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IffGffl." HAR GLEMT.; Det forsmedelige nederlag Quisling og 13 led,
da"de~ for "e*t ar siden fors0kte a trumfe gjennom sin nazis'tickc ung-
domstjcneste. Tanken pa a. overlate bainas og undommens opdra~;else
til landets voldsmenn og svikere, vakte en slik storm av avsky at
hele folket reiste seg til protest, Lsererne reiste seg alle som en
til motstand, og utsatte oeg dermed for den terror som i hele den
frie verden vakte den voldsomste forbitrelse, Foreldrene, je. liele fol-
ket , sluttet opp om lasrernes kamp?og Quisling ble tvunget til a. opp-
gi sine planer. Men ingen som kjenner Quisling og hans "andsirender"
liar noensinde trodd at de ville l?sre av/sine nederlag og stikke pipen
i en sekk. Den andelige tvang skal gjennomf0res for enliver pris. Sa-
ledes ogsa med ungdomstjenesten. Det forlyder - og ingen b0r vaere i
tvil oni at det er riktig - at det skal gjennomf0res en omfattende
inrirullering av barn og ungdom 1 alderen 10 til 18 ar i I'SUP, Skje-
maer er allerede trykt. og det hele skal s0kes tvunget gjennom om
kort tid.
Om raostanden til a utlevere barna til den nazisstiske//olsi:ientalitet

var sterk for et ar siden, ma den dennegang bli "TOTAL". Ingen som
vil ha lov a. kalle seg nordmcnn. ma b0ye av for det nazlstiske press.
Selv om det vil f0re til arrestasjoner ng overgrep ma alle foreldre
nekte sine barn a. bli innrulert„ Vi har stolte frihetstradisjoner a
se tilbake pa, og vi har altid f0rt kampen for andsfrihet o0 rett.
Barna og ungdommen skal f0re denne kampen videre, og vi ma clerfor
gjennom var innsats beskytte dem mot den nazistiske andsterror.

ViEE KJEMPEHDE LAEDSME1TN UTE.
Etterat den norske landhasren kapitulerte i juni 1940, ble de nord-

menn som fortsatte kampen delt i to leirer, utestyrkene og den gry-
ende hjenmefronten. De har mattet gj0re sin innsats hver pa sin kont
med lite samband,' ---.---•-•-.- . Xan hende er vi blitt noe opptatt
av oss selv her hjemme i disse a.ene. Hendingene i L"oige har krevd
sa mye oppmerksomhet, og London radio har om og om igjen rost hjem-
mefrontens innsats, Vare interesser utover har f0rst og fremot gatt
til de store krisbegivenheter?der stormalctene spiller hovodrollen,og
vare egnes innsats er kommet i bakgrunnen.-

Slik ser det ut, og det er ikke for tidlig at vi na,med utsikt til
felles innsats i Norge,viser var takknemlighet og beundring for ute-
fronten. Vi fylles med stolthet nar vi h0rer at norskc skip fraktet
en stor del av troppene og forsyningene over Kanalen, og at det f0rste
transporiskip som satte invasjonssoldatene i land var norsk. Og vi
f0ier de siste bragder til de mange, mange som handelsflaten har 0ket
vare store sj0fartstraclis;]oner med.Slaget om Atlanterhavet og Stor-
britania var i like stor noan en norsk seir som var alliertes.
Den norske marine er byg&et opp lgjen og er sterkere enii noen gang.
Det har tyskerne fatt merke bade i Eord-Atlanteren og ved norske-

kysten. Da Schanhorst gildc ned, var det slutt med den tyske offensive
kraft. olagskipet fikk den f0rste salve fra et lite norsk krigsskip
som seilte opp pa. kloss hold,
Det vesle flyvapen vi hadde i 1940 var en like lett skive for
vittigheten som det var et lett bytte for tys-kerne. Idag er det vare
jagcre som forf0lger tyskerne og vare bombeflyvere har forlengst
gjordt opp regnskapet for Kristiansund og Bod0. En norsk ja;;ersqua-
dron ei; idag "toppscorer" blandt de alliertes jageravdelingei, og en
norsk bombeflyger er en av verdens beste. Det er ikke lenge niellom
hver gang en norsk ;flyger far en h0y utmerkelse. Marine og fly-
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vapen liar trengt sa mye mannskap at landstyrkene (de norske) ikke
kan bli store,og enna ikke har vasrt i ilden. Men vi vet at karene
har kvalitet. En norsk faHlskjerm hopper gj0r ikke mango trenings-
sprang f0r han er utlaert. De har hoppet f0r d_e guttene. Forstaolig
nok!: har mange bedt om a bli satt inn pa. Vestfronten, men her hjem-
me ser vi heist at flest mulig av vare egne blir med pa frigj0ringen
av ITorge. Disiplin og utholdenhet h0rer til de viktigste egenckaper
under krig, og i sa mate er vare krigsstyrker ute et godt forbilde
for styrkene i hjemlandet0
Bo:.te i Sverige gar det frislet; for seg i de norske forlegningene.

fresten 10oooo gutter blir utdannet til polititropper og ma ga. igjen-
nom hard fysisk trening. Disse styrker kan komme til a spille en
avgj0rende rolle i siste runde av frigj0ringskampen.
IMce alle vare landsmenn ute har fatt delta i de aktive styrkene,

men har matte gj0re sin insats i administrasjonen og i flyktninge-
administrasjonen. Der sitter det mange som kjempet tidligere i hjem-
mefronten, og bittert var det for dem a. dra fra Uorge for a ta fatt
pa nytt i fremmed land. Noen av utekjempeme har kunnet fortsette i
sitt yrke f.eks. som vdenskapsmenn* og har gjordt de allierte uvurder-
lige tjenester.
Alle de der ute lengter sart hjem, og hele det norske folk vil gi

dem et hjertelig velkominen hjem. Por mange hjemmefrontkjempere blir
det den st0rste gleden pa seirens dag; gjensynet med vernier . Mange
av dem var vare trofaste venner f0r krigen. Enna flere ble det un-
der krigen her hjemme f0r de matte reise,, Men utestyrkene trenger
noe mer enn bare var beundring o^n god mottagelse. De ma ha mere
handgripelige vitnesbyrd om var takknemlighot og respekt . Scsrlig
for dem blir det vanskelig a stille sitt liv om til fredens arbeide.
Det er ikke mer enn rett og riktig at det blir gjodrt alt mulig av
samfundet og den enkelte for a hjelpe dem. Utlendigheten har ogsa
gitt dem et veil av nye erfaringer. la oss iJdce m0te de hjemvendtes
meninger med snever horisont og uforstand,men med lydh0r viljc til
a lo?re. Uar det gjeller vart forsvar i framtiden, vil de gi c.vgj0re:i-
de rad. Det er den beste gave til utek,iemperne at ogsa. freden blir
idealistisk handling og ikke hastemt prat.
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FIiA HJEMMEFROUTLEDEISEHS BOHDEGRUPPE.
Svartebjirs,

Vi har tidligere flere ganger advart de b0nder som agrer med si-
ne lorodukter. Vi blir ikke lengere staende med bare §d/arsler, men
s0rger na. for at disse agerkarler blir notert for a dra dem til an-
svar etter krigen. Tar du mer enn du har rett til er du en forbryter
som vi i den samlede bondestands interesse skal vite a, ramnie i sin
ticl.. Driver du ager for vinnings sky Id er du. ute i sumpen og ikke
verd a, basre navnet norsk bonde. Hold derfor opp med din agring.
B0nder, sett en stopper for dette uvesen. Koter den som driver med

ager og den som frister med den h0ye betaliiig. Gi dem don behandling
de fortjener.
Det er gode forhold mellom land og by som star pa spill. Derfor

vil vi ogsa feste oppmerksomheten ved at vi b0nder skal effektivt
bekjempe den noksa utbredte misbruk fra handelsmenns side ved a. for-
lange a fa kj0pe vare produkter utenom rasjoneringen for a selge bon-
den varer mot aim. anvisning, Dette blir sa merkelig det enn kan h0-
res, ogsa lagt bonden til last i det almindelige omd0mme. Plan lean '...;.
nemlig ved hjelp av sine produkter sMiffe seg slike varer son det
almindelige foil: iMce kan oppdrive.
Binder bekjJmp svarteb0rsen,men hjelp der dere kan og det trends.

I'ram for et fritt llorge.
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