
Forlarger du plass
i framtidem Norge?

Så wå du vinne den ved
å gå i krig for landet

Nr. 11 1943 KAMPORGAN FOR NORSKE PATRIOTER

Ekse utivirominen i den 3 internasjonale har vedteke å loyse opp inter-
nasjo alen tsg stille dei seksjonar som ex Iltag(Or Sovjet Samyeldet fritt
med msyn til det vidare arbeid. SamstundeJ ber bovjet regjerinpa sek-
sjonane om å stydja opp under det arbeid som regjeringane i dei ymse
landa gjer for å ell nasismen ned.
Tysk rane rasar. Dette trekker i den polifinke krigen hadde dei sikkert
ikkje rekna mect. Sovjet på si side har sym at dei bar tillit til dei
andre laisda som tek del i kampen mot nasi. 3 intentasjonale vart i si
tid slape for å sikre Sovjet Samveldet. Arbeiderstaten var krinmett av
kapitalistiske statar, det gjeldt å skapa ein garanti mot dei krefter uten-
for Sovjet Samveldet som vilde gå til åtak på landeL Når no den 2 in-
ternes osale er upplayst, so bar dermed Savjet Samveldet sagt frå •t dei
ikkje enger meiner det er ein slik fare tiletedes. Vi skel kome attende
til vedlaket i neste nummer.

MORD !:

Påny har den tyske boddel vert i
Cottfried Lervåg, Andd

Knuelsen, Henry Thingsted, Gustav
Bergepist, Thorleif Dabl, Egil Mog.
stad, Odd Nilsen, Thorleif Olsen,
Johan Flones og Peder Moneth bar
etupt.
Arsaken til disse nye mord er, etter
tyskemes egen oplysning. at de for-
ate 6 hadde troffet forberedelser til
å gripe inn mot tyskerne i tilfelle
en invasjon, de 3 neste hadde Yist

om dette og ikke sagt fra, mens
Moneth hadde foretatt en voldshend.
ling og forsokt å xemme.
Blent nordatenn er det kun en me.
ning om disse nye mord. De er over.
grep mot nvilbefolkningen. De sav-

ner ethvert grannleg. Det kan ikke

were ronlig at det er en forbrytelse
for en nordmann å gjere seg rede
til å fri landet for overfallsmenn av
tYskernes tyPe, b mann skutt foreh
de ikke vilde være angivere.

det frie Norges navn vil vi si en
hjertelig takk til disse 10 steute
menn som har ofret livet for vår
sak. Vi hvet at det er en tung tid
for de nermtste som er igjen. tnen
de har den trest at deree kprre falt
på post, falt i kampen for å fri fedre,
landet fra trellakåra som tyskerne
og de nonke håndlangere her tvun-
get landet inn
Nordmenn: La disse nye dodsdom-
mer mane dere til mer intensiv kamp
til mer påpengsmot Og seierevilje.
Kan hende den dagen ikke ex langt
horte do landet lvårt skal bli fritt,
da vi igjen kao puste fritt og fole



oss sont menne&ker påey. Da vil
denne harde tid stå for 1.159 som et
marnitt. 13odlene vil bli stilt for
histothms dumstol, det skal ikke b/i
let1 for en misjon som den t3ske å
blere all skjend.el 2.411/ Hiller og
hans svenntr lijsr fort over land og
folA. Msn for oss. for dsm Con, kjcm.
per for &t hie '<ure.T vil det 11,1:12
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til .Ludet, tlni .ar r j.r W.nige lit,. dr- t 1hr sat. fra at den
Maner aa “re vil nek rh,pe. inen umkr-
Ilet er d,m forandriir s. at dpi ikke kudd er al!  rile katostrolalt. men
lenger skal stupe utca å 1,11 br  net.
Vårt appant er nå sä sierkt utbygd
at vi kan rekke frnm til bndlene,
og vi skal vite å nueme dem der
de nilmt venter det. Vi har 171
offibielle mord å hevne Vårt
regnskap gjores upp med 100 for 1.

OSLO — Vi er bedt om å advare
fo/k mot fru dir. Ball lansen og
kennes datter 1.,illemor, Drammens-
veien 116 B eg Harahl Hvam, Halv-
clon Ssartesgt. 6 Å. De utgir seg
for «jossingern, men vanker mye
sammen med tyskere.

NASJONALTEATEET — Streiken
ved Nasjonalteatret er blitt et sym-

vid den styrke den er fort med,
er den blitt et bevis for at det

frie Norge hohler stand.
no witter 2 medlenuner av tealret.4
dreksjon i fengsel. Professor FICHI fis

og direktor Seientad Ilodtker.
Sirriken har ‘art fra den dog de ble
f,att i fengsel. Nasis]en Fion

or.n prils å folk til å tro
at sr skat..;rn

av det er dct 2,amle q.re-
1,1 r i lkt
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m[-$:n nommann må hp:Ipc lit a
brings haluese i kassa. Det samme
detder Dyt ):,prske Tentret.
Vi vil med det samme si fra at folk
ikke må sette teatrenss skuespillere
i farbinnelse med atreiken ved tea-
trene. Det er ingen 30111 mer enn
vi beklager at vi ikke kan  gå  å se
på våre fremragende kunstnere —
Vi må nå noye oss med å setsle dem
(n h>klest uten blomster inntil det
igjen blir slike lider Nurge at vi
kan /note fram og vise dem vår takk
for at ikke /ot seg true eller lakke
til å svike landet vårt.
Samtidig vil vi rainne orn at all tysk
fffin er boykottel. Det horer ikke
med til en nordmanns ferd i dag å



se pe de tyske propaganda-filmene.
Overlat plassene til overfallmennene
og deres nomke lakeier. Så lenge
det må wre mangedobbol politivrikt
for å hindre dernonstrusjoner. må
ingen  gå å st pA tysk 111m av noen
art. \ i vil håpe at denne

lit Huor,uhliknmnlet vil bli
rsetter soknintr,11 vil dei
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il våren 1912 do det ‘<<<r bovden
det si.te åc er par•

tiet ghl L iEdlineÆ1g tilbake.
hdr sett ]nor har Iwu forlatt
dro rålne skota, en del er ofret på
slagmarken o dc minste skurkene
er havnet i feng=e1. NS sin saga Me
ikke lang. 1 daer eu enden. den
siste parade er 1. oldt. Neste 17 mai
skal norsk ungdom 133-Ide e norsk
regjering utgått av det brode lag av
det norske folk. Neste 17 mai skal
b1i en namilestasjon ov det frie,
sjnIstendige Norge.
Hevegelnen er et pci Iii il lede av le-
derem Da den store Q kom heim
fra flusdand var han så grepet ov
ideene for den sosiale revolusjon solla

var giennomfort der, at han var
villig til å stille seg til tjeneste for

sOIR bar fram de sanme ideer

her i landet. Han tilbod Norges
KommunistiskeParti sin arbeidskraft
Det var ikke rrlig arbeid for k.n salc
han bod fram, nei. hun vilde  gå  inn
i genendstaben for å spiopere for
partiet. Så lite for.;,to han den gang
av politisk arbeid, at han
bodde Ni P atlicklet ror C/111-rmnwd

fig han Nar Le fl i, Ljdpe
(1,.. i..o forhatts:

spic,nerr 1`.1111.11,tab.n. Ilan Ide
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selge ludulan&t, ban: L:41
lit å profit. 11,4 er den
5'011 111e linje som har gilt1 igjen i
alt det han har foretati 41en.

arbeidet har hatt CL mEtl: Makt.
Vi kjenner til Q's turer /11 T,skland
i 1939,10. Vi kjeuner til den hen-
vendelse han gjorde til nmske olfi-
erer nd ny års tider 1940. Vi vet

at Lan hadae konferanser med Fal-
kenhor4 i ruars:april 1940. Vi vet
ut han vor med på brygga i Oslo
8 april 1940 og ventet på at I ysk-
erne skulle komme. De kom ikke,
for på tross av alt svik, var det
noen som gjorde sin plikt. Vi hus.
ker 9 april 1910 da hollomannen i
Norsk Rikskringkasting meddelte ut
han ga ordet til «statsndnister Quis-
ling». Vi kommer alltid til å huske
denne stund, med all dens nhygge.
Tyske dy forfulgte vår konge og



den norske regjering. Den
norke caDer som en slik stund
krIn seg til tjeneste fur over
fallsnimmen, ham 9.10,nmer vi ikke
for han har gil.i. s(9, ii på
dth9.9=n, men da er oz,:å haw sagu
Slik er «f0rerena hfik ce sv,umne.
Aldri bar en slik forsamling av kjel-
tring,,r t rt ved noe ror. Inuenfer
ns finner vi i da9 bQrmen av det
nerske felk. I de heyen stilling,r
sitter beChagere, n arthandlere, rusjo-

lii!! cs ni rEd lere ja til og med kri-
mineNe forhrytere som All `0911,,t,
bor fått ledende sfillinger innen
norsk næringsliv.
Det cr en grufull parade. Det Ink-
ter lik. Men hakom lysncr det —
Terk dere, nordmenn, h9or lyst og
vakkert vi kal få det her i landet
når vinden neste vår blåser over de
glemte graven Kjelifingenes siste
hvidested. Dn bIir det vår i Norge.
vårt Norge!

SVINDEL — Fra Oslo får vi
ding om at «forererm har holdt man-
string over dem som skal reise til

pp p
plasseu foran slottet. Det er bragt
på det rene at de Oeste av dem som
stilte opp var folk sem nok en gang
hadde vært ved fronten, men sern

ft. er fast bosatt i Oslo, Ved neste
opstilling var det folk som var kom-
met heim fra fronten. Det var de
samme folk. Da politikompaniet
skulde reise ble det hentef en del
fra treningsleiren i Hoimestrand, da
det gamle kompani skulde komme
heim ble de samme folk stilt opp.
Bildene i avisene viser at det ikke
fantes folk på slottsplassen ved disse
parader. Ved Egertorvet var det
noen langs fortmet, men var med.

drkr et det var 90 prosent av de
frammøtte der som snakket tvsk.
Det er cu unnerk.9 holdninh Nilk
”Ner. La det 110 bli fast reg01
st ingen nordmann går i nærheten

de tihtelningce som Q og tysk-
erne

NS REXEETET for 3 måneder shliN
at noen av matene i 9Tarsk d,eids-
tjen9ne var sendt ut av landet. De
belegnet drt sniri endsinnede ryktex.
For ea. 11 dage siden ble det slått
stoxt opp i avisene at «Enare Svei-
ten» var kommet tilbake fra Finu.
land. Konske den store Q rekner at
grensen skal gå noe lenger ost, mens
de finske naaister rekner med at den
skal  gå  ute ved Atlanterhavet ?
Rrygger det opp til strid har nok Q
sjansen for å vinne, for mesteparten
av de finske soldater oppholder seg
under jorda, og de som er igjen oppå
er en del brysorume for tyskerne.
Det skulde således være bra sjanse
til å få hjelp av Hitler. men Pass
på herr Q. Det er ikke sikkert hvor
enge lii tIer har noen hjelp å sende.

IENRIK DAHL, visesanger av pro-
esjon, utnevnt av ordferer fritz

Jensen til bestyrer ved Oslo Arbeids-
kontor, har fått avskjed. Han ble
for kostbar. Først tok han kr. 200
for å frita folk som var kommandert
ut på nasjonal arbeidsinnsats, men
så la han på til 400,eo, da ble det
stopp. Han trodde vist at han var
kommet så hoyt på strå at honora-
ret kunne settes oP0. Neh du 991‘
nok feil der DahI, selv en fylkesfo-
rer kan ikke gå hoyere enn til en
kvart million, en minister til 391.
Dahl hadde langt igjen dit.


