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«Det er det store, og det
er det ghipt:
at kkirt det stend ron

stuger.

Ottur lit ii s Nordho. Bjarne Dal-
land, Rarald Muttutelkl. Thmtlor Da-
nielsen, lupolf Klerpoto, åribor

Berg, thup. CaroLli EspeRd, Olur
Pienegaard, hitt Veku, Leif Kiu-
dem, Ole Kjell frallsen, Olas Kvern-
mo, Sigurd Syvertsen, Arne Stenspul,
GlIstay adoli Neråven og lleidar
Svendsen - alle mediemmer av Nor-
ges kommunistiske parD Ottar Lie,
Lars Nordbo, Bjarne Dalland og
liarald Slaattelid var og medlemmer
av pardets sentralstyre.
Desse nordmenn er ikkje meir. Omlag
eit år sat fieire av dei fengsla, vart
misbandla, degne og pinte i tortur-
kummaren, til slutt slakta ned 5om
kroter uttmed ein nour. Deira einaste
blotsverk var kjorleiken til land
og folk.
Den tyske valdsmakta har sett seg
fore å rydda ut strideviljen i nord-
mennene. Framfor alt gjeld det å
detta ut alt forarskap for trugsmå-
let mot seg, VI nemnar namna til

Viggo flunneen og Arne Gondaa.
DoN Nar og medlemmer av  koxi)alu-
ni:itp  hedaktdren av rarbei-
derert», lienry . KDoihmett. og
krim, hans tok oklarpasjmorukta
livet nv i Tytahml. FILIrv undre
av fartlet in ireuAte menn og
kvinor har te il Lta tivet. Til no

eVer 200 rothowon avottn. I or
nojimetts fr/dom itg Totstmert li thlt
I th• uove ra sm pind.

Dpi Inn di I f djerrøte •trid5-

1110in i den unsjonale fronten. Dei
hadde herre eit mål for imga : Siger
i fridomskrigeo — osta k v a
det koste vi/de. Dei orka
ikkje sjå fedrelardet huva og
trødd ned. Difor satte de alt inn i
kampen,
Vi veit om den voidaum kjen5la av
armod 'og hjelpesloyse deoe lands-
menn Ladde for dei seig om. Dei
måtte venta koleskotet Utan å kunna
lofta ei hand til verge. Lioviljen
i dei krov retten til å verga seg,
høve til å meid hodlane ned, det
lionste tu nokre med mg i dauden.
Men det lever nordmenu etter dei.
Og vi, deira kamerutar og landsmenn,
skal vem dei fyrste som Div merkje-
stonga. 17/ veit vel at krig krev liv.
Men vi vil ikkje at landemenn ver-
gelaust skal shletast. Vi vil ikkje



Pravda. det offisielle organ  for  regje-
ringen i Sovjet Samveldet, sleriver
ota Norge og nonlmennene: allorge
er et lite land nted ett liten befolk-
ning, men den inmets norduternene
har gjort i krigen er den storme nee
land nar gjort når en tar lolketallet
i betraktning. Norge bar fortjent å
Mi fritt og selvsteadig, og det skal
agså bli dee. IlegtertndsT i Sovjet
Samveldet geranteree ai. Norge slud

veta rte folk i tarturkommerar. LM
mordarane driva jak: på om. Men
djevlane ekal akta aeg. dei norske
kulene roskar jornnt euelt. Fridoms-
krigen skaI ferast yadarn Fedrelan-
det skal frigjerost.
Valdsmenua trtlt dei Attl setja skrek. i
ken i folket. Men vi veit nå at
ingen slepp unna knenen. Vi nt å •
shIst, for eller mot valismakta. Og
då veDjer vi moL For å verge sart
eige liv og vår eigen eksistens. Det
må bera laust med ein kamp på liv
ng dnudl
Dei landsmenn som valdsmakta myr.
da, var berarer av holve urkrafta

folket. Urkrafta må fram i heile
nasjonen! Den namonale kamp-
krafta  må  lonast ut eg driva oss
til hard ng kumpromiadatra, tdorson
/eg krig. Alannefallet reknar vi når
sigeren er vunnen. No tel berre
daude fiendan
Vi skal ha vårten. Angivarar tet
provokaturer skai duy. Frialearane
skal verge lit ng heim. SaLotasje
og sprengning skal splintra Itjula i
krimmnakina. Vald ng terror skal
råka funden sjol. Ifensynelanst eltal
valdsmakta knmast !

Det er vårt synr:

Nordmannen endlaag Vale.

få  ain fulle frihet tilbake, det skal
ikke hare f beholde det som det nå
har av landontråde, men det
bli storre. Noulmennene har fur.
tjent den,
Vi ovellater trestig til nordmennene
å  avgjere hvem de vil tro, russerne
eller tyakerne.

Visepresidenten i USA Vallave
•ier : ttVed hjelp av lederne i nasi-

td f k t.
fure menigmann verden nver ti/hake
il e/averi og nturke. For den nokne

sannhet er at shat toldspolnikk som
nasistene preker er djevelens egen
religion og Itere. Det sateme er til.
felle med lemen at eu rase og en
klame bar arvet retten til å dorninere
over andre raser og klamer og be-
tnakte dem som slaver. Troen på
en av satan ledet forrr med sine
Quidinger. Lavekr og Musmliniee,
hans •gauleiteres i alle nasjoner er
det siite og ytterste merke. Kan
det være noe hetere belvete entt det
å være en Qnhling. med mindre det
da måtte vere det å vere eu Laval
eller Mussolinie

FRONTF.NE. Det var mange som
mente at vi var for pendmistiske i
vår !tedernmelse av de to parters
maktfurbold da vi for 2 nnueder
siden skrev vh eversikt fra frontene.

vordering av styrkeforholdet
var hyeget på helt pålitelire opp-
lysningee fn folk som ved aelymn
hadde hatt have til å sette mg inn
inn i Iorboldene. Nå er det ngså
nutage snat ser noe anderleder På
stillingen enn de gjorde fnr tn ne-
neder siden. Det er ikke ree ran,
det er i sammar med den rnennes-
kehge natur dette å bli revet med



av stemninger. Vi onaker alle at
krigen snart skel være slott og med
mier for våre våpen. Det cr da lett
å bli revet med i stemninger. moke-
drommet. Her er vi  ved  fankjelMn.
Krtgen er realiteter, den har ikke
nee med drømmer å gjore. 13efolk.
ningen hor ogrå innstille eg på re-
afiteter. Den nakne grå  vanvbet
den brutale virkebghet. det er kri-
gena hurde loa. kan nok ae las-
punkter i det fjerne, at er helt Hkre
på nederlag for noismen og mier
for frihet og folkerettigheter. Det
er det store Eaponkt for alle i dag,
men når vil denue seier komme?
Se, det vet ingen. Det er mulig de
kommende vånnåneder gi en pe-
kepum, men det er hte trohg at det
1,11 gi det endelige svar.
På ostfromen har russerne initiativet
på den nordre og midtre del av fron-
ter. Det er ftanrgang deb om enn
langoun. På oravroittet er det tys•
kerne aom går frant, likeledes  lung-
somt.  Denne tilbakegang i aor betyr
dog ikke at Sovjet ikke makter mer.
men altyldes andre faktorer. bl, a.
snehreningen og de med den folgevde
vanakeligheter for transporten av
tropper og materiell. Våren kom
år betydelig tidhgere enn vent. t.
Sovjet-troppene hadde gått hurtig
fram. det yar å vente at de Oke
badde fitt tilstrekkelig tid mil å be.
leste Mne nonntine strfiroger alik at
de kunne st4 her stornmegrep.  : år
da tjskerne patte inn med slik ojrke
mm de gjorde vpd Charkov, så var
det Tirnelig at Sovjet brukte den
gamle takukk, nemlig å gi opp her
redeaunet mer en del terrery for å
spare på folk og maieriell. De hur
far gitt uttrykk for det pareme. når
de har sagt at terreng kan ainnes

tilbake, men darde soldater kan ikke
bli vekket til tive, Dette trekk har
gjennam bele historien wert typisk
for nrseisk krigsfirrseL
Tyskerne på sin side stat i en virke-
lig furefull stilling da den mde her
var nådd Poltuva. Det kunne her
bety det absolatte nederlag dersom
de måtte tilbake over 11njepr og ned
til Svattehavet ved Odessa eller  Ni-
tadaijev.  Det var derfor rimelig at
den tyske luertedelse måtte gjere
en kraftanstreroelse ber, den måtte
for enhver pris få  de  fiyktende aol-
dater til å snu, Detta oppnådde de
ved å fore over 12 divisjoner fra
Frenkrike, ved å sette ion 7 rumen-
ske clUisjoner og hone opp fra Krim
og andre eteder fra. forhoklous fruke
tyske tropper. De angrep så emlag
med 25 dmiajoner på et forholdois
lite område. En slik kraftanstren-
gelse kan nok fore til øyeblikkelOe
resultater, men det er lite sansynlig
at det betyr ei mye som tyakerne
vil gi det utseendet av. Det er ikke
onen grunn til å tto at tyakerne i
de nermeste vil klare i fortsette sin
offensiv, eller fore denne fram gjen-
nom vår- og sornmermånedene. At
tyskerne vil klare å ideviTe en tall-
messig stor styrke for en eventuell
offensw, kart en anke som sikkert,
men like sikkert ey det rtt det kva-
litative ikke vil avare til hva de for
bay hatt. faly ea bomIskraprog av
den tyske industri og innkommarde-
dering av de folk som i der g/or
tjeneste i frairs. org. Todt, vil ikke
akarre tyakerne kvelitativt gode sol-
duter.
Vi kan også vente at Sovjet Sam-
vehlet yil for sette iii, toktikk og
trekke seg endel tilbake i lopet av
sommeren dersom det Orshe Pros



skulde bli så stort at det vil koste
uforhuldsvis mye å stå mot det
Det kan være mulig at ledelsen vil
finne det regoingssvarende å ta ermå
et viuterfelttog for der å gjure det
endelig av med motstanderen. Men
selv om en slik taktikk blir brukt,
er det ingen grmin til engstelse eller
til å tro at Sevjet Sumveldet har
interesse av å holde krigen gående
en dag lenger enn nadveudig,
Etter engelske meldinger er Tyskland
hombet kraftig i lopet av de forste
14 dager i mars. Det skel trgså
være påfort dee tåske industri bety-
delige slroder. Det er klart, at dette
bar overordentlig stor hetydning for
Leigero gung. Det setter derfor ned
humoret bos eus når det inntrer en
panse i anyrepene. Det er også
mange innenror vårt land som er
titheyelig til å krilisere den krigs-
turel som vestmaktene bruker. Iler,
smi i alle undre tilfeller, er det iett
å si at det slud gjøres der og det,
men det er alltid verre å utfure det.
Det r timelig at folk ber gjerne
vilde se realiteter, at de mener Eng-
land og USA nå må vrere istand til
å tilføye Benden større slag enn de
gjør, men noe virkelig positivt å
bygge på har vi ikke. Vi må derfor
neye oss med å belsolde treen på st
det soal kan •jares, det blir gjort.
Det foreligger ikke nee sum kan
tyde på at de reiser som foretas og
de konferanser som holdes, ikke har
alvorlige hensikter.
I Tunio er engekkmenn og ameri-
kanere gått til angrep og selv etter
tyske Inelfanger ser det nt til at
angrepet er av  en  mer enn vanlig
bård art, Det gir oss noe mer tro
på et godt utfall når vi ser at Mont-
gommery påny har gått til angrep.

Den behandling han ga Rommel
onsker vi alle tyskere skal få.
De dager som nå kommer vil bli en
ventetid. Ferst når vårløsningen er
over på estfronten og lederne på
begge sider har stik opp til kamp
påny, vil vi få nee mer utferlig å
helge ClEd til. Vi håper Den rede
ber innen ikke altfer lang tid vil
Ila renskei sitt fedreland for nUsi-

bc rdenc.

RCIPv var det for krigen 65.009
mennesker. 1141vparten ble evalunut
da russerne trakk seg ut uy byen.
Da de nå igjen inntok byen sar det
200 ferkorone mennesket lithake.
Resten, 32.3611 mennesker var drept.
sullet ihjel eller deportert. 1 hiesiev
der pte tnkerne 19.000 sivil-personer.
Det er Oenne nasjon eom represen-
tmer det nye Europa. Det er godt
s i vet ot det aldri vil skje.

0914): Angivere:

Reidulf Pedersen, Huitfeldtsgt. 13,
Arthur Niken, Thunnanusgota 9.
Frk. Culhorg Larsen, Colletsgt. 65.
fru udith Kristoffersen, Sehregate
31 Ito 1. Sender og gir illegalt niate-
riell folk og sender så aemeldel-
ser på dem til politlet

Pass opp for angivere !

Den 22 mars ble det sendt 170
norske fauger fra Grini ti Tyskland.
Mange  av  disse hadde sittet ganske
kort tid på Grini. de hadde ikke
fått noen dom.


