

Denne kumpen har tilspisset sere meir
ug Ineir og antar /11:1 former som igjen
nærmer seg til de åpne krigshendlingene.
Hennefronten har hatt mange og tunge
ofre, men fulkets fridomsarme vokser
ra dag til dag. Om ikke lang tid vil

general Ruges ord ti! de norske solda-
tene være eu kjellusgjerning:  »171  vil
operere i surågrupper mot fienden fra
Liii des.,e til Nordlapp.»

De sent aktivt kjemper i hetmefron-
t ens arme utgjor de Leste elementer i
folket. De har skapt  ins  skaper hver
dag ry om landet vårt. Men der er alt
for mange ennit sont står passive
tilskuere og beundrere av def illegale
arbeid. Andre SCall svn at det hemme-
lige arbeid mot fienden er ayttelaust.
fienne inntiIlir  er direkte sLadelig
for fribetsfranten. Krigen avgjores ikke
bare av de tegulære armeer fra de

land, milen av frihetens kjempere
over alt der fienden er, av geriljakam-
pene i Sovjetunionen, Kns , Jugoslavia,
Grekentand eg Nord-Norge, av salun
tasjen  i  de Lesatte land og i Tyskland
og Italia, av den passive motstand i
alike Moner som vi har sett her i lan-
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det under lærer• og kirkestriden, av de
grupper flra arbeider henunehg overalt
og stimulerer felket til motstand, av
din og min innsers mut lienden.

Xrigen er hard n uhonnhorlig og tu-
tal. Den griper inn i hver henn Uver

heile landet. Innretter vi oss ikke etter
krigens harde lov hukker vi under. Hver
mann og kvinne skal en gang sta til
ansver overfor de krav som fedrelandet
stiller. Uten forskjdl, frn konge eg re-
gjering til den menige mann, fra gene-
raltreb til vnnii soldat, skal vi engang
gjore rede fnr vh inntets. historien og
våre etterkomnare skal en gang dom-
me oss Inrn rordmann kan stå uten-
for kampen for friheten ag fedrelandet.
Seiren kommer ikke s0111 en moden
frukt etter lang ventetid, men som re-
mItat stv innhirlt kamp pA alle ontrA-
der der vi km skade II itlers krigsma-
skin. Over heik landet arbeider grupper
av frontsoldater. Disse gruppene må ut-
vikles til omfatte heile folket utr fu-
re det i kampen r.om Skni gi oss landet
og friheten Heimefromen setter
seg ikke bare til motverge der nazis-
men utfordrert den angriner sjol fienden
der den hor heve å slå til.

Den tyske krigsma.skin er i dag ssvek-
ket  i  sitt grunnlag. Millioner tyskere er
falt på anstfronten og o Hiserene i den
tyske arme har det sterlig gatt ut over.
Den tyske arme forbler sen For  å  skalle
ny kanonmat tvangssendes arbeidere fra
de besatte land. til Tyskland for å I ri-
gjore tyskere fra industrien til fronten.
Tusener av gode noramenn som er of-
f er for terrorregimet, er sendt til front.
arbeid i Tyskland, Polen og Fihriland.
Tvangsutskriving av nomke industriart
Leidere som skul sendes til Tyskland er
Legynt. 15 000 er det tallet tyskerne
lerelopig Lar forlangt og som Quisling-
Landen har patatt teg å skrive ut ved
hjelp av Gestapo. Lugdommen vår står
i fare for å bri Lvangsmobilisert til
Lnapen mot kbolsjevismen». Dise sin-
vesendingeue av nordmenn til dodsbum-
hardementene i de tyeke industristruk
ktm Istre etanses ved en innhitt UR  ak-



tiv kamp. Hver dag som tyskerne får
hove til å gjennomfere sin slavehandel
uten effektiv krigsmot.stand kommer til
å koste tusener av nordmenns liv i ti-
den som kommer.

Fedrelandet kaller på deg. Vær beredt
til full og hel innsots.

IIVORFOR HATES VI TYSKERE?

Dette sporsmål som mange tyske sol-

dater qiller seg, hor fått et treffeade

svar fra den kjente donske skribent og

varme taler S‘en Tilge-Basmussen i

London kringkaster. Vi siterer fritt:

»Etenfor Bergen ligger et lite sted,

Telleveg. To norske patrioter som er

vendt heim fra England holder seg skjult

i et hus der. Ved angiveri får Gestapo

greie på dem, og en avdeling politi sen-

des ut. Norge er i krig med Tysklaud.

Der oppstår komp, en ulike kamp for

de norske patrioter, — to mot atten.

to noramenn fallex i kampen og to

iygliere Egger igjen på valplassen. Der-

mrd skulle saken være ferdig. Like for

like, to mot to.

Men dette stemmer ikke med den

tyike krigsmoral. Helle befulkningen på

strdet ga. 300, menn og kvinner, barn

og oldinger. blir fengslet og deportert.

Heile bygda bhr avavidd til den er en

rykende ruinhaug. Husdyr og buskap

blir slaktet ned. Men ennå er ikke dette

nok. 1B uskyldige nordmenn som intet

hnr med affæren i Tellevåg å gjore, blir

skutt som bevn for de falne Gestapo-

menn. Da først er den tyske »rere»

gjenopprettet. Tysk rett og orden har

gjort sitt inntog i Tdlevåg ved Hergen.»

En tysk Gestapoleder Heydrieh, sum

har tusener sv unge tsjekkeres liv på
samvittigheten blir skutt av tsjekkiske
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patrioter. De skyldige kommer seg bort.

Den tyske »ærea bln  gietlePPrettet

Prag med skytning av 3(16 tsjekkere,

derav 45 kvinner. En landsby jevnes

med jorda og hei/e den mannlige be-

f olkning blir skutt.
Frankrike henrettes daglig 10-15

uskydige framkmenn for å rense den

tyske soldats »ære»,
Ja, — hvorfor hates tyskerne?

HVA NAZISTENE KAN Fk SAGT.

»Heller ikke de 200 drepte tyskere

vil bli glemt Churehill. Dette tall veler

mer for oss, for vi anser terror mot

sivilliefolkningen for den avskyeligete

forvirring kriges har framkalt. Den

Churebill mm er oppfinneren av bom-

bekrigen mot kvinner og barn, vil også

beire denne skyld.» (flerliner Børsen-

zeitung.)
»Hadde okkupasjonsmakten lagt an

på å behendle oss strengt etter folke-

rettens regler ville ernæringsforholdene

blitt meget vanskelige.» (Minister Fret-

heim i et foredrag om (orsyningene.)

«Kampen i dag for Tyskland står om

råvarer, levnetsmidler, gummi, olje, korn

o.s.v. Dette er krigens reelle innhold.»

Goehbels om T.s krimmål.

»Tysklands kamp er en idekamp og

en religins kamp for de hoveste idealer.»

(Quisling.)
»Vi må ikke vike tilbake fra å be-

nytte lognaktige og falske meddelelser

for å forvirre bererue, når det gjelder

å få skolen i gang. Falske underskrifter

o.l. som skaper forvirring i motstan-

dernes leir må brukes,» (Ory. Sæther.)

«N. S. hnr en somi moral. Derfor kan
vi kvinner så trygt gå inn for NS sak »
(N.S. kvinneleder fru Irgens.)
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DEN 22. JUNI.

Do 22. jmoi 1941 gav Hitler del skjeb-

nesnagre befaling til den eyeke arme.

Ved averfa/lamannens tdde eanderte Le-

keietatene Fimdand, Ungam og Rome.

nia. Som den evermotige nen. Hit/er er

valgte han datoen for Napokons an-

grep på Ilandend. ag den neudaiske ra-

die ag presee skrek lit SCire• på for

hfun. Oso 3 akee vfile Hitles være "

Meekva. Napaleons mand på 3 måneder

viRe bli stat fullstendig i skyggen av

Hitlers motariserte timetabeR av 1941.

Sennekling pA sereadding need mderm

fanfarer og hysterisk Wagnenomak

hylte gjennom steren. Uhyggeateoneem

od evartsytt bredte ng hos de ander.

trykte folk i Europa. Var virkelig den

bestIalske tyske 91919 )1996winnelig''dik

som den påstod seg å mere

»Tifintetglesehesdagenn mot den na-

de enne ble proklamert av Goebhelsk

e2-, 5-, 12-. 20000 fly skutt ned. Det

rade Iuftvåpen totalt utdettet. 0,4. I.

4 mill. fanger.. 1,5. 6, 12 mell fedne

den rede anne oass •leg konuner

direkte fn enfronten og kaa fortelle

at krigdn i Razdand er dirmifist

gjort. Den rede arme er folluendig

tilinteegjort. Det gjenstår bere opp-
renekningsaksjonen (Fremesjef 13161-
bh.) Dette var de tyske rapporter

utever I. ten 1941.
Mea ruestrae fortsatte sin seige kamp.

Kfigendlestrien ble flyttet austover ha

f nen. Alt av verdj for fienden i

de besatte områder ble avidd av. alfib

kr vil ha en ntryddelseekrig, skel

få den., (Stalin.) Den nanske befelk-

ning sto eammensveiset 110112 en mann

bak den rede arrne, til vern om fedre-

landet og ab. sosialistiske oppbygging.
etHitkr Iette i hver landay og hver

etter en Quisling han'kenne bruke, mea

t inge a (ChurchfiL)

Si kom omelaget. Don rode arme

gikk tI offeniv i syd. Rostov ble

erobret tfibake. Jaget av den rede er.

me og den nualske kulde måtte de

trekk sog filbake. Myten om den

areervalelige tyake zuma arakk aom

en såpeboble. De tre kene va blilt

til seks måneder. Seinsfanfarene ble

forvandlet til traelene on nederhget.

Wagnennnefieken atilnet av i dyster

terrormelankoli.

De Lee ukene er hfitt til et år. Ilit-

lers våreffenan har bare sett merker

etter seg i den tyeke riksdag. Den re-

de arme står i dag sterkere Le et

år siden. Aradagen for Ritlers overfall

på Sovjet hylder den progreative men-

k het det rossiske foIks intsats som

har addet Inheten og kohnren. An-

dagen for Hitlere ekorstog mot bohje-
vitnea,« stbr i telenet av den engelak-
ressiske alliansetentat av II. joni iår
ott den oflensike ånd som vil bringe de
frie nasjoaer den faLbetendige mier over
nesibarbariet i 1942.


