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Mer uskyldis_blod_?

Ved katastrofen i Fillipstad fikk Oslofolket det forste alvårlige kjennskap
til sprenggranatenes altødeleggende og morderiske virkning. Mange hundre
hjem er ødelagt for alltid, og mange familiemed-eewmer er revet bort fra si-
ne kjære for bestandig. Nye byrder av sorg og fortvilelse or lagt til de
andre, som oslobefolkningen må bære i denne tidens Fremdeles er det strne
i dagsavisene om ulykkens omfang og ofrenes antall, selvfølgelig av hensyn
til de ansvarlige, tyskerne  Nazitalererene holdt tett med sannhe-
ten, men for ytterligere å hjelpe sine venher, og -selv slinne å si noe,
fikk de brygge-arbeidere og andre, som til sin egen forundring berget livet
gjennom ildmørjen, til å fortelle hva de husket fra de siste minuttene før
heivedesmaktene brøt løs. Utbyttet var mazert. Ingen kunne fortelle om
Iuskende sabotører med brannbomber, engen r::unne hje'.pe talerørene i deres
søken etter syndebukker for tyskerne.
Lenge var det stilt igjen, inntil nazitalerørene fant på å spørre selve
StandartenfUhrer Fehlies om hva han hadde funnet ut, og der var de heldige.
Han kunne fastslå med en gang at "enhver mulighet for at et uheld under
lossingen var titelukket, og at selvantendelse derfor var usannsynlig, og
derfortrer en sabotasjehandling fram som den sannse rnligste. Her følger vi
en bestemt linje", medelte han. Mazitalerørene kroket seg i sLum beundring
for slik skarpsindighet, nå gjalt det bare å finne noen å skyte,  sa  var her-
refolkets ære reddet, og kravet om erstatning for skade, tort  os  svie avver•
get. Får det gjelder å finne "skyldige" har en da en viss ovelse.  
Vi skal altså ikke behøve å vente lenge før mere uskyldig blod skal flyte
for tyske projektiler, og vi, det norske felk,skal se på.
Det finnes en grense for alt, også for tysk terror, men den må vi nordmenn
sette. Det finnes også en grense for vår tålmodighet, og den bør vi nå ha
nådd. - Tusener av våre landsmenn og kvinner er fengslet og deportert, uten
:ov og dom. Uten bevis for skyld er hundrevis skutt eller pint til døde,
Alle lag av folket er rammet, studenter, lærere, emb2tsmenn, bønder, fiske-
re og arbsidere, unge og gamle uskyldige, det gjør ingen forskjell. Den
tyske blodtsrror tar ingen hensyn, det er vår dyrekjøpte lærdom.
En vil sporre, hvorledes skal vi, våpendsse scm vi er, kunne stanse terroren
Dr. Gebbels har selv sagt det:"Terroren stanser kun når den blir besvart",
for da lønner den seg ikke lenger.
myskernes terror i Horge har til mål å skremme, splitte og knuse ethvert er-
gakisert forsøk på motstand. Lykkos det, er seiren vunnet, da ligger slaven
dor evc=iinet. - Er det kommet så lanst med oss? Er det lykkes å skremme oss

\
fra evnen td1 å kunne tenke og handle? Har skrekken bragt oss til å glemme

de tusener som uskyldig vannsmekter i fengsler cg fangeleirer? Har vi glemt
den hsilige eden vi svor da uskyldige gissler ble skutt, da forpinte fanger
ensomme d sin red, matte ta sitt ezet liv for å sldrpe ut av elendigneten ?
Her vd glsmt varn løfte ?•'Nei ... vi har ikke glem'c, vi er kanskje redde,
redde for enorhundene, men vi glemmer aldri. Tanken på fangene, de dodsdøm-
te holdar ketet varmt i oss.
:a sss lære det første, å stå sarren, ubrytogig skulder til skuleer med de
"skyldige" og de uskyldige i fangehullene, dsde heltene cg ders fortvilte
etterlatte. Ie oss reise oss til protest alle sem en, La tyskernes og uslin-

:es kntsrer dnukne i flommen av protester. La den få se var enighet og vå
Isd sse vise dem at all deres terror dkke har knokket ,)Es, Vi stiller

oss på cireres side, vi reTTgIe -c7:5-rangnS-frisei -tf; bg -TdeV-Es rett lag til
grunE fsr domsavsdgelre Tne. - imin masS-eT-dnu-gen=g-W:2  )51:5fT-JteE'VT-1-U=1 -
siff- gj-cir -2-SIT±kIng-:-TMen da må dot være en nlikt for alle som vil kalle
Ecr nsrdmenn å følge parolen og sørese for at inneende-esene srgandseres elfek
tivt, der cr ingen risiko, underskrifter bnukes ikke, men et tydelis språk,
som klart untrykker vår mening og vare krav. -



Nazistene og leieboerorgenieasjonen.

  oppgave vi har satt oss med denne avis er også å belyse de forskjellige
ergrep våre hjenlige nazister har gjort seg skyldig i overfor leieboerne. I si)
denne artikkel vil vi da fortelle on sjølve maktovertakeisen - om de mid- Vårt
  nazistene brukte for å komne i besittelseS7leieboernes organisasjon. Det 1
m bekjent hadde leieboerorganisasjonene i begynnelsen av krigen maktet åtålt
istand en kriseforanstaltning ved forhandlinn med Oslc Kommune. Dette4fred.

isetiltak gikk ut på at alle de som hadde fått sine inntekter vesentligI ningE
dusert på grunn av krigen, skulle få sin husleie satt- ned. størreisen avdi dette
ienedslaget skulle i hvert enkelt tilfelle avgjøres av Gslo Kommune. Detde ar
rste skritt nazistene gikk til da de overtok makten, var å oprheve dettefram,
isetiltak. Da imidlertid leieboerorganisasjonen satte seg til motvergedem
t en fordyrelse av lcien, og santidig innledet en aksjon for å få gjennom-sats
rt brenselstillskudd for de mindre bemidlede, i iikhet med hva som skjedde godt,
der forrige verdenskrig, ble leieboerorganisasjonen besværlig for de nazi-
iske myndigheter. Ryktene begynte å svirre om at nazistene ville overtaDe 't
ganisasjonen, ot: at de ville slå den private og den kommunale 1eieboeror-løslE
nisasjon sammen til en, For å oppnå dette begynte nazistene å gjøre hen-nye i
ndelser til enkeltperscner dnnefor leieboerorganisasjonen. Imidlertid vis-skjeE
det seg at denne linje ikke førte frnm. Og så cen dag, i slutten av juni

ned 19¢2 lå der et brev i postkassen til Enling Dian. Brevet var fra skat-
kontrollør Anton Bjørkvall, og han ba Lian å telefunere til ham da det ik-
hadde lykkes å treffe.Lian hjemme. Lian, som hadde en anelse om hva saka

alt, telefoerte til Bjørkva11, og denne ba da Lian åMøtetil en konferan-
på Grand. Da Lian kom til Graled kafe, motte Bjørkvall opp sammen med enI de

vilkledt politibetjent, og de forela Lian et dokument son gikk ut på atringE
isling hadde bestent at Osio og Omegns Kommunale LeieboercrganisasjonYerge
ulle overtas av nazistene. Lian var arsatt,.og ikke bare han, men helete je
rretningsutvalgetOFhovedstyret. I henhold til dette dokument var skatte-lande
atrollør knton :1=,jørvall oppnevnt til kommisarisk fcrmann. Som sekretmrrer.
  oppnevnt den tidligere nestformann 1. Leieboerorgarisasjonen, peif Grønn,depor
som kasserer fru Gudbjørg Matre. Overtagelsen skulle tro i kraft straks,kia h
Lian måtte finne seg i å bli med i en bil som kjørte hjem til ham privat. De en
  beslagla Bjørkval1 og den medfølgende politibetjent alle heieboerorgani- jødan
sjonens eiendelor. Også gikk turen til kassereren, Ole 0, Wold. Denne varEitle
idlertid ikke tilsted•. Men Bjørkvall troppet opp ssinere på kvellen og be-de ka
egla organisasjonens kassabeholdning, vel 9oo kroner.følge
Ler deene tid har nazistene skaltet ned Leieboerorganisasjonen uten at detViet
blitt gjort noe for å ivareta leieboernes interesser, Styret har hele ti-ingen

•

vært det samme med undtagelse av at Leif Grenn, Som vel syntes det varninge
tt drøvt å bli kemmisarisk sekretær i den organisasjon som han i flere år4
dde stktt som nestformann for, sekte om å slippe vervet scm sekretmr. Det-
ble innvilget, og i hans sted rykket kontroldør ved scorveien, John Kolm,
p som sekretmr,
t er en side ved denne saka vi skal være merksam på, og det er, at hvis ik-
enkelte elementer innenfor Leieboerorganisesjonen hadde drevet sitt split-Når d
Lses- og undorgravingsarboide, haddu det neppe lykkes nazistene så lettvintre tr
1å leieboerorganisasjenen over . ende.densi
  det komner lr,da2,- SOMvi skel 10:»3ge organisasjonen opp igjen, og da skal T.E,R
minnes de elemtnter som på grunn av personllg nrgjurrdgbet gikk nazistenes
md, og var med pn å ødelegge leieboernes gamle,, rin,vede organisasjon. -det s
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TreTST=NG= av dct ncreke fe, 'r e- 1g,let for den "kulturbevegelse" N,S.
kjører orp med. Deres film, teater og varieteforestillinger

Enle deres dlluetrerte rublikasjoner er giftsoredere,
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Lge
I sin tale ved årsskifte uttalte statsminister Nygårdsvold bi.a.:

.d- Vårt folk hag gjennom kampens år lært å holde sammen som en eneste familie.
Det har bestått alle prøvelser, og jeg er ikke i tvil om at når folket har
tålt påkjenningen under krigen, vil det også klare omstillingen fra krig ti
fred. Det er uundgåelig at det blir meningsdivergenser om detaljer, men me
ningsutvekslinger er bare tra så lenge vi bare tenker på det heles vel. Men;av dette kan ikke gjøres uten disiplin og fasthet I ledelsen og god vilje fra

)et ' de andre. Den gode vilje som er vist uhder krigen kaster lys over vegen

te fram. Vi står nå foran det nye år. Det går mot seier og fred. Vi minnes
dem som falt i kampen, og jeg sendes min takk til alle dem som ydet sin  inn

3.om- sats hjemme og ute og ønsker alle kvinner og menn i cg utenfor Norge et
,dda godt, seierrikt Nytt kr. -
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ta De tysk-norske aviser melder at Terboven etter henstilling fra Quiså_ing har
Dr- løslatt flere politiske fanger i Norge. Det går hårdnakkede rykter om at

nye razziaer er forestående I Oslo og en antar at e'rig'ivingen av fang.ene er
vis- skjedd for å skaffe plass til nye ofre for terroren.
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Et nyttårsønske fra ststsminister 1LygårdsvelcL
+++++++++++++++

4 millioner jøder gyrdet ?

I de fleste tyskokkuperte land i Europa har de foregjellige Quislingregje-
t
en

ringer grepet til jødeforfølgelser for å tekkes  sih  herre, Det er skjedd i
Norge, i Holland, 75elgia, Frankrike, Slovakia og Italia. I Slovakia begyn-

le te jødeforfølgelsene for alvår våren 1942. De loo  000  jøder som bodde
atte- landet ble ført bort fra sine hjem og ,rlet ghetaer og kcnsentrasjonslei
r  . rer. I et forsek  ga  å overgå selve mosterOn gikk slovakerne så i gang med
ann deportere jødene sine til Polen og Russland, Målet var å ha rensket Slova-
aks' kia helt og holdent for jsder i. løpet av sommeren l942.
vat: De eneste av Hitlers vasallstater som har tatt on•litt mildere holdning til
aai_ jødene, er Ungarn og Finnland.
var Hitlers behandling av jødene var aldri nopulær i Tyskland. På den annen
g be- de kan en ikke si at det tyske folk fortok nos effektivt for å hindre for-

følgelsen, Befolkningen i de okkuperte land har på dette område, som elleri

det viet en ganske annen holdning.
ti_ Ingen vet ernå hvor mange joder som er blitt myrdet av Hitlar-regimet. Gjet.

ningene varieror mellom 2.5 til 4 millioner. -ar
år
Det-
olm,

TtL LES=E

plit-Når dere har  lest  avisen og tenkt grundig
_
ever innholdet, så send den vide-

tvint re til neete gode nordmann. Er det aniedning, så send med et bidrag til
dens drift - sSort eller lite -, krtg koster panser.

sk2a-HI*R DU  GCDE IDEIR, sikre opplysninger, stoff til agYkler som er nyttige
tenes for vår krigføring, så send det til css. Vi vil bruke

dot så lanat plassen rekker.
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Nye forsøk på å splitte hoimefronten.
f++++++++ 1 . 1-1--E-1 -1-+ 1-+ !--1 ±+-H-1- t-+

Det som utgjør heinefrontens styrke er at den står fast son granitt mot tys-
kerne og deres hjelpere i N.S,, uansett sosial stilling og politisk oppfat-
ning hos de enkelte av frontens nedlemmer: Okkupasjonsgakta cg dens hjelpe-
re innen Quisling-fartiet har gang på gang gjort forsok på å splitte frontent
men hittil har det vært forgjeves. Nye forserk vil bld gjort. I et intervju•
med avdelingsleder Klevenberg i Pritt Polk for 4. januar uttales det bl. a,
at N.S. i de kommende måneder vil "søke å reise en nøsjonol front mot bolsje±
vismen her heime. Dette må derfor bli mottoet for l944: 2å utefronten Euro-
pas ening mot bolsjevdsmen - og på heimefronten rasjonal anhetsfront met
kommunistene."
Vi som arbeider i heimefronten vet at de oppgaver vi hittil har løst, er
fullfort i fellesskap av gode nordmenn uansett om de før krigen tilhørte
Høyre, Venstre, Arbeiderpartiet eller kornistene. Vi vet også at kommu-
nistene ikke er de son har bragt minst ofre i striden for å gjøre Norge
fritt fra fremmedstyret. Det er derfor snå utsikter for hr. Nievenberg til
å få danne noen "nasjonal enhetsfront" mot kommunistene her heime likeså.
små som utsiktene er for Klevenbergs kollega Gøbbels til å skape noen enig
front mot bolsjevdsmen.i Europa. Som stillingen er, synes tyskerne å ha
nok med å hindre sin egen front d å rakne, og Klevenberg er vel heller ikke
heit fornøyd med den irdre stilling i E.S. for øveblikket.?
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Den danske dikteømrest Kaj prernR er blitt myrdet av danske nazistor. 4 mann
trengte inn i hans hjem, trakk hom med seg ned i en bil og skjøt han i en
skog. -

Nen tyska ammunisjonsbåten "Selma" som lå ved Pillipstad under eksplosjone-
ne den 19. desember, ble senere slept vekk og fcrankret ved Eangøyene i
Sundefjorden. Her sprang skipet i lufta den 11. januar, Ved eksplosjonen
ble mange hus på begge sidr av Pundefjorden beskadiget, -

V iR FORSI TKTI G.

Husk at alle som ved slarv og uforsiktdg opptreden stiller vårt arbeide i
fare, tjener lienden, og kan bringe gode nordmenn d deres klør. -
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