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BULLETINEN,

. Det er i disse dager fire år siden første nUMMer  RIT
dette bled så dagens  lyso  I den anledning har vi frn en
medarboider, som var med ved starten og na befinner  seg på
et sted hvor dst er rikeligere med tid til tilbakeblIkk,

• mottatt en . krtgsoverä kt. litt utenfor de vanlige. Den
gynner med et overblikk over  situasjonen i  november  l940  ing
gjør role for hvordan den har utviklet eeg fra år til år ved
eanme tidspudkt, Den viser nvilken lang og tung vei vi har
gått, og rAtte g-å, men den viser også hvilke veldige fram-
ekritt de-'34:r5-se nasjoners styrker har gjOrt til vi n& orp..
sider st&r Ted ve  8 ende. I november neste år er det ikke
krigsproblemeno som onptar sinnene, men spørsmålet om hvor-
dan det nollon2 olkelige liv skal 'oø-ganiseresADr å unngh en
gjentkgelse av de katastrefer yerdGn nå har måttet gjennom..
ge,

NOVEMBER 19402 Det europoiske .kentinent ligger for Hitlers fot etter lynkriger
mot  '(It7  ieFd-oi; 7eSt , ;dsterr ike Tsjekkosovakia Polen. Norge. DanMark, Hol land,
Beliga, LUxemburg, FroLnkriko or innlemmet i det naZistiske tusenårsfike. Diplomatisk
kup og seierrike -felttog har lamelått verden. Tyskland virker uovervinneligm De nøy 
trale. stater sen er igjen, forsøker exesstelis å tilpasse sog den nye situasjon,.Balloan .
landene synes å falle inn under aksenog den tysk- russiske vonnskarspakt gjør at
intet av de undertrykte folk ser msd .synder11s hap not kolossen i øet, England etår
alene mot  overmakten,  ukuelig, men (1riTig rustet - er det i det hele tatt tenkelig at
det kan  vinne  tilbake de mange tapte -,1osisjoner? For øyeblikket har det mer enn nok
med seg selv. The fattle of Britain pegår, Gør•ng har Gendt sine luftarnadaer mot
London  og a.ndre storbyer  sOm  uneer et nådeløst .ombardement, og det er nettepp
preget et nytt erd: "oventrisierenn, Det er .'neree verbuM og Coventry var eh enLelek
by; det  lOnn  Være grunt til å huske det nå, pe t Æ pls rsr bis Invhsjon over Kanflen- -
er foreløpig_ riktignok stilt i bero, ra,a de han 1,]r dadd enp egjen nar: som fmeks,
til våren? - I Libya ster de italienske eL --(er - E en ukjen-b  eg  tilsynelatende re-
spektinngydende faktor - oppmarejet o o  es.- Fejr-pe,  Oeuer L-eez .Spania 8r "ikkeiimkriga.
førende".ph akeens cide og kan das sem heist .1esse sdn hånd på Gibraltar, den
anno nøkkel til Middolhavet og, det britiske sjAerredømme der,

_ Somneren og høsten 1940 er den m;erkeete tid t Europas nyore historie, Også i man-
ge av de besatte land sprer defaltisnon op., b.ilpa,ninseyiljen •eg: Viohy Er der ingon
lyepumktef?Jo, der er, men de er få cg spre?.te. Det er føiSt og fremåt den ukuelige
britiske motstandSvilje, evnen til å åtå elene og til å Wipe tross adt, Det er
valget av. president Roosevelt, tidenn kannkje størsjee og meSt vidtsin,ende statsmann,
som klokt og-Malbeviest sarler det neHero le os ti 1 syne latende d so lasjoni sti ske Amerikas
enorne resurser ti7 innsats for frihetend dak når tnided er modona Det er det groske
felks dbendige . fribetsvilje  ofr  får dst eil  a  ta spp den ElIke kamp mot overfal2smfficten
Italia og endog gjør det malig å telfdycv den :svionde pederins ïde klbanske fjell. Og
det er den m.,,tstnfidsvilje. sem ni for al•dy.:  Tålneer i detene etter det andre av de bes
satte land, før st mest tydells banekje i Norse, hvor vi. IpSsten 1940 har frste .
alvorlige etyrkeprøver eg kan notere de fdrete asere i kampen met don nazistisko ensret-
ting; idrettefronten blir til, høyesterett  6ar  av i protest, de -fa5rete an&.9e mot de
store erganteasjoner blir  slatt  deji; riJarystalliserer sec en kjerno av ,folk
Sori  tar ledelsen i MotstandebevegoJne i oe bygger opp do første underjordiske organisa-
sjonerm -Vår ven er klark

NOVEMBER  1941: bet er sk:iedd en  avedørendo p n e k aeneforwdring - Russland og
ayskreTrZ" W-i-kTrg'. Men mili-Lmnt er bildetearj det ' sanne, dominert av de tyske tri-
umfer. Om våren,var de Sjentridige Daflasstatsr, Jesoslavda og Hellas, "overrent av
uinntsthelige tyske styrker, bg um semnLø-en og hØsten rullet de tyske panserkolonner
fram..toerde russiSke eletter i et,tenpo som for niatge syntes å tyde  pe  at dot ikke

-ville  gå den russiske hr stdrt bed:e 6:Y:1 dst  na  Lie satt de andre lands‹, I november .
.1941  sto tyskerne foran Ledvensiad, forsr  Vidsip no os  ded betazddske hav. ;Tele detv vests
lige Russland' var gått tapt, ned tilårreldtsnde usrstattelige råstaffer og Zndustrierm
England hadde fått et putteran i brvinenseis men vad enhå, dngen offensiv flaktor å regne
med, ag 'hadde lidt nys alvorlise  lvdtI'fr,  i Hellas og Libya, eelY on det hadde lyietes
å -befri det første av de undertøte Etiopne, Amerika hadde økonondsk gått inn
i krigen på ioritisk side og ec- irtdor lane  cs  1Gieloven -økende mengder materiell
til England, nen var ennå fernoL, dd:Lalt, os.den dbotofftnoiv tok en uriyggelig
tell RV forsyningskonvoyonon

I november  1941  sto kanskje det na ei stI2ke. 'efeSe s  p hoS.v den av stn makt. Det bes:



hersket.et størro lendområde enn noon geng før eller sidon, ng iitlor erklgn-te gt do
russiskC  årMeer  var knust for tid og evighet; faktoron Amerikn hadde han bare snott og
hån tif amerikanerne ville komme håpløst for  sent. Men nettopp november 191..1_ ,.0
viste. 46/1  tVske krigsneskins begrensnKng. Tross de overveldende seire i øst maktet
den ikke å knuee'ruseernei De.holdt hva de  villA  op nt,tte holdo. De holdt Leningrad,
ng g'holdt  14.sekvg, tross-tyskernes desperete forsøk pg ty. slO. i gjennom. Like etter kom
vepd;pUrditet: tySkerhe ble jeget ut igjen sv Rostov, din første gjenerobrede russisko by,
overhodet den første by tysk(rne (bortsett fra mellomspiilet vJd Yarvik) hadde ri\ttet gi
frs'Aeg_., eg:deember gs russerne seiren det gigsntiskc elag om Moskvu, hvorpå de

ledet. •'et ivinterftlttog:SomHslo verden . rAd forbaUselse og knusto legenden om
den:nåsistrika hersUovorvinnoiighet.

..NPVtI BER 1942 betepner det store vendepunkt i krigen. Tidligcre hadde den wert
pfli:geT,CgiR .E..i;rlegenhet eller i boste fnll sv en lgbil kreftenes 11kevekt. Fra nå
av_kr ,det  heh,andre veien,, og med sksollorerende fart. Det er de ullierte som tar of-
fenetVeh, og vendepunktet mtrkores  sy  to uforglommelige 119.vn i krigshistnrion, Stalingrad
ng El Alarwin. Ellers hadds året yært fryktelig nok for de aniertes våpen. Den tvake
retrett,i.husland om vintersn ble om sommeren  sy løst av en riktKgnok nec begrenset, man
ytterSt,farlfg Offensiv som i løpet av f'f; uker førte hakekorsot til Voronesj, til Stalin-
grad,bp til 2rosnyi i utkantensv K911k0.81.18 oljefelter. Sevsstopal og.Donbokkenots indu-
strim: ver i ysk hånd. Ikke mindre faretruende vgr utviklingen on ttd i Afrika, ,Rommel
elo..oM.sorawren dA britiske styrker i. vestørknen og tr• ngte frsm til El Alamein,- 100 km.
fra Suez;,og den tysk( propaganda begynte alt å f-ble om et møte ved lin".'pers'ieke bukt
mellom ols tyeke. Kauknsus- og Egypt-armeer or de japanske styrker. Japknerne sto Ved
indigsgrenser, etter i lyntempo e hn erobr.Yt en serie -v strs tegisk og økonomisk vitale

posisjoner I det fjerne østen: Hongkong, Gugn, Filippinene„.Mtlakki og
pnre, de hollandske øyer i Ostindia og dat mest.. ev Storparten gv den gmert-
kansjfe.slagskipsflåte lå på bunnen av Feerl rierbor, og clJt så ut sem om.Australias og-
India .skjebne hang i en trd. Situasjonen hade den fordel st angriperstatone hedde -
tvainget U84 iktivt med i krigen, men ennå en geng hadde det vist seg -t de fredselskendo

,nasioner vsr Slett forberedt p ct overfall frs angriperstatene. Til overflod ver det
tyske U-båtbåpen farligere enn noensirme; det senket en mrnion tonn om månoden, on ton-
.naAjc selv Amerikgs verfter enn i ke kunne erstatte og ot tep RV forsVninger som boxø-
vet vestmektene ethvert hap om å kunne gripe offensivt inn i Ruropa for ?. avlastm det .
frykt‘lige trykk på don russiske forbundsfelle, om den preksere.situasjon i Asia op Afrika
_hadde tillatt _ . _ . / • -

. -Oktober-noverber 1942 brakte omslaget, forferdelig sent, syntes vi okkuperte som-
ikke.hadd(-. den-full.; Oversikt ovor situasjonen, forbløffende tidlig irt man si nå når
man yirkelig skjønner hvor katastrofgl stillingen en tid var. Stslingrad holdt,tross
al.le-forutsigelser. Hitler svor på at ingen irmkt ph jorden noonsinne skullG drive ham
_boYt fra denne nøkkelstilling ved Volga, og kastet 1 blindt raseri ,sine elitedivisjoner
fram mot forevsrerne, som tK1 slutt bare klorte seg f-st til st psr fabrikkomplekser,. med

'Wehrmachts fulle slagkraft mot seg os  elven i rygren.  7en forsv,ret holdt, og gikk mot
•vinteren over i en offonsiv som clidte mod tilføye tyskerne dot største noderleg de hit-
til hadde lidt: en hG1 grmo ble utslettet. Ved rtnedsskiftet :oktober-november rev også.
vestmaktene til seg initigtivet. Ved El Alamein slo flontgonerv Rennel etter alle kuns-
tens regler tr drev hans Afrikakorps foran sur liks t11 Tunis, nens et stort engelsk-anw-
rikansk ekspedisjonskorps gjennomførte  is ndgs nren i M.urokko og Algarie, -og etter.st,halvt
års kamp,r kastct de siste'rester sv de tysk-italienskr, styrkar i hsNo t ved Tunis og
•Bizerto.

NOVEMBER  1943:  Alliere triuMfer-på sfle fronter. Pusserne hsiybrutt igjengem-,Orol-
•Kurslt-7KFki5 'v'=lTn5en, befridd en stor del av Donlsgseengot og marsjorer not  Kiov.  Vest-
Maktene :ntr tilkjeripet seg det uinnskrenkede Jilarredømme 1 !fiddelhavet og tvUnget Italia
til kapitulasjon. Aksen er brutt, den stortaiende Mussolini fører en_Skyggetilwelse
sOm tysk lakei. Og hva som kanskje er det viktigste sv slt: ubtfsren cr avverget. Nye
tekniske hjelpemtdler som ropresenterer Gn dødelig fare fer undorvarnsVtpnet,- har.feid
bavene rene for det, og i en voksende strøm pL gamle nybygde ekip gårvkpan
rioll fr::Amerika til invasjonsstyrkene snm bygges c:p ra De hritiske'øyer-cg til.de
seierrike russiskt -3.rmeer. OpsC i luften hgr overmskt.»n for glver svingt over til.alli-
•ert side, noverbor ser innledningen til de knusende angrep  og, nazismens.hovedstad, Mer-

og det ene tyske ridustrisentrum etter det sndte: blir 1sgt i ruinen Krigen i Eu-

rtpa har, helt riktig, tått orioritet i vestmaktenee strategi, mon ots. i Asig har
kunnet rette alvorlige slsg mot fienden or fnr slvor gstt avor til offehsiven,  på  Ny-
Guinea, på Salomon,øyene eg pgt  G5lbert-øyeno1

NOVEMBER 194L ser de sdlierte ved Tysklends grenser i vest som-1 Øst. Under ti

-veld1.7erW•iiik7-liffensiver om Irren og sonren er tyskerne,kastet Ut v Russland,
først av Ukraim., så av -r7viterussignd, rrns vestmsktene gjennomfører verdenehtetortens
største ndlitæreporasjon ved 2flndg!Ingen i Frsnkrike og etter måneders stiWngs-
krig slår overende de tvske v(stsrneer i on lynkrig SOPI tyske som
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Noen karter bdystir b,r1re enn 5. ,f1U ord utviLlingen,1 dis^se rcno.

suOsiske rekorder. Snmt1dir f1lrdGt tvske system i Sørøsteurcipa a'tnmn, livsrommet
skrumper sannlen til det egentlige Tyskland, en eneste . upMitelig vacrtli •g ct onr bo-
satte sntstater. Det Gr ikke nødvendig lenger regne med befridde byer, men kan regne
med land:.Frahkrike, Belgia, Hellas, Bulgaria, Rornnia, Etl.nd, Litauen, det meste av. y
Italia, Jugosl'avia, Albaniu or mens Finnif,nd.,.Tysk7ands npprik-tiget.:, ferbunds
tellå, blir drevet ut nv krigen. Frn 12 hovedsteder er-tvskerne ut: R3MR1 Paris,
Bryesel, Aten, TiranA, Beograd, Sofia, Pueure'rti, Tunes, fli Ta±17:.nn cg Melsinki,
mens det kjempos om den trottendet Pude:Pest EFestoingen Eurc,pf," dr P.3.1-ti, det kjempes

'bare om sitadeliet Tyskland or et prr framskutt., bstioner. Tvsklands n.rn-eor or
nederlag de ikke knn overvinno virknirgene nv, dets forsyninpsb:asis nr skruapet

sansikån til en brøkdei av vn dirin v,Ar, dets hje~fr- rr nedsunk5-:: 1 sløv ao9ta etter-
at et revolteforsøk fra gsner_lenes ng :rndre framskuttG menrt side er mislykrt, de siste
resurser bunnskrapes hAdc rirs det gjelder tronper, rrrsteriell og nrbeidskraft, •g vest-
maktenes flyvånen; Son,bar tilkjempet seg luf:theriedø-met ovr Enroy, rettor
gjørendo slag.mot~ands-arbeidsliV og kommunik,,sloner. voLsyr trykket
frontene i vést, fist og sdr, undorhnldt av tnn stctdir . strøm at rservcr nvtt mnteri--
ell som fmerken tyske fly . eller tvsk ubi3ter kni hindr- i t koMr.€:

Krigen er avgjort. Tyskinnd er og Tysklind vet det. DEt holde ut
i uker og mkneder ved kase eine resnrrVer inn, men uten 11?--T em kunne vende si«
tunsjonen til sinfordel, bri,re om a kunne oppht en liten utsettelee. Or til hvi.lken-
pris? Til prisen av seivødeleggelse for i\rtier.
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Av plasshensyn må vi nøye oss med en forkortet eversiet over den oktuelle situasjons
Vestfronten. Den viktigste, begivenhet i de siste  t.ar •ukcr på Vestfronten er at det

har rense Scheldemunningen. Etter'voldso-me kamper er de tyske styrs
ker på Sør-Beveland, Welcheren og bruhodet veO Breskens, sør for Schelde, tilIntetgjort,
nlik at innseilingen til Antwerpen er fri; britiske flåtteevdelinger holder for tIden p&
å feie minefeetene i roveret, og da havneanleggene er uskadt, kan man regne med nt Ant-
werpen i løpet av tk dager vil være i bruk. Antwerpen har kontinentets største havn, og
den ligger så nmr fronten som man kan ønske det.

Samtidig reed disse begivenheter har den engeleke •rme i Hol3end gjennomført en of-
fensiv over bred frent, slik at de nå stkr 2angs en linje fra Nijmegen tfl'Hertogenbosch
og derfra lengs Maas ut til kysten. Det er tatt ca. CC) an0 fanger. ,De oppnhdde resulta-
ter i Ho3land skaper i-ke bare operative forutsetninger for offensive støt over en bre-
dere sektor RV vestfrontens nerdaege fløy, men også for øket virksomhet lenger sør, idet
man ved kunne te Antwerpen I hrek her sil-kerhetfor kontinuerlige forsvninger i en
ganske annen målest&-k enn før. tittil har det bare vært mul4g  å aktivisere mdndre av-
snitt av fronten. Det er mulig nt de gensko emfeetende offensive onerasjoner general
Pettone 3. amerikanske erme har satt i gang i Peez-Nancyavsnittet er et ledd i en større
offensiVplan for vestfronten. ne resultater som hitt'l Er onpnkdd, er meget lovende, og
det blir Inttressant R.se om den vske motstand hor kommer til å bli like hårdnekket som
ved Aachen og Schelderinnningen.

Luftkrigen. Det bler mer og mer tyde)ig at de Gngelske og amerikenske flystyrker
har till7j-61ireflog det faktiske luftherredømme over Eurona. Så å sI uter å møte jager-
motstand, og med forholdsvis små trp på grunn v luftvernskyts, retter de stadig knusende
slag mot de tyske fersynings-og transportbeser, serlig i Rhenland. Oktober betegnet ny
rekord n r det gjelder vekten RV de bomber som er kestet mot Tyskland or tvakbesatt om-
råde: 105 000 tonn. Det er mor enn England har fått under hele krigen.

østfronten. Den russiske offensiv inn i Østpreusson er foroløpig blitt bremset •pp
foran-GW£Hdari -og Goldap, hvor tyskerne med veldige tap eper satt inn en hensynnløs mot-
offensiv. Her som i vest gjelder kampen nå vitale'posisjoner. Tyskerne har ikke lengor
noe Cverflødeg "rom" å bruke som støtpute, de må t opp kcmp‘n mad alle de midler Som
stger  til rådighot og hite seg fast - så lenge det er mulige I Kurland fortsetter den
russiske offensIv mot de innesluttede tyske styrker,

Ellere Gr det yttorfløyene som samllghwr tiltrukket seg oppmerksonheten i øst,
garn og •shavsfronten. Det store rannersleg Ved Debrecen som i tid felt sammen mmd den
nolitiske omveltning i Budapest, andte med en klar resk seier, og ikke lenge etter
satte en russisk offensiv fra Szeged-avsnittet inn lnn e) Donau mot Budapest. Nå.r Buda-,
pest faller, ligger velen åpen for russerne til Bratislava-porten, elettelandet mellom
Karpatene og de østerrikske AlpGr som fører inn til hjertet RV Sentraleuropa.

Ishavsfronten, Finnene har nAdd fram til Kyrø (Ivalo) ved Snare, mens russerne har
rensetreTflaiatinZomrhdet, og ved et raskt støt inn i torge i siste uke av oktober
innledet frigjøringen av vårt land. Kirkenes og flyplessene der falt samrmn med en rek-
ke grender'omkring, og dermmd er tysketne berøvet en RV sine hovedbaor i nord. Den dol
av befolkningen.som var Igjen på stedet, har selvsagt lojalt samvirketmed de russiske
styrker, og det er ikke.russefrykt, men tysk terror som nå tvinger befolkningen
mark til kevakuere. Situasjonen or meget alvorlig for den norsko bcfolkning som tvinges
til å forlate alt hva de har og.begi seg avsted, for en stor del til fots eller p& små-
fiskeskøyter, mens deres hjem blir evidd  ew  og forsyningslegrene ødelagt. Det ur tydelig
at tyskerns vil gjennomføre den brente jords polltikk og truor nMd å logge hele laadsda-

len øde. -Santidig har dG satt i gang en herntngsIøs propagende mot de russieke "barbarer"

Den siste store bingivenhet på Ishavsfronten er.senkningen av det siste store tyske
slagakip Tlrpltz, som ble foretatt av britiske Lnncester-fly. Bere ett  fly  gikk tapt.

Norfte tropper med en militkrdelgasjon i spissen er nå på vei fra  Esngland tel-Is-
havsfronten uniderledelse av oberst Dnhl, •Udligerp sjof for Alta bataljon som gjorde
en utmerket innsats uhdar felttoget i 1940 Deleg e sjonen omfatter representanter for

forsvaret og en rekke depertementer sart inforflasjon og sanitet. -Delegesjonen etår under
mdlitmrattasjeen i.Moskva, general Steffens ledelso, ewordan den milittere situRsjon I
Nord-Norge vil utvikls seg, avhenger av mange.faktorer,De tyske,planer tar foreløpig

sikte på en forsvarslinja ved Lyngen. Årstiden, det yanskellge terreng, dårlige,:konnu-

nikasjoner, gjør at en fremmarsj over Jand vil.S.tte gå sent. Den mest effektieve måte
å rulle opp dan tyske front på, vil sikkert vnre-nye lendsetninger i ryggen på tyskerne.
TIvorvidt russernes ishavsflate er sterk nok te1 å gjennomføre slike operasjoner er et
åpent spørsmål. Det vil sikkort vere fristendG for vestmaktene å gjøre landgang og

derved kunne avskjettre store tyske styrker (100-150 000 mnnn) ved en aksjen mot Nord-Norge.
gen det er jo Ikke mulig å si om vestmaktone kan avsG tilstrekkele e e styrker nIt som de
setter alle krefter inn på et direkte støt mot Tveklend. En ting er sikkert:- Senkningen
av Tirpitz vil gjøre en landgang adskillig billigere enn den ellers villo blitt,



østen. Den anerikanske invasjon på Filippinene gjør gode franskritt. SemareøVa
er heT€-Iirt:merikanske hender, og en rekke viktige strategiske punkter på Leyte  er  erob-
tet, blea.-hovedsteiden og tre flyplasser. Viktigst er 1.midlertidedet store sjøelag seem
ble utkjempet i filippinske farvann onkring månedsskiftet oktober enovenbere. Japanerne,
eom tidligere har epart sin flåte, fant nå tiden inne til å sette dån inn i on større
akejon. To eskadrer, antagelig basert på Singapore og Indo-China r  angrep fra sør og

:46s.t for k,lokke til seg de amerikanske hovedetyrker som dekket invasjonen; planen var
iå:tydeligvie den et.en større japansk styrke som kom nordfra, fra Formosa eller fra
ihjeembaseri. akulle tette et tilintetgjørende elag Mot de gjenvmrende amerikanske stride-
-krafter. Amerikanerhe gjennomskuet imidiertid planen, takket være sin gode luftrekogn0-
sering, og tilføyde alle tre japanske eskedrer et knusende nederleg. Man regner med at
mellom  1/3  og av den japanske marine er satt Ut  RV spillot for godt eller fnee  mange
nbneder (bl.a. er 2 slagskip .senket og 6 skedet), og .dermed ar styrkeforholdet 1 Stillee
.hvetforskjøvet på aVejØrende mete til fordel for de ellibrte som alt tidligere Var

OVeelegne hadde en knusende overnekt i luften, noe japanerne i det siteSer
-fått følebåde på Tilippinene, Formosa og Riu-kiueøyene.

Fra

vyv

Kjemp - for alt hva du har kjeert

• Hvaeer on parole?
"Farolen er en ferholdsordre som fests:År hvilken holdning en skal

innta i en bestemt kampaituesjon.
HVorfor må vi ha paroler?-----..---.-  -

r -kempen mot våre fiender kan vi bare greie oss nårird kjomper
_samlet og under disiplin. Yerolen er det  kommandoord  som ordner rekkene, det.er den eom
gjør-at vi Også i vår sivile keep kjemper som en armk og ikke som en uordnet masse,

:Farolen er samtddie uttrykk for fefleeskapet rellcre alle gode nordmenn. Dan etyrker
:ede:svaka ved å stille dem inn i rekkene ev de feste cg djerve. Den gjør at fienden ikke
_vet hvor han skal  s],åk  til, fordi alle ster likt. Let cr perolen som-er grunnlaget for
vår front.

HviSdu eran RV  dem son gjerne vil.gå dinc egne vaier og ikke her forstått krigens

eOIddaritet, da se deg tilbake og tenk over hvor vi hedde stått, onedet norske
-Talk som helhet 1.ke hadde samlet seg om perolene fra H.L. •

- HVor haade vi etått em ikke bererne hedde serlet seg om perolen om dkke å medvirke
til noen nezifiserine RV skolen, om ikke foreldrene hadde fulgt perelen omeikke åteende
sine bern til Ungdomstjenesten. Våre barn og'vår ungdom hadde da i ner enn tre år vimit
unåer farlig nezistisk påverkning. Vil noen 1 deg vaee å'Phstå et dette ikke hadde satt
spor, og det sper som aldri ville kunne utslettes,

I- Hvor hadde vi stått nm vi ikke mannjent hadde sluttet opp om parolen mot saMbandene,
Hele det norske folk hadde vsert innskrevet i nazistiske Orgenisesjoner. Quisling hadde

-tdannet sitt riksting, og vi hadde for lenge siden vmrt trukket in r  i'krigen på tVsk side.
HVor hadde vi stktt Om vi ikka hadde heet parolen mot Arbeidsinnsateen? Tyskerne

hadde metstandsløst kunnet utskrive vår srbeidskrft tel kriesinnsrets mot vårt eget folk
:eg  not Våre allierte. Evordan ville disse ha sett på oss nkr krieens regnekep .oryikke

SUHlang tid:skal gjøres cpp? og hvcrden ville vd ha sett på oss selve •
• Hvor hadde vd stbeet om  ve  ikke hadde ha't perolene mot AT og mobdliserin een? Ikke
kare'den ungdom son nå nektet.å la seg mobilisere, men også andre årsklasser hadde ddag
vert under våpen. Noen av dem ville ellerede veere satt inn på østfronten, og resten vil-
lo ymreebliet tvunget: til å dekke den teske retrett i Nord-Norge.

Hvo'rden blir parolen til? •
vis en  rekke  forskje)liee  grUp per tok seg til å sende ut

paroler, ville det galt avsted. Perolen forutsetter 4/1fast anerkjent ledelse på

sarre vis som en hier,nit ha sin enhetskommando. Hos oss er det H,L.  I gjen eefrontens Ledel
se) eller ledelsen i en ai r hjereefrontens undererupper sem eir parolene. I siste fall
sk3er det etter de retningslinjer som er trukket o-p av H.L. og nøye saeråd med H.L.
. livdr det oppstår en situnsjen som krever en ny earole, blir sekenfirøftet med repree

sentanter for de befolkningsleg eom i ›rleg ered-blir berørt. H.L. er deesuten på fer-
skjellig vis i'staclig kontekt mad folk fra hele landet. Når det er tid til det kan
derfor hundreder av nordrenn velre rådspurt om p,rolen. Vi ken trygt si at behandlingse
måten er så demekratisk -som det er mulje å gjehnomføre den ender de nåvmrende forheld..

Hve  er H.L.?
• Det er  rimelig  et det norske folk elerne vil vite litt mer om den ledese

som derigerer keepen mot våre fiender; men ve vet aile at ingen er mer vitebegjeerlige-på
dette punkt Grin gestepo. Det er derfor ikke stort-vi kan fortelle.

Hjemmefrontens arbeid drives av en rekke aktive Frupper semmensatt av menn og kvinne



fra alle befollcningslar. De har for skje ) 1 i re:  opnraver, ,  non dc har e' t felle s ritl .  De
vil hver på sitt ogirde gjøre den yttersto, inns-As 1,er =', mjenrelse, ykr Trihat og selv-
etOndighet: ett-e-r GrUnnioven,.. de  tror . på de'mokr flti et,  dr  hater nazieMen-.:Og-de er -10,j&le

- -Jact konge og regjering.: Det er. Menn fn di sse grurpone SoM el.tter  d:  II.L.
. . .HVordan er.;_din sti lling  t3.1. .parolene?  '. .

- 7— . --"-- -- - - :-..5.IT -e"r'f-dag det norske folks bg den_norske"regjerings_ _-
representant ht-or det g jelder motstanden not fienden herbjemme, Det er derfor ikke -en
priveiSak om en  Vil følge  parolene e3ler. ikke. Den som trosser alt-Ir til og medr motar-
bi,ider .Parbkene, ..st&-ller sem  dermed p:a._ våre fienders side  Ag  vil få: sitt Oppgjør ,etter

...frXight
 
_ KAWFB:M

XII Du 8103.1 følge de paroler nom blir gitt,
III Du skal ikke l der innregi strere eller likegyldig hvilke trusler 80M blir brukt,
møte til AT. AT er i dag en naziorganisle og du skal gjøre ditt til  nt ogs& 'dine hur-
sjon 80M nårsoaholst kan omgjøres til en ad- ste følger dem. V'nr sterk og gjør andre
litærorgani sa sjcn. sterke.

. _

IV DUskal ikke la dem innregistrere ellet XIII Du kan bli etil et overfor en eituasjon
møte ti 1 borgervkkt. flir du hent;:t av po- hvor det -ikke foreligger. hoen skreven. Pato-
litl e,kal du kosteedhrunra yed før ste an- le, Utsett de aVgjørelsen til 'Au -har talt
ledning. Borgerynktene er gisler i tilfelle med gbde menn. Bry deg F-ke om de tidsfris-
iabetasjohandlinger, CoemundetrOpPene makthavk'rne setter, I siSte instans skal

.erdr:b til ikb tp tnsyn til borgervakterodu r-v1KedGh parole SOM den linsjonale sa-M-
vittighet foreskriver. •

VI DU skal ikke La deg tving til i g5 1,?, skal forberede deg på g hjelpe våie
Dette -r et ev naztenes 'sbidater dr våponbrødre under befivielsen-av

fite..mddler til bryte frontrionlen., og dG .4trt larid..Hver mRrin og hver kvinne har sitt
som møter, blir tatt til inntc.kt for orråde er. Sinc spesielle kunnskap,er • som kan
propeganda . gtøttde svake. koare nytte. Søk .råd oni Eva :du eical -gjøre

VI  DU  ikke delta eller vc;re tilskuor
ved dffent igo idrettsstevner; mon heldi

, dog i forv. -

, VII Du skal ikke sendo dine barn til NSUF :
(Ungdometjone sten)

'
I DU Skal ikke. la cfc.m mobiliserp av fienden  XI  Du skal aldri glemme at, vi sr i .krIg, og. , . .
under neesomhelst pi'frsudd. - -t krigen gjelder -sir..ekedstene soZinasjOn. , _ ..--

, og Vår rett ti 1 åHleve som frie mennesker.II Du skal ikke la dev innrertstrere til Du skal være beredt til •.bringe de snnme
NeSjunal Arbeidsinneate  0:1 ler gl oppgaVdr " Offer som soldatene og siVilbefolkningon 1
over registroringspliktige. Sø'rg for  a  b'ol- de all5erte land 0,,glig, bringer .
de dog unna, så de ikke f?tr .,_k i dcg. .

TiT  Du -skn3 etter beste svne kjelpe -alle dem
som kjemper mot fienden  'icr: hjemme, entet
detnå gjelder opplysninegr , 'rmt.eller liusly.

. _ ,

XVI Du skal ipt alle nAter-bjelpe dom .som-or
rammet av krigen. ' - -

VIII Du skal gjøre klart at du,ikke betrak- LyIIDet er din plikt  .9- holde deg bs,st mulig
ter deg som med:em Er0 noen nRzistisk orga- underrettet om det som skjr. For don som
nisasjon. Du mottar dkke .ti? litsverv, du flrkelig ¢nsker de-L, or Aette -1J1ke vanskelig.

. _, .

betaler ikke kontingent og . du nekter å F.,0,.,b9.  Det er ogSå din plikt å meddele -det du Im..
pålegg-fra. samband ellor forening€ a v  .7)..M-. tgr-, til sndre. , - -.,. : -... ,
-men ast . _ _ .

.  

XV_IIIDu skal av all din makt ektvirke fl§n-
IX Du skal ikke søke  ncen  offentlig- stit- dens Oropaganda mot vere .allierte,. _
ling. Heller ikko skal du frivillfr eller'
Under tvang ta arbeid etter arrestert,e, rtv.- XIX Du skal  ta  den risike :som-er.~vendig
satte eller suspenderte tjenestemsnn. .11b.--Tor ;" løse din  oppgave'y  rilLen bruk all- din

- , zistene har sPtt seg som mål å nazifisere  1 omtanke for .!: gjøre,rifiikoen -minst„mulig.
de offentlige etater .Ved ?i . rjerne de beste 13r irckanysgjerrig oller ,løemunnet. illange
nordmenn fra  si'ne  sti 1 li  nger ,  B'  Okeden ho r. tusen gode nordmenn sitter i.dag ,i Tengsel

. ..virket .som en sterk bremse :indt nasifIserinmnP grunn aV Unødvendig snakk. -
-,1 H1713-r nann scm direkte ell‘r indirekte er
tvunget til å arbeidd for tyskernau; skal , XX Du skal forberede deg ple.,. g fvlle,,din -.
_bruks all sin omtanke .på å .arbe5:de sent OF plass i

et fritt Norge. V.årt..Ieend vil- da
lArlig. Den som uten å veere tvunget.aY bb- ' .trenge.din fk.gdyktirhet, din arbeidagledi.
stendighotene stiller produksjensmi_dier, 7n.- din disiplin og din-1..)jlitet.
rer -eller arbeidskraft til fiend,:ns rådirbet,
kjemper på fiendens side sammen :r;ed.N. La -
hen merke hva du mener om hara.. .. . - vVv.- '
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Folkestreik?
- i de store lønnskenpers tld var streikevåpenot som var ds fag-

organløerte arbeiderss viktigste våpen;, og ble situ,sjonen riktig•tilsnleset• var dut
-generalstreIøen som detble truet med.

-../dag-står 3.(kke lenger klasse mot klasse. Ichg szKi-.et s-Mlet-nolk i kaMP mnt under-
trykkerne, kampen har vi brukt mange slage våpen - tnss. I-at v! er våpen-løse.

.-Streikevåpenet har v: enda ikke brukt, men når tiden kommer.ogvår. Fere sem'folk kre-
ver de-t, datkal vi vite Yt bruke det.

HDa-proklameres folkestreik.
cFolkestretk er ikke en klassestrelk. Det er hele folkets totale ug solidarIske

-krIgsinneats. Da blir dst ikke spørsmål om sjefer og underordnGde, om arbeLdsgIvere og
, arb.eldere.. Da blir det sjefen soM forleter arbetdsplassen i spIseen for sine følk og
--;]4serdøren; Dh dødlegges all samfunnsvirksenhet. Da 'skal Ingen nv •ftre matbrIelle re-

sureer-tjene fienden, da skal ingen-"arbeide for tyskerne". '
.At skadevirkningene,i en slik sitUnsjon cgså rmmer åss selv, :er vi klar oVer, Men

en: krig kan ikke føres uten ofre1 pg vi preklnnerer ikke fol.kestrolk uten at dGt er Uom-
gjengeltg nødvendig. Hva enten du er kjØpmenn, st tsfunksjor, håndverker eller kontor-
mann, advokat elltr tannlege, så krGves din tersonitge innsate, .Ett-har kanskje aldr1

-drømt ønn å Skulle streike. Du er.k<Lnskje din egen arboidsgiver og mener at kan
sirstke met deg selv, - Tenk øm igjen,

Hele overskuddet av vr samfunnsvirksomilet etter at våre egne abselutt nødtørftigste
er dekket går idag til fienden.

En folkestreik er derfor en streik mot fienden, cg den som lusker unna, vil bli mer-
ket -for alitid. De fk unntak som må gjøres, vil det bl gjort klrt rede for når strel-
ken proklameres.

Merk foreløpig følgende;
1. Følkestreik vil bli proklamert av Hjermefrontens Ledelse.
2. Ordren utsendes gjennen dEA1 frd presse og nver London Radio. , -

Z. Ingen må la seg rive med i aksjoner som ikke er satt i verk aV.9"jemmefrontens Ledelso.
Forbored-deg om-mulig på dsn situasjon som onpst6r tttr alle tilførsler st/.nser. Også
vann, Aass og elektrIsitet kan bli.nvstongt j en kritisk situaejon. Xan. du skaffe
tørrMelk ellgr boksemelk til spobarna?

Folkestreik Vårt hemmelige'våpenl

vVv
-
En alvorlkg Iffirapenge.

1linistr WhTeti NegrIngsdep:rtementet har sendt dagspressn en erkieRring om oppr
hevelse av reetriksjonene forbIndelse med "kortkunnet" den 9. rkugust, V1,skal lkke
her berøre, hans barnslige forsøk på å lokke guttene tilbake fra "det vonde.ilvet I ville
marken, heim til fardlie, venner og normelt arbeid." Yst Trnms dog uvilkårlig.eventywet
om Ulven og Røhotte.
- Det scm forøvrig slår en i forbindelse med erkL=ringen er den Spako tone f avsnittet
som angar "tyveriet" av rasjoneringskortene. Ect or bare skinnfelden irjen av løven frn
auguet. Det har sin gode gru2n.

Som alle.husker, truet nazimyndtghetene de registreringspLikttge årsklasser I vår .
med•å: nekto "dem m.:Lsjoneringskort dorsom do i>ke meldte sog. Det.var imidlertid for knapp
tid tll å Sette trusselon ut i 11Vet over alt, det lvktes 1-,are I noen få'kertmunor, Mon
nazIstsne_hadde-tenkt å gjennomføre Sin pi ti i den følgende.kottp.Oriode, Om det
bl.a. den beryktede evtalen mellem polltiejefen rthinsen og Astråp, nbefullMekHget
for den nasjonale -rbeidsinnsats".

- Men n.L: krybset nazistenes planer i det hvgjørende øveblikk. av,4e1ing av-hjaMr.
mtstyrnc-beilagta 01)- 3).‘stebil med. df. kort som trengtes. NaziStenes ro-ksjon vist3 it
de vrtr klår ever et ot'viktig våpenvr slitt ut-aVinend»ne dk:res, ifele proparndama-
skinen.ble s.,tt igng, epaltelangertiklcr og straffetiltåk mot-båfelkningen skuile venr
do sterinfngen mot hSemmefrenten. Og den hrddo ett formål til; den skulle dekke ti.lbake-
toget.. HVa det fØrste angår, vet vi hvordan det-gikk. Befolkningen la helt . og holdent
ansvaret på nazistene. Det var klart for alle rt gu+tenå måtte hantfor å kunne gjen.. -
nomføre sin notstand, og de tok med godt humør på såg de ofro kaMpen krevet. 9:hist
prøVde eeg med et-Velkjent_nezistIsk trikk-bestikkelse. 200 000 kroner ble utlovet d

IØnning til den som vi'le ri opplysnInger-som forte ,t kortenb= kom til rette.
Skjønt kuppst fOrerIkk midt på_lyse deger d. byens mE-st-trflNkert:: gater, Var -det ikko
en Sbm reflekterte på ministerens, tilbud ‘ngang da han gjorde brlønet skattefritt.

Tilbaketeret begynte ailerede II. august, 2 dager etter kunp.t, idet Maer±ngsdepar-
tementet telegrafisk sendte forsynIngsnemndene fø:gende påbud:



"Utdeling_av vanlige rgsjoneripkort for 24 kortperiode. •
f - cre: trIfriTsi:Yo7bru'Ee7n--63/ -8a 1.1t3o'llfWe'n'fi7~24"nliskort for. 24 kort'pertdde• :»k‘.Man 1overe innOm4ggakdttet for 25 peripde, rnKvedkommende . på vanlig måter~e

resjoneringskort isor 25 peribdo,Ikke hervmvt le -• Vert ut; loAn dog vedkommende fkkortefor.2j . periode mot å gi skriftlig kvitteringvpå
.venlig papir.,:I disse tilfeller ar det således ikke nødteadig å kreve omologskort vedktdelJngen.. - Da oks1ggSkort9ne 'cie1vds.er nfunstendig bg unøy9kt1g.uifylt„,m4 run - inn-skjorpe at.disse må vmfUomhvggelig og riktig utfylt:"..'

Et nytt telegrgm i siutten 9v måneden innekjGrpottlitk&rtes sku1le •leveres uten
forbehold, og at det ikke yer nødvendig med.personlig fremMøte. Når en tenker. oyeratir
89m Yer ajcdd i :scsratrenå løp, og den stfling guttene 'Thir i dn disse tdlogrgnmer ble

df,M klart at-def mfrtte:sn veldig prop• gand9mgåk1n.-til dekke tilbgketoget.
det 4tit1 ssg.9tt forsyningsnemndene fulgte den flrtenifitets pPbud, ble kortene

.sendt7t1lbake.porsjonsviS, Met et rbstriksjonens ble tilsvgronde.hPvet. S1ste rest ble
seadt onsdeg 8 november og.l'ffilst f1kk pn meget•kng.pp tidtil å heye: restriksjoacee.
. Ende1 kort var-delt Ut til ap 9v,gutiene pt skauen söm ikke hgrkunaet hente eine: koit på vanlig mAte."For ikke å. bli tattsv po?ttlet. » .

-Resultatet pv .det-hdle er kart .Ogir.odt: Vi forhindret på Pn effektiv,mAte.at nalsis-
3/4e11,e f1kk.bruke maten sorpen mot ung'guttene. Det kostet,oss to:.måneders tobgkkssasjen

, V1 her grunn til å tro-at bazimyndighetene hgr •10ert stø meget at do for fremtiden vil
holde seg frg å gjøre forsøket on, dkjen. •SkUlle det 1ikeVe1 skja, shagl de en gang til

1:et.sptåk soM de forst ir.
vVv.

• IlYTT;FRA NCRGB:

sabotasjo. . • .._ — _ — • .CHsdag 1 november lød det sent på.kvolden'trs ktaftige eicspIosjoner frn MØller eg
Larsene lhilverksted i liedsarksg9ten,13. • Verkstedet vcr av^ kr5Igeviktig betydndag• da
det var et av de få moderne Yerkstder for• oppboringpv blIMotorer osv. .Bedrifton arbel..
der for WehrMacht. Aksjenen ble.ntført pv.-en egbotgsjegruppe.p,t, 7 mann,:Som gjorde et

,Xleget grundig arbedde. .. _ • ._ , . - • • • -
..-; .Natt tll lørdag L. november sMalt det 1 tyskernep lager i Frilagerbvgniagen 1 chr.

Kroghsgate og lørdag middgg ver turcn kommet til Kemrt.ns meknniske verksted.
Søndag 5. november gikk en b9nsi.snstasen på• Vtreng9•1 uftsn. /ilpermere snkelthes. , . .. .

ter savnes, -
Lørdag 11. november eksploderte det i-GTorud jernvaref brikk. Det utbrøt brann I

Indexhallen, hvor en av mgskinene arbeidet for tvske bestillinger. prgnnen bredte,set
og forårsaket stor skgde blant annet på legeret.

Mandeg 15. november ekeNeoderte dot 1 bekbygnIngen Pirger Engelds ipilverkstod .1. , -Theresegt:'28s-eg forårsaket total skade..:
Det hittil siste 'sme116-thørtes onadag kveld 15. nevesber, og var pa'PtLeie.

-d4fritiMkk,'eo“yekerne hgr tatt til.sitt bruk..y*stmere sakeltheter savnee.
vVv .-

Skutt. . - •
.

-*""7"Wo:angivereaDeninswt~-en-gv.stntspolitiete fgrldgst'e nenn,.
. ,

ble om morgenen freei n g 3. ds. ..skutt pP hjørnpt av v.ngeds gate
og Ruesløkk-veien. PEctva.T Thorhus.som egan rtd toftob'erg, og DønrUm pinte Ihjel
sein bg Abbert 'for rt pgr Ar siden. Tefteberg mistet livet Uhftr.gttentatet.på Henrik

:/bMezikgt. 7.,-,statepolitiets tInlige-re boveakvertet.
oktober blg pn angiver vsd .ngvn Johnsen skutt at.en:arbeidskledd rann Ved'inn-

gtnI4ea til ?ofiekborggaten
Skién en nrinver eom hadde Pngitt en av de regiStrer1ngSp1ikt1ge, likvidert.

ErisrZfatisk ynktmann ved våpenfebrikken på.longsberg, OlgviDekken,':b1e'skutt 10.
oktObeiz. :'I,Sergen_hai..egså-on ey,de mest kjente bødler i statepol?tiet måttetliØte.
mOd livet. . -

- vVv
Ny'leatarael tn hi.rden -

."-Tarttr-67.-ffier clet fn.retntt en venyket eli;sjonMot hiStebens hoyeclimnrr
TotInngt.-1Q. 5jonmiestyrkene.hadde 3cl9rt pIr.se're- en dyngrIttle;Aniag i. kjellerop

SoM 4arkrafti.g.nok til Lødelegge alt inventgr. Ruset- b1e så :s1 bliet.ront.
Dette, var prt a1vor11g,p4 minneige t11 forraderne.ofi t hj'emMestyrkene k n lå til. rp'r
Som helet.eg hvor som helst. Solv cgne'llokrecikttet er de.11,5ke trygge.

vV,
» je:er.; .

HTeampfrontens Ledelso sendt6 for 9n tid siden.en legsordre f n1edning av 1.01-9-
stånds tyske forsøk etotakejOner met hjemimeernAtbn; Det freMgår av OversIkten

_ .

nedenfor at denne advarsel er vcl bu7runnet. Dpt r enhver hjemsw,frontkjempers
plikt å rette seg etter ledelsens dggsordra.



-

Fr et par uker siden foretok tyskorne en razzia  i n.nnested,  1-turdal og omkringlig .
gende di strikter gibk meget grundig ti:1 verks. I Nannestid blo det foretatt en asiarrestasjoner. En del av de arresterte ble slupbet ut mens i alt 22 personer ble over-
ført til

Frd 26. til 28. oktober ble det sott i gdng en omfettende razziet i strøket fra
Mjøndalen til Hokksund. Tyskc stormlockter med Gestspofolk kom opp Drammenselva, mens
andre kon landeveien i biler og motorsykler. En høyttolerbil ble kjørt rundt i distrik-
tet med ordre om t befolkningen hadde å kolde sep.; innendørs sålenge razziaen-v”rte.
Hvert hus ble avkjemmet fra kjeller til loft. Det ble arrestert  20-30  pt,rsoner. Dn
86  årig mann, som ikke hadde opnfattet forbudet, og .eieron av Hokksun hotell ble skutt
fordi de hadde begitt seg utendørs.

I Hallingdel, h r det også wert omfattende razziuer. 200 mann var
i virksomhet, Utbyttet ble bare en AT-gutt.

Også Førerens  Leimbygd, Fyrosdel i Telemerk, her veert hjemsøkt. Onkring 100 av
bygdens beste folk skni vsere .rrestert.

Onkring Oslo ha.r det dre=rt razziar i Neggedal, Nittedål og enkelte steder i Nordrarka
. På Hedmarken går d!st ogsk for seg. Oinkring Hmaar, ssrlig i Vang og Løten er det arres-
tert hundrevis av bønder. Denne razzieon skyldes at et par nrzistinke elgjegere oppdaget
en mindre lei r av arbeidsmobiliserte. En større tysk styrke ble sendt mot den. Det
kom til kamp, cg et prr ev dc unge guttene ble skutt, ble arrestert, mens resten
slapp untrt, Do som er tatt, Ivtr gg.ttdcn frydrtell.ge forbrytelse hjelpe ungguttene.
Denne enisode stiller Terbovens løfte orn fritt leide for ungguttens i det retts lys.

vlrv
ArresbIsjoner,
7  7 .2n: V -17ondhei m og Oslo har det vaert nye arrestasjonn. I Oslo er det tatt en
rekke fremstående menn fra 4dministrasjon og forretningsliv: Direktør Gunnar Jahn, Sta-
tistisk scntralbyrå, direktør N. Sohei, Forsyningsderrtementet, tidligere rådnnnn
Drammen, Finn Slaokstad, av3elingssjef i Drammens forsyningsnemnd, Knut At-ess, direktør
ved Christiania Spigerverk, Gunner Schjelderup, direktør Ihlen, Strømmens verksted,
rektør Erik Baehe Wiig, Forenede Ullvarefabrikker, direktør Erling øverl:And, Christianta
Portland Cement, direktør Styrsn, Askim Gumnivat_ofabrikk, din-ktørene Jensen, Viking Rem..
fabrikk og skipsreder Arild Nyquist,

vVv
/3t kostelig2 syn,

og skulle registrere en leilighet ti] en familie som har mAttet for.
svinne, fint de leiligheten torn. Men midt, p guivet i. stuen majestet -
Harasunds Samlede Vrrker.

vVy
Fra Kirkefronten,

-5Y"  Trie'Jo-do-i-kirkekampen, Pstor Fo) le stad og tidligere segneprest Narum. i Drammen
bPre Fmeholdt: "Timen er neer -", undertegnet Kløveress

og Sparess. Siden har begge fått telefonorpringning»r hvor det sairiTe ole sogt. Natt til
7. november korp det folk til Narums hus ved P-td.den: Fruen lukket opp,  ar  p spørsmål
svart€, hun at preste.n ikke ver kjemne. vir meget om k gjør, sa de 2 som henvendte
seg. Dct gjaldt en dødesyk i nabo]aget, T.bnddelb-..rt otter-t hun var gått inn igjen, blo
en handgranat kastet inn gjennom vinduet i det eneste va?relse det lyste i leiligheten.
Den eksploderts heldigvis ikke, - Det er ingen tvil om Rt det er nas1stene som h2r wrt

ferde, Mell mordet  pr knj Munk burde ha  lrert dem a.+: det ibke nytter a utrydde kristen-
dommen mod den slags midder,

De nye reiserestriksjoner betyr for de kristel1ge organisasjonc;rs, arbeide intet
-mindr; -6nn- ot-isri:1gt -rio7d7 -D7r-s7s  livsnerve, reisevirksomheten, er avsk&ret.

Den eneste institusjon blant de kristelige orgr.nisaajoner som har oppnAdd reisetil-
latelser er Frelsesarmeen, som rnn innenfor den kristene front lenge idar sett p med skep-
sist, Komme7idr-WkTe-liu-s-t-har gjert-gne ganger vsert i Kirkedepartementet qg oppnu.d
for!mler avokspodisjons-Sjef-Tevlirigr, nå, kist gcnorelle reisetillatelser. n rekker
hånden bi 1 det depe rtement sen for Kirken er symbolet pg åndelig spedalskhet. Innen
cffiserskretsene i Frelsesarmeen er det fortvilelse evor dette, gen den diktatoriske
adrs:`,strasjon f byr erlver kritikk av ledoren. Vi nis-tsr obfiserene i Frelsesarmmen
om at bispene og prestene i Den Norske rirke se, seg løs fra sine stillinger.

vVv.
BULLETINEN feirer i disse dr.ger sitt 114..rsjubileum. Det er forn gjort rede for

den gledelige utvikling pP de ytre fronter, sere vi i de si Ste h r opplevd. Det er on

stor tilfredsstillelse at utviklingen p hiemnefronten har holdt følge ned den militsere
utvikling. Hvis vi med var opplysningsviricsomhet ken ho bidratt til -det, or det mer
enn nok lønn for oss.

Redaktøren vil glernenytte dette høve til tr kke 21e nåwrende og tidligere med-
arbeidere for uegennyttig innsato. Don  s,tørsto tPkk de ev vAre mederbeidere
som var ra d p å tende den sannhetsfakkel som BUILETINEN ble i den mørke tiden fer 14 år
siden. — lenge dot er nødvendig, og s 1enge vi ka n, skal vi fortsette vår kamp for

FRI"HET og FducESTYRE.


