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Vestfronten. Fronten i vest er igjen kommet i bevegelse. 6 allierte

armeer bryter nu gjennom de tyske forsvorelinjer på den lange frontlinjen fra
Schweitz til Nederland og rykker •stadig nærmere RuLx og Rhinonrådene tiltross
for tyskernes innbitte notstand. I Nederland står-allierte tropper 1 km..fra..
Venlo og bver et stadig press mot de tyske styrker langs elva -Ehas. Nordoet
for Aachen er byene Gelenkirchen og Eschweiler erobret smt Lutker nord for
Eschweiler. Tronper er nådd fram til clva Rocr og truer Julich. De bitreste
kairper for'egår i dette avsnitt og voa Rundstedt -setter alle krefter inn for
å stoppe den Videre framrykning. Et nederlag her vil bli av kataetrofal betyd.e
ning for Tyskland. Tapet av gruvene i Ruhr sannen• med den rent mbralske betyd-
ning ev• et slikt nederlaz vil ha en sterk innflytelse på forsvaret av det bv-n
rge Tyskland. I Metz Gjenstår no bare 'entysk lonne, og, lenger sbr har ameri-
kanerne rykket largt forbi Saarburg son-ble erobret 21.ds,. Den franske 1, arme
har befridd YUlhausen og står no etter en franryhiing på over 40 km. foran
HOlmar, mers den 7. amerikans:-e arme rykker hurtig gjennom midt-Vogeserne og
står ved aales-nasset. Og i kveldssendingen idag, 23/1.1, meldes •at franske
panserstyrker har hatt en bemerkelsesverdig fra=ykning og står i utkanten av
byen Strassburg.

Det er-alle tegn som tyder på at dr. Ording-vil få rett
sin antagelse bygget på rr.dlit=eksperters uttalelse om at EisenhoVer har til

hensikt å tilfOye tyskerne et knusende'slag aleerede fbr nyttår,..Weret kommer
i tilfelle til å Spille en ner:et viktig rolle, men nan må vel kunne regne med-
perioder av god=, og dette i forbindelse med hel utnvttelse av Antverpen soM
innlastnlngshavn-vil sikkert  ri  far over utviklinzen og gi de allierte en
langt stbrre slogkraft.

• Os-Vronen.- Det er relativt sir forekyvninger på--Ostfronten. Russerne-
barsatt inn med kraftige angrep not de tyske styrker på bia Osel og .drevet
den tilbake til den sbndre sDiss av bia. Erobringen av Osel vil ha,stor betyd-
ning for den ruesiske ostersjbflåtes bevezelsesfrihet og frata de gjen=rende
tyske tronner den siste stöte. Tyskerne gjbr stadig notangrep i Idtau-avsnit
tete  nen biir knstet tilbake med store tap. Pan.Den om Budapest har v=t hindret:
en tidav dårlig v2r, men i den sencre tid cr kanpene.bluseet opp igjen, og

russerne anlecger no et storstilet angrep mot byen fra tre kanter. De inntar
etterhvert alle viktige knutepun3:ter Oz avsLirer alle strategiske forbindel
Seslinjer i den hensikt helt å isolere byen. Stadig vekk koster tyskerne inn
reserver, men tappes etterhvert både for mannskap og materiell. I Grekenland
er Eakedonia helt befridd åv allierte styrker sammen med greske friskarer.
Titos styrker har befridd Tirana og den viktige havneby Durazzo.

Den 5. og 8, arne kje:nper fortsatt hardnakketnot de tyske
tronner foran Dologna og inngangen til Fo-dalen. SitUasjonsbilledet har v=t
nokså uforanderlig i den siste tid, og noen stbrre operasjoner ser det heller
ikke ut for å bli i de n=este dager. De allierte binder imidlertid så store
tyske styrker at bare det kan synes å-va3re tilfredsstillende nok. En fristes
til å tro at det er den allierte Overkomnandos hensikt å hindre disse tyske
tropper i å delta i kanpen om selve Tyskland.

• Vi finner det interessant å Ei  Et  litet resume over utviklingen i
de siste nåneder fra til idag da de-allierte står ved Tysklands grenser såvel

öst som vest. Under to veldige offensive n  on våren og sonneren, er tys-
kerne kastet ut av Rusland e  fbret av Ukraina, a av D'triterusland, mens vest-
naktene gjennonfOrEr verdenshistoriens• stbrste nilitroperasjon ved landgangen
i Frankrike og etter et par måneders stillingskrig slår oVerende de tyske vest-
arneer i en lynkrig som slår alle tidligere, tyske som russiske rekorder. Sam-
tidig faller det tyske system i.Sbrbsteuropa sa=en, liverumit skrumper sari
men til det egentlige Tyskland, en eneste upelitelig vasall og et par besatte
wråstater. Det cr ikke nbdvendig lenger å regne-med befridde byer, man kan reg-
ne aud land: Frankrike, Delgia, E€llas, BulEaria, Romania, Estland, Litauen,
det meste av Italia, Jugoslavia, Albania og Latvia, mens Finnland, Tysklands
opnriktigste forbundsfelle, blir drevet ut av Fra 12 hovedsteder er
tyskerne drevet ut: Roma, Paris, Dryss.el, Aten, Tirana, •Beograd, Sofia, Bucu-
resti, Kaunas, Riga, Tallinn og Elsinki, =s-det kjempes.Omden trettende:
Budapest. "Festningen Europa" er felt; det kjelres bare om sitadellet Tyskland
og et par franskutte bastioner. Tyåklands armeer er tilfbyd nederlag de ikke
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overvinnekvirkningene av, dets forsyningsbasis er skrumpet inn til en.bräkdel
av hva den var, dens hjennefront er nedsunket i sldv apati etter at et revolte-
forsdk fra generalenes og andre framskutte menns side er mislykt, de siste re-
surser bunnskrapes både når det sjelder tropper, niateriell og arbeidskraft, og
vestmaktenes flyvåpen, som haf tilkjenpet ses luftherreddmmet over Europa, ret-
ter tilintetgjdrende slag mot Tysklands arbeidsliv og kommunikasjoner. Imens
vokser trykket på frontene i vest, -dst og sbr,.underholdt av en stadig ström
av reserver og nytt materiell som bverken tyske fly eller tyske ubåter kan
hindre i å kon= fram.

Yrigen er avgjort. Tyskland er slått, og Tyskland vet det. Det kan
ennå holde ut i uker og nåneder ved å kaste sine siste reserver inn, men uten
håp Onå kunne vende situasjonen til sin fordel, bare om å kunne oppnå en liten
utsettelse. OG il hvilken pris? Til prisen av selvddeleggelse for årtier.

Fjerne bsten. Etter.landgangen på bya Leyte har amerikanerne stadig intensi-
.-Vert s3:ne—angrep mot de japanske besittelser både på Phillipinene og på Borneo
og de andre byer. Med store flåtestyrker angripe2 de konvoier av forsynings-
skip og.flåteansanlinger i marinebaserne og tilfdyer den japanske marine knu-
sende nederlag. På öya Leyte er de japanske styrker trengt helt ut til en smal
kyststripe på vestsiden hvorfra de yter en hardnakket motstand. Forsdk på land-
setting av nye tropper er forpurret, men japanerne Gjdr stadig forsdkene opp
isjen. Sw3re flyvende festninger f2a baser i Kina har angrepet industrinål på
den sydligste av de japanske dyer, likesom mål på Borneo og andre byer har fått
bombelast på bombelast fra amerikanske fly: Sår krigen i Europa er slutt, vil
samtlige allierte nasjoner delta i kr:Igen not japan. At også Russland insiste
instans vil delta i oppgjdret ned Japan er ikke usannsynlig. I sin tale på års-
dagen for oktoberrevolusjonen uttalte nemlig Staling bl. a. at slike ubehage-
lige-overraskelser som Pearl-Earbour-intermessOet, tapet av Filippinene, Ebng-
kong og Singapore kan ikke betraktes som rene t_Lfeldigheter. J-aan var soin an-

, grip 3.-nasjort-bcdre rnstet for krig enn Storbritania og USA. som fdrte en frede-
lig politikk.

Flyvåpnet. I den årstid vi noer gått inn i er det rinelig at flyvåp-
nets virksomhet blir sterkt avhengig av v=forholdene. Stormer og snetykke leg-
ger hindringer-iveien, men såsnart w3ret bedres igjen settes det inn ned masse-
angrep av stOre.formasjoner, Foran de store offensiver i vest har alltid fly-
våpnet grepet avgjörende inn ved å bombe-de tyske tilfbrselslinjer og befest .
ningsanlegg samt oljenål bak fronten. Også langs vår kyst er virksomheten dket
i betydelig grad ja man skulle tro at det er i en bestemt hensikt. Senkingen
av Tirpitz og jalcten på ubåter langs hele kysten kan bety at de allierte fdrst
vil fjerne de farligste hilzdringer fdr nan går ti-istörre anlagte operasjoner.

Nord-Norge. Selv om nan ikke hdrer noe mer.fra krigsoperasjonene i
Finnnarken, behdver ikke dette å bety så.meget. Planen for.Norges frigjdring er
lagt for lenge siden, men venter bare på det rette byeblikk. Idag meldes at
finske  styrker er kommet fram• til den norske grense, mens russen er taus. Det
som imidlertid i dyeblikket opptar sinnene, er tyskernes ubarnhjertige og retts-

' ldse franferd mot våre landsmenn. Der fortelles mange historier om nbd og for-
tvilelse på grunn av den tvangsevakuering som tyskerne og nazistene har satt
igang. Byer og landsbyer svies av eller sprenges istykker så der ikke er sten
tilbake på sten, Folk jages ut av husene ipå fa- minutters varsel og får bare ta
Med seg en pakke med.det aller nddvendigste til en vekt av 15 kg, De som flyk-
tet dpp i sine hytter på vidda ble forfulgt avebyskerne, jaget ut og hyttene
avsvidd. Manse forsdkte å komme seg over grensa til Sverige, men det er et
pearbeide som bare sportstrenede mannfolk kan klare, og mange er de som har fun-
net sin ddd av utnattelse„;Sverige yter den hjelp de kan. Fly avpatruljerer
grensedistriktene og kaster.ned telt, mat, klær og.annet utstyr, likesom alle
hytter i traktene blir forsynt med mat for 14 d- er. De var villig til å trans-
pOrtere flyktninger gjennom Sverige, nen nektet å sende dem inn i Norge igjen
uten at vedkommende selv dnsket det. Der er framsatt interpellasjoner i begge
kamre vedrdrende evakueringssaken, og den svenske presse er alle enige-om at noe
ekstra nå gjdres. MOrgontidningen skriver bl. a. at fiVIS IKKE ØN-SKET Oirrg-HUKA.NI-
1=11:JEI4P:TILT•NORGE-:BLIR-E7T-ZRZO12M.;-KAN K R A V L T OM M IeJs: I T-E R _
BJEL.P. ANTA VOLDS0131:--D I MeE'N.S OeN Vi får bare håpe et hjelp
må komme snarest mulig til våre lidende landsmenn,

Ifølgonmelding over Stoekholm imorges kl. 8 er Strassburg fallt.
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NORGESNYTT.

Sabotasje,
:Onsdag.•1. november lOd det sent- på kvelden tre kraftige e•ksplosjo-

ner fra Miller Og Larsens bilverksted i Eedemarksgaten 13, 0s1o. Verkstedet
var-av krigsviktig betydnirig, da det var et av de få moderne verksteder for
oppboring av bilmotower osV. Bedriften arbeider for Wehrmacht. Aksjonen ble

, utfört av 7 mann somegjorde e:t-meget grundig arbeide. •
Natt til lördag 4. november srnit det i tyskernes lager i Frilager-

bygningen i Chr. Kroghsgate og lOrdag mliddag var tunren kommet til Kampens mek.
verksted.

SOndag 5. november gikl: en besinstasjon på Vålerenga i luften. Ne:r-
mere enkeltheter savnes.

Lördag 11. november eksploderte det i Grorud jernvarefbrikk, Det
utbrbt brann i Indexha'llen, hvor en av maskinene arbeidet for tyske bestil-
linger. Brannen bredte seg eog forårsaket stor skade blant annet på lageret,

-Mandag 13. november eksploderte det i bakbYgningen i Birger Enge
lis bilV_erksted i Theresesgt, 28, og forårsaket total skade.

Det hittil1 siste suellet hörtes onsdag 1va1d 15. noveMber og var på
Freia Sjokoladefabrikk som tyskerne har tatt til sitt bruk. N=ere enkelt-
heter savnes.
Ny advarsel til hirden.

Natt til 6. november ble det foretatt en vellykket aksjon mot hird-
stabens hovedkvartc i Tollbugt. 10, Oslo. Ejemmestyrkene fiadde klart å pla-
sere en dynamittladning i kjellere.n, sotti var kraftig nok til å .3delegge alt
inventar, EUset ble så å si blås-t rent. Dette var en alvårlig påreInnelse til
fo=derne omat hjemmestyrkene kan slå til nån som helst og hvor som helst.
Selv i sine egen hovedkvarter er de ik-te trygne,

:S1cutt. .
Nye angivere er likvidert. Den mest kjente, en av statspolitiets

_farligste meng, politifnllnektig Thorhns, ble om morgenen fredag 3$ ds. skutt
På-hjornet av Engens gate og RUselkkveJ_en. Det var Thorhus som sammen med
Tofteberg og Dönnum pinte ihjel Sålvesen og Aubert for et par år siden. Tofte-
berg mfstet livet under attentatet på Eenrik Ibsensgt, 7, statspolitiets tid-
ligereehovedkvarter. .

31, oktober ble ea angiver yed navn Johnsen skutt, av en arbeids-
kledd .r.nnneved inngangen til Sofienberggaten 1..

I Skien er en angiver som hadde angitt en avHde registrer1ngsplik-
tige,

En nazistisk vaktriann ed våpenfabrikken på Ebn_ sbge, Olav Dokken,
ble skutt 10. bktober. - I Ber_gen har også,en av de mest kjente bOdler i stats-
Politiet måttet bote med

Razejiaer.
Ejemmefrontens Ledelse sendt for en tid siden en dagsordre i anled-

ning ay Arestående tyske forsOk på storaksjoner mot hje=fronten. Det fram-
går av oVersikten nedenfor at denne pdvarse1 er vel begrunnet. Det er enhver
hjemulefrontkjempers plikt å rette seg etter ledelsens dagsordre.

For en tre ukers tid siden foretok tyskerne en razzia i Nannestad,
EUrda1 og onkringliggende distrikter. De gikk meget grundig til verks. I Nan-
nestad ble det foretatt endel arrestasjoner. Noen av de arresterte ble slup-
pet ut, menS ialt 22 personer ble overfOrt til Grini,

Fra 26 til 28. oktober ble det satt igang en onfattende xazzia
str&ket fra Nijöndalen til Ebkksund. T-Jske sterr:båter med Gestapofolk kom opp
Drammenselva, mens andre kon:landeveien i og motorsykler. En höyttaler-
bil ble kjört rundt i dis.triktet med ordre om at befolkningen hadde å holde
seg innendedrs stålenge razziaen varte„ Itert hus ble avkjemmet fra kjeller til
loft..Det ble arrestert 20-30 personer, En 86 årig mann som ikke hadde oppfat-
tet forbudet,..og eieren av Ebkksund hotell ble-skutt fordi de haddE begitt seg
utendörs.

I EN1lingdal, Elå, har det også vwrt omfattende razziaer
200 mann var i virksomhet. Utbyttet ble bare en AT-gutt,

Også Föreren heimbygd, Fyresdal i Telemark, har vwrt hjemsökt.Ona
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kring 100 av bygdens beste folk, skal va3re arrestert,

Onkrins Oslo har det wert razziaer i Leggedel, NittEdal og en-
kelte steder i Nordmarka. På Eedmark går det osså for seg, OnLring Eamar,

Vang og Lbten er det arrestert hundrevis av bönder. Denne razziaen
skyldes at et par nazistiske elgjesere oppdaget en mindre leir av arbeidsmo-'
biliserte. En stbrre tysk styrke ble sendt-mot de. • Det kon til kanp, og et
par av de unge guttene ble skutt. 4-5 ble arrestert, nens resten slapn unna.
De som er tatt, har beg2.tt den fryktelige forbryelse å hjelpe ungguttene...

' Denne enisode stiller Terbovens lbfte on'fritt leidenfor ungguttene i det
rette lys.-

Arrestadjoner.---------------
Både i Trondheim os i Oslo har det va3rt nye •rrestasjoner, I Oslo

er det tatt en rekke framstående menn fra admnistrasjon og forretningsliv.:.
.Direktör Gunnar Jahn, Statistisk sentralbyrå, direktbr-N. Schei, Forsynings-
-departemi.entet, tidligere rådmann i.Drammen, Finn Blackstad, avdelingssjef i
Drammens forsyningsnennd„ Knut Naws, direktbr ved Christiania Spigerverk,
Gunnar Schjelderup, direktbr Ihlen, Strbmmens verksted, direktör Erik Bache
Wiig, Forenede Ullvarefabrikker, direktör Erling Overland, Christiania Port-
land Ce=t, direktör Styren, Askin Gummivarefabrikk, direkt5rene Jensen, Vi-
king Remfabrikk, og skinsreder Arild Nyquist,

Et kosteliF syn.

Da politiet kom og skUlle registrere en leilighet til en familje
som har måttet forsvinne, fant de leiligheten tom. Yen midt på gulvet i stuen
lå i ensom majestet Lamsunds Semlede VE3rker..

4RA itI1J,.T.2-"P"q0bTs,N.

netode i kirkekenpen. -
-Pastor Mollestad og tidlisEre sogneprest Narum i Drammen fikk for

• en tid siden brev son bare inneholdt: s'Tinen er undertegnet Klbver-
ess oz paress. Siden har besge fått telefononnringninger hvor det
sagt. Natt til 7, november kon det folk.til Naruns hus ved 2-tiden. Fruen luk-
ket opp, og på spbrsmål svarte'hun at marinen ikke var hjemme, Det var meget
onå gjbre, sa de to som henvendte seg. Det gjaldt en dbdssyk i nabolaget.

• Uniddelbart etter at hun var gått inn isjen, ble en håndgranat kastet inn
gjennom vinduet idet eneste v=else det 1yste i leiligheten, Den eksploderte
heldigvs ikke. Det er ingen tvil om at det er nazistene som har v3rt på-
ferde. Yen mordet på Kaj 1, Unk burde ha lmrt dem at det ikke nytter å utrydde

..kristendo=n med denslass nidler.
De gye reiserestriksjoner, betyr for de kristelige orsanisaSjoners arbeide
inet mindre enn overlagt mwd. Deres livsnerve reisevirlcsomheten, er av-,
skåret.

Den eneste institusjon blant de kristelige orgariisasjoner som
,har obpnådd reisetillatelse er Frelsesarmeen, som man innenfor den kristne

' front lenge her sett på med skensi.s. Knrnn-dbr IVyklebust har gjEntasne gangert _
v=t i Kirieedenarteng.ntet og onpnadd fordeler av eksnedisjonssjef Feyling, nå
sist gencrelle-reisetillatelser. Ian rekLer bånden til det denartement som
for kirLen er symbolet nå åndelig dpedalskhet, Innen offiserskretsene i Frel-
sesarneen er det fortvilelse OVEr dette, nen den diktatoriske adninistrasjon
forbyr enhver kriti_kk av lederen. Vi minner offiserene i Frelsesarmeen on at
bisnene og prestene i Den Norske kirke sa ses lbs fra sine stillinger,

DE M0R511 STUDEN= I TYSkLAND,

Fra offisielt tysk hold onnlyses åt alle de norske studentene
Tyskland, ogsa de som. tidligere onpholdt seg jeWeiner, nu er senlet i Elsess,
bortsett fra de soffi ligger på sykehus, tilsannen 610 mann...Av disse driver
omlag 80 nann med innredning av en.soldaterfOrlegning i Bitchweiler. Resten
bor i sa= fOrlegning som tidligere var benyttet av studentene(ved Sennheim).
Disse er beskjftiget dels ned jordbruk, dels med bygning av barakker, For-
pleiningen i leiren er som tidligere, og det olir framhevd at der ikke har
v2nt noen ulykker nå grunn av krigsbegivenheter. Forelbbig cr det ikke på ta-
le å flytte



Vi fortsetter med å offentliggjdre navn på de som frendeles
driver svartebdrs, ,og.neynereidag:e

j K.Visad Bondalen.. -
Denne khren går under navn av "Bols" og er en ekte type på

en svarthandler. Ean reiser rundt på dist,rik-Lt og kjdper opp smbr, egg, flesk,
kjött og mange andre rasjdnerte saker som fell flest ikke får snuse på engang,
og disse goder selger han ti•de tyske forlegninger til ubörtepriser. For-
tjenesten er stor, så han selv har god anledning til-å by dpp'prisene for å
skaffe seg varer. In driver en geschwft som vel er noe av det simpleste som
fins i denne tid.med alle sine ratvansker,.og dertil'går det han kan skaffe
tl våre fiEnder for at de skal ha det'Sodt". Vi sender derfor et varsko til
alle bbnder rundt i distriktet" om ikke å selge til denne KVistad oM han skulle
by aldri så höy pris. Du er en darlig nordnann omdu har med denne karen å
gjöre, og vi skal heller ikke i så fall glenre  dea.  Ban skal nok få sitt når
den tid kommer.

Og så har vi en fra spinnesiden nemlig:
Tordis Fet Fet Sikkylven.

Hin er en av disse grådige bondekjerringene som synes at vi
byfolk SGM tjener så mye penger har tid å betale. Overfor en kar som gjerne
ville kjdpe egg hos henne, svarte hun; "E du fattig,' dkal du få dei for ei
krone stykkje, nen tener du penge nå du betale 1,5W. Jo, det er en fin sort.
Eren  söndagen var Jun naturligvis i kirke og bar seg over de vanskelige tider
sWrlig  for"dei i bya". Vi skal ial1fall sbrge for at det ikke blir for Fett
for henne ettew krigen, for denslags Ejdr rign ikke ustraffet,

ANOIVERI.

har siden 9. april 1940 vwrt og.er frendeles i krIg
med •Ty.skland. I-denne kanpen 'har vi dessverre opplevd at "gndel mennesker ned.
norsk statsborgerskap har stiltseg til fiendens tjeneste på forskjellige nå-
ter. Etter de Ejeldende militwre og sivile straffelover er disse personer hjerl-
fallen til strenge'straffer. På grilnn av okkupasjonen kan . denne straffeforfdlg-
ning for tiden ikke gjennenferes i lovlige fcner. Det norske . folks oppfatning
er at de skyldige skal få sin straff etter gjeldende lover og etter lovlig
rettergang. VI lar derfor straffeforfblgningen utstå til landet igjen er blitt
fritt.

en swrstilling-blant de nazistiske forbryterne står an-
giverne. Krigen mellomNorge og Tyskland  pågar  den dag i dag også her i landet,
Selv om det ikke skjer i direkte militære former. Med angivere forstår vi per-
soner som  pu  vegne GV tyskerne eller nazistene spionerer i , dg til sin oppdrags .
giver gir meddelelser om den norske frii-etskamps tropper. Det er en Selvklar
konsekvens av rigens harde lover at .eksekveringen av disse spioner ikke kan
utsta-til etter krigen.. E-Jer angiver spm blir tatt sparer mange nordnenns liv.

',DEN RETTL YJANN  Pk  D:N RETT PLASW.

Onkring midten av povember råned•ble der fortatt sjef-
skifte på Statens KjOleanlegg og FrYseri  her i byen.'-

Den konstituerte direktdr, Slotfeldt,-måtte vike plassen
for herr Leif Endresen. • - -

Slotfeldt har ikke arbeidet lenger i bransjen enn ea. 1 1/2
mannsalder,  sa  det var ikke å vente annet enn •at han matte gå. Nei, det skal
både fagkunnskap og lang erfaring til å kunne sitte som direktör for Statens
Kjdleanlegg, og dertil nå nan ksrwre i besittelse av den rette innsikt i og for-
ståelse av tidenS politiske utvikling, hvilket herr Slotfeldt ikke hadde de
rette forutsetninger for, Nei, da er det anderledes med herr Leif Endresen,
Riktignok har han tidligere vært agent i kolonialbransjen bl. a„og i den se-
nere tid i diverse andre'gesehefter, men hans intelligente og suverene nåte å
löse de forskjellige oppgaver på og dertil hans voldsomme energi og arbeids-
kraft har i den senere tid skapt en virkelig mgnn av ham. Skulle man derfor
plassere herr Endresen-i en stilling som kledte ham og som ingen kun-
n.e fylle bedre enn ham, da måtte det nettopp vwre som direktdr for Statens
rjbleanlegg og Fryseri, - Vi håper han får frost på nesen,
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Tierro for alt hva du har. kjeert

Etszaeereen.eparole?

parolen er en forholdsordre sor fastslår hvilken
holdning,en skal innta i en besteht karpsituasjon,

Evorfor rå vi ha paroler?

kanpen not våre fiender kan vi bare sreie oss når  e
vi kjemper sarlet  os  under disiplin. Parolen  er  det kommandoord sori ordner
rekiene, det er den som  sjr  at vi ogs i vår sivile kamp kjeinper soh en  arrid
og ike son en uordnet rasse.

Parolen er santidrg uttryL for fellesskapet mellom
alle gode nordnenn. Den st7erker de svake ved å stille der inn i rekhene av de
faste  os  djerve. Den gjiir at fienden ike vet hvor han skal •slå til, fordi
le står likt. Det er'parolen son er grunnlaget for vår front.

il7is du er en av den son gjerne vil gå dine esne vei-.
er  os har  forstått krigens krav til solidaritet, da se deg tilbake og
tenk over hvor vi hadde stått om. det norske folk son helhet ikLe hadde stått
samlet Orn.parolene fra
•

Evor hadde vj stått on i e lErerne hadde sanlet ses
om parolen om ikke å medvirke til noen nazifisering av skolen, om idie forel-
drene hadde fulst perolen om i de å sende sine barn til Unsdonstjenesten. Våre
bar:i  os Vir unsdom  hadde da i mer Enn tre år vert under farlig nazistisk på-
virning. Vil noen idag våge å  påstå at  dette ikke hadde  satt nper, c4,;
som alldri ville kunne utslettes.

EVer hedde vi stått om vi ikke ma=jarnt hadde slutte
parolen mot samhandene. Eele det norske folk hadde v=t.innskrve i na-

zisioe or,eanj.sasjoner. Oeuislinghadde, dannet sitt rikstin, ar hadde-for
- lense siden vc?,e't, trukket inn i krisen på tysL side.

Evor hadde vi stått om vi iLke hadde hatt parolen mot
Arbeidsinnsatsen? Tyskerne badde motstandslst kunnet utskrive vår .arbeidskraft
til h=ssrnnsats mot vårt eget folk  os  not våre  allierte,  Evorden ville disse
be sett  på  oss når krigens resnsLap on ike så lang tid sleal sjres op-e)?  og
hvordan ville vi ha sett på oss selv?
. , T-Yor hadde vi stått or v ild e hadde hatt parolen not

AT  oe  nobiliserinsen? -11;*e bare den ungdon som nå nektet å la ses mobrlisere,
nen  også  andre årsJelasser hadde  idas  v=t under våpen. Noen av demville allere,
d vmre satt inn må hstfronten, og reste:1 ville vw,re blitt tvunget til å dekke
den tyske retret i Nord-Norge.

Fvordanelireparolenetil?

F.Vis en reJeke forskjellige grupPer tok seg til sen-
de ut paroler, ville det b=e galt avsted. Parolen forutsetter en fast aner-
kjent ledelse på  sE=1 ,e vis son en 1,13r  rå ha sin enletskorrando. lbs oss er det

(Ejerrefrontens Ledelse) eller ledelsen i en av hjerrefrontens undersrup-
p.er son gir parolene. I siste fall skjer det etter de retnrnsslinjer som er
truk:et opn av H.L. os i nye saLerd med

FVor det ope)står en situasjon som krever en ny perole
blr saken drjftet med represetanter for befol.knj_ngslag son i srlre grad  blir
bCrrt. LL. er dessuten på forskjellig vis i stadie< kontaht med folk fra hele
landet.  Jjår  det er tid til det, kae, derfor huedreder av nord=n v=e rådspurt
on. pa r ol_en.VI kan trest  sr  at behandlingsLåten cr så derohratisk sor det ET

gjennorlre den under de nå=ende forhold,

Det er rinelle at det norshe folk gjerne vil vite litt
ner oe den ledelSe son diriserer kanpen not våre fiender; nen vi vet alle at
insen er'net vitebesj=lig på dette punkt enn gestapo. Det er derfor ikke stort
vi kan fortelle.

Ejelere-rrontens arbeid drives av en aktive grun-

Der se=emsatt av 1P£1111  Or, hvinner fra alle befol:ni.ngslag. De har forskjellise
o-peaver, men de har ett felles rål. DE vil hver  pe  sitt onråde den ytter.
ste imnsats for å gjenreise vår og selvstendisk,et etter Grunloven t  de
tror på demokratiet, de hater nazismen, oc; dE  Er lojale ret konge og resjerinS.
Det er nenn fra disse gruppene sor si;€2



7
FVoi:tian En  din  stilling  til Darolene?

er'idag det norsLe folks oz den norsLe regje-
rings re-oresentant hvor det gjelder motstanden rot fienden herhjenne. Det er
derfor i e en p=atsak on en vil fOlge Darolene eller ikke. Den som trosser
eller til oz ned motarbeider parolene, stiller seg dermed på våre fienders si-
de owvil få sitt oppgjdr etter

KA1PBUD.

' 1) Du sLal ikLe la deg nobilisere av fienden under noesomhelst ps1:udd.

2) Du skal iLle la deg innregistrere til*Nasjonal Arbeiaslnnsats eller gi opp-
gaver ov:er registrerinsplikti_ge, Sbrg for å holde deg unna så de ikke
.tak i deg.

5) Du skal iLIe la deg innregistrere eller mbte til AT. AT er idag en nazi-
organisasjon son nårsorhelst kan ongjbres til en militrorganisasjon.

Du sLal ikLe la dez innregistrere eller mdte til borgervakt. Blir du hentet
av politi, skal du konme deg unna ved fOrste anleaning. Borgervaktene er
r;isle2 i tilfelle sabotasjetandlinger. Conmandotroppene har ordre til ikke
å ta hensyn til borgervaktene,

5) Du skal iLLe la des tvinge til å gå på nazinbter, Dette er et av nazistenes
viLtizste midler til å bryte frontmoralen, og de son mbter blir tatt til
inntet for 11S- DroDazanda. Stbtt de svake.

6)  DII sral ikle delta eller v=e tilskuer ved offentlize idretsstevner, men
hold des i form.

• 7) Du slol- ike zende44ne barn 'til PWrJ1  (Ungdstjenest-en) .

8)  Du skal gjOre klart at  au  ike betrakter deg som melem av noen nazistisk
orgnisasjon. Du mottar iLLe tillitsverv, du betaler ikke kontingent og
neLter å godto pålegg fra sanband eller foreninger av sanre art.

9)  Du sbke noen offentlig åtilling. Feller iLke skal du frivillig
eller under tvang ta arbeid etter arresterte, avso,tte eller suspenderte
tjenestemenn.. Nazistene har satt seg son mål å nazi_fisere de offentlige
etater ved å fjerne de beste nord=n fra .sine stillinger. Blokoden bår
virket som en sterk bremse mot nazfiSeringen.

10) BVer mann 'som direkte eller.indrekte er i.funget til å arbeide for tysker-
rle, sIol bruke all sin omtankel:a å arbeide sent oE darlig. Den son uten å
vre tvunget av onst•ndighetene stiller produksjons‘midler, varer eller ar-
beldskraft til fiendens radighet, kjemper på fiendens side samren med NS.
La ham ire2Le hva dU mener on haml,

11) Du skol aldri gleine at vi Er i krig, oz at krigen Gjelder vår eksistens
sonnasjon oG vår rett til å leve scm frie mennesker. Du skal beredt
til å bringe de samme offe2 som soldatene oE sivilbefolLninge i. de alli-
erte land dagliZ bringer.

12) Du sLol fblze de paroler son blir gitt likezyldig 1Til1Ie trusle2 som blir
brukt, og du skal gjäre ditt til at også dine n=meste fölger den.  -N/Bw
strk og gjr andre sterke.

Du Lon bli stillet overfor en situasjon hvor det ikke forelizger noen skre-
ven parole. Utett da avgj-brelsen til du har talt ned Gode  =1.11.  Bry deg
ikke on de ti:lsfrister naLtnaverne setter. I siste instans skal du fblge
den parole sonden nasjonale sanvittigI_Et foresLriver.

14)  Du skal forberede deg på å hjelpe våre soldater og våpenbrddre under befri-
elsen av vårt lond. Iver nann og hver kvinn.e har sitt område oz sine spe-
sielle kunnsLoer sorr, komre til nytte. SOk-råd on hva du skal gjbre.
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15) Du skal etter beste evne Ljelpe alle dem som kjemper mot fienden her hjemr•

me, enten det nå gjelder opplysninger, mat eller husly.

Du skal på alle måter hjelpe dcm som er ramnet av krigen.

17) Det er din plikt å holde deg best nulig underrettet om det som skjer. For
den som virkelig önsker det, er dette ikke vanskelig. Det er også din
plikt å meddele det du 12rer,til andre.

18) Du skal av all din makt motvirke fiendens propaganda not våre allierte.

19) Du skal ta den rislko som er nddvendig for å löse din oppgave, men bruk
all din omtanke for å gjre risikoen nins t . mulig. Vr ik±:e nysgjerrig  el-
ler 1LSmunnet0 Mange tusen gode nordn,fnn sltter i dag i fengsel på grunn
av unödvendig snakk

20) Du skal forberedE deg på å fylle din plass i et fritt Norge. Vårt land vil
da trenge din fagdyktighet, din arbeidsglede, din disiplin og din lojali-
tet.

FOLY.ESTREIE. ?

För i tiden de store lönnskampers tid var det streikevåpnet•

som var de fagorganiserte arbeideres viktigste vå-Sen, og ble situasjonen riktig
tilspisset, var det generalstreiken som det ble truct med.

Idag står ikle lenger klasse mot klasse. Idag står et samlet folk
i kamp mot undertrykkerne I denne kanen har vi brukt mange slags våpen - trass .
i at vi'er

Streikevåpnet har vi enda ikke brukt, men når tiden kon= og vår
WTE som folk kre7er det, da skal vi vitc å bruke det.

Da proklemeres folkestreik,
cr  Isikets totaie

og solidariske rj.ginnsatse Da blir,dee ._kke sporsnL1 om sjefer og underordne-
,

de, on arbedsglyeee oc a:1-Je1dere. Da blir d'et sjefen som forlater arbeidsplas-
sqp  i spissen for sine folk og låser d6,ren. Da dddlegges all sanfunnsvirksom-
h". Da skal.ingen av Tåre- neterielle rurser tjene fienden, da skal ingen
"arbeide for tyskerne,

At skadEvirkningene i en ellk situnsjon også ranner oss selv, er
vi klar over, men.cn krig kan ikke fe.,ree uten ofre. Og vi proklanerer ikke fol-
kestreik uten at det er uongjengelig ndendig, IjVa enten du er k»pmann, stats-
funksjo=r, håndverker eller kontormann,,eldvokat eller tannlege, så kreves din
personlige innsats, Du har knnskje aldre 'dromt em å skulle streike. Du er kan-•
skje din egen ark„eidsgiver og nener at ikLe kan streike not deg selv. - Tenk
om dgjen:

Eele overskuddet av vår seefunnsvirksonhet etter at våre egne ub-
soiutt nWtörftigste behov er dekket idag til fienden.

En folkestrek er derfor en streik net fienden, og den som lusker
unna, vil bli nerke for alltid. De  2L,  un.gtak som  m",L gjores, vil det bli gjort
klart rede for når stre;iken proklaneres.

Merk forelöbig fölgende:
Folkestrei.k roklemert av  .4-jennefrontens Ledelse,
Ordren utsendes gjennon den fr1e -geesse og over London Radio.
Ingen nå la ser rye ned i aksjoner son ikke er Satt i vek av Ejemnefron-
tens :Lcdelse
Forbered deg on nulig nå den situnsjon som oppstår når alle tilförsler
stanser. Også vann, gass og elektrisitet kan bli avstengt i en kritisk
situasjon Kan du skaffe tbr r melk eller boksemelk til spebarna?

Folkestreik - Vårt hemnelige våpen!

Vis Rundskue til dine venner, men sörg for at ikke
avisen kon= Lenderne på nazIster og tyskere.

GUD DEVARli] WN= OG Vn V DYREBARE  


