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TENK SELV — E t e k s e m.p e 1: Oslo. 1400 laerere tok kampezi opp
mot ,^t ^stene. De vant! 80.000 personer sto i ke for a meldeseg. til den
nasjt^^pj arbeidsinnsats. De var triiet med fengsel i 3 maneder. .'Na trek-
ker de l tyske uniformer. I stedet for a si noe stygt, tier vi. Tenk selv!

SITUASJONEN I 1943.
Vi bar nettopp passert 3-ars dagen
for Hitlers okkupasjon av Norge.
Nar vi i dag ser tilbake pa disse
arene vet vi at det har vaert en pre-
velsens og lidelsens tid for det norske
folk som aldri for i landets historic
Men vi vet ogsa at vi bar baret pro-
velsene og lidelsene uten a la oss
knekke.
For a splitte og villede det norske
folk forsikret de nasistiske banditter
i april 1940 at de tyske tropper kom
som «befriere», de vilde bare beskytte
oss mot Stor-Britannia og ikke blande
seg inn i de indre norske forbold.
Deres lakei, landforrcederen Vidkun
Quisling, fulgte i rikskommissar Ter-
bovens fotspor og bedyret at det
ikke var hensikten i innfore tyske
tilstander i Norge.
Var oenn til a begynne med uklar-
het jk.ii> enkelte som mente at vi var
folkerettslig forpliktet til a rette
oss etter okkupasjons-myndighetenes
xnaktbud og avfinne oss med kjens-
gjerningene, sa dreyde det ikke lenge
for alle gode nordmenn forstod, at
det ikke var mulig a komme til no-

Fortsettes side 3

ARBEIDERNES
LEVESTANDARD
vi pekte pa i v#rt oppi-op i
i ar. kunn^ en vente at tysk-

Som
mars
erne vilde ga til det skritt a kom-
mandere Sosialdepartementet og Ar-
beidernes faglige landgorganisasjon
til a gjennomfere den nedskjaering av
lonna som tyskerne badde forlangt
under de forhandlinger de selv hadde
kalt inn til. Na er dette skjedd.
Bygningsarbeiderne ved de tyske an-
legg er satt pa en sultelonn som
ikke herer noen steder hjemme.
En meget dyktig, iherdig arbeider
kan na tjene kr. 2.24 pr. time. Topp-
lenn. Men da ma ogsa arbeidsytelsen
vsere helt forsteklasses, og utferes pa
akkord. Hva mindre kraftige folk
kan tjene vil da sta i forhold til
denne lenn.
For det ferste ma det na bli slutt
med snakket om at landsorganisasjo-
nen ivaretar arbeidernes intereeser.
Det er tyskernes interesser landsfor-
reedeine Fossum & Co. ivaretar.
Det er -altsa ikke nok med at tysk-
erne plyndrer landet for alt av verdi,
men arbeiderklaesen skal settes ar-
tier tilbake i tiden nar det gjelder
lonninger. Levestandaren §kal senkes



til tysk niva. Det baerer et lite bud
til oss hva som vilde bli budt oss
dersom tyskerne skulle vinne krigen.
Det er derfor na, mer enn noensinne
for, hver eneste norsk kvinne og
manns plikt a sorge for at nasi Mi
nederlag. Skjerp kampen mot ns og
tyskerne pa alle omrader.
Disse punkter bar folges:

1 Alle bor undra seg arbeid for
tyskerne.

2 De som pa en eller annen mate
blir tvunget til a ta slikt ar-
beid, ma titfer^ minst mulig.

3 Da en forsorger ikke kan klare
a forserge sin familie og leve
selv av den lonn han na far,
har han plikt til a sake hjelp
til familien gjennom bjemstedets
fattigvesen.

B. V.

SOVIETS KRIGSMAL —
Stalin 6/11 1941 : «Vi har ikkje, og
kan ikkje ha krigsmal som a hserta
framand territorium og kue framande
folk, anten det gjeld Europa hell
Asia. Dette gjeld og Iran. Vi har
ikkje og kan ikkje ha krigsmal som
patvinger slovakiske og andre under-
kua folk vart regime og var vilje.
Vart mal er a hjelpe dei i deres fri-
domskrig mot Hitler-tyranniet for a
la dem innretta seg sjolv pa eigen
grunn ettcr eige onske. Men for a
greie dette ma vi utrydde dei tyske
overfallsmennene til siste mann». —
For norske lesere er kommentarer
sikkert overflodige.

DEN TYSKE AGITASJON blir mer
og mer dum og klumpet. Av de
siste utsendinger vil vi nevne med-
delelsen om at russerne hadde myr-
det 5190 sivilpersoner i Karkov i

den tid de holdt byen besatt. Histo-
rien om de 10.000 polske ofFiserer
som var skutt ved Smolensk ber vi
ogsa minnes som et slaende eksempel
pa hvordan tysk propaganda i dag
ser seg nedt til a arbeide. Vi kan
formelig kjenne liklukten fra herr
Gebbels departement. De eneste som
kunne ha med seg offiserer fra vest-
polen var den tyske forsvarsmakt
da den besatte Smolensk. D va^Fent-
liggjer ogsa sin egen met«^o/ ved
utferelsen av mordene, nakkeskuddet.
Finnes det slike graver, er det tyske.
Finne lik av sivilpersoner i byer
tyskerne har holdt besatt er sa dag-
ligdags at det ikke nevnes mer.

PASS PA! Oslo. Nasisten, grosserer
Johs. Leborg, Teatergata 1, bolig
Fagerborggata 17, er angiver ay 1 kl.
Han har lagt inn lytteapparat i de
forskjellige avdelinger i sin forret-
ning. Han har en omsetning pa
pmlag 1500 kr. pr. dag, vesehtlig
varer som er stjalet fra de sakalte
«J0deforretninger».

UTALANDSNYTT — Den tidligere
tyske minister i Stockholm, prinsen
av Wild, har slutta. Han kjepte
seg villa ved Stockholm og slo seg
ned der.
20 greske gisler er skutt for overfall
pa tysk vaktpost. 1000 gisler ble
fort til Italia.
I Bulgaria har det vaert enujrekke
attentater mot nasistene. .del'

'Norge. NS Manedshefte for desem-
ber ble beslaglagt for missnoye med
j ode spor sm ale t.

ALT BEFAL som tilhorte den norske
haer har fatt meldeplikt.



SlTUASJONEN I 1943 —
Fortsatt fra side 1

enslags samforstand med okkupan-
tene pa grunnlag av gjeldende folke-
rettsprinsipper, nasjonalt sjolstyre og
norsk demokratisk tradisjdn. Vakre
lefter om at det nor«ke folk som et
blodbeslektet germansk folk skulde
sikres en aerefull plass som likeberet-

KU« et medlem av det Stor-Germanske
vS&e avslertes i handling gjennom en

brutal nasifisering etter tysk forbilde.
Avskaffelse av all lov og rett, over-
fyllte fengsler og fangeleire, tortur og
jodeforfolgelse forteller oss at Norge
er blitt som en tysk provins. Vi ser
no klart at Hitlers «nyordning« i
Europa i virkelighete'n betyr gjenop-
rettelsen av den gamle ordning fra
tsartidens enevelde med undertryk-
kelse av fremmede folkeslag, politi-
terror, jodeforfolgelser og andsmorke,
men bare i enno mere barbariske og
brutale former enn dengang,
I samforstand med landets konge og
lovmessige regjering har det norske
folk i disse tre ar - uten vapen etter
at den norske hser matte gi opp
kampen - fart en tung og krevende
strid mot de nasistiske okkupanter
og deres norske handlangere i ns for
a hindre nasifiseringen og bidra til
nederlaget for Hitlers krigsmaskin.
Lenge syntes utsiktene til a gjenvinne
landets fridom og sjolstende morke,

Hitlers horder underla seg det ene
opeiske land etter det annet og

akekorset vaiet fra Varsjava til Paris
fra Oslo til Athen var det lett a bli
mistrostig og tenke seg at Europa
sto foran en lang periode av middel-
aldersk slaveri 0g merke under nasis
tisk herrevelde.
Ferst da Hitler den 22 juni 1941 bret

fredspakten med Sbvjet og sendte sine
haBrmasser til angrep mot de sos. sovj.
republ. inntradte et omslag. Den bri-
tisk-russiske allianse og deretter pak-
ten mellem Sovjet-samveldet og De
forente Stater sveiset verdens 3 mek-
tigste makter sammen i en fast blokk
til kamp mot Hitlers forsek pa a inn-
fore nasistisk verdensvelde. Det rus-
siske folk som i 1917 hadde gjort slutt
pa tsarens blodige enevelde viste seg
ogsa a eie evnen til a ta kampen op
mot Hitlers nasistiske enevelde.
Riktignok lyktes det nasiarr;ieene a
besette Vest-Russland og Ukraina,
men allerede etter 5 maneders krig
ble de «uovervinnelige» nasiarmeer
slatt og drevet tilbake foran Moskva
og Leningrad under den rode haers f or-
ste vinteroffensiv. Etter et ars krig i
est badde den tyske krigsmakt lidt
stnrre tap enn den tyske stridsmakt
led under hele den forrige verdenskrig
Og mens nasiarmeene forbledde under
den Rede hsers slag fiirk England og
Amerika tid til a sette sin krigsma-
skin i effektiv stand. I slutten av 1942
begynte det store avgjorenee omslag i
krigshendindingene. ^Den britiske 8
armee slo de tysk-italienske tropper
ved El Alamein og drev dem ut av
Egypt, Libya og TripolitaDia. Amerika
og England sendte. landgangsarmeer
til fransk Nord-Afrika og skapte der-
med en ny basis for angrep mot Italia.
Den Rode haer begynte sin 2 vinter-
offensiv som i 1 omgang forte til til-
intetgjorelsen av den 6 tyske arme
ved Stalingrad, opphevingen av belei-
ringen av Leningrad, frigjorelse av
Kuban og Kaukasus og Crammarsjen
i Ukraine.
I lopet av fa maneder er krigssitua-
sjonen blitt helt endret. Nederlaget
for Hitler-Tyskland og dets vasaller



pg seieren for frihetens sak er allerede
i sikte. Seiersfanf arene i det nasistiske
propagandaapparat er blitt avlest av
sergetoner. Forgjeves soker Berlin en
utvei gjennom en separatfred i est
eller vest. Under konferansen i Casa-
blanea i midten av januar 1943 mel-
lom president Roosevelt og premier-
minister Churchill ble planene lagt for
de militaere operasjoner som skal
tvinge Hitler pg Mussolini til overgi-
velse uten betingelser.
I kringkasting Og presse jamrer na-
sistene no over at Den rode hoars
marsj mot Vest truer Europas kultur
med undergang. Det rettes opfordring
til norsk ungdum om a roelde seg som
frivillig i kampen mot bolsjevismen
for a hindre at Norge skal komme
under russisk styre. Men det norske
folk vet at Sovjet likesom England
og USA er Norges allierte og at Den
rede armees heltemodige kamp ikke
bare gjelder befrielsen av Sovjets jord
fra nasibandittene, men ogsa Norges
og de ovrige okkuperte lands befrielse
fra det blodige nasivelde og gjenop-
rettelse av frihet og folkestyre. Etter
3 ars okkupasjon kjenner vi ogsa av
egen erfaring.hva nasistisk «kultur»
betyr og in gen nordmann ensker a
bevare den fra undergang.
Utsiktene for Norges sak er lysere i
dag enn noeminne siden okkupasjo-
nen 9 april 1940. Men det vilde vaere
en skjebnesvanger feil av oss a tro at
vi av den grunn kan slappe av i var
kamp mot tyskerne og deres hand-
langere og overlate kampen fpr Nor-
ges fridom til Den rede hser og de
alliertes invasjonsarmeer. Vi ma ikke
bare fortsette var kamp uten vapen
med samme uforsonlighet og djervhet
som hittil, men ogsa forberede oss pa
A fere kampen mot de nasistiske ok-

kupanter med de miltt»re maktmid-
ler vi rar over og kommer til a fa tit
radighet gjennom invasjonen, I en
nytt&rshilsen til fplkerie i de okku-
perte land erklaerte den britiske kiing-
kasting fra London at aret 1943 vii
kreve aktiv innsats fra befolkningen
i de okkuperte land nar invasjonen
i Vest tar til.
Den vapenlese kamp vi bar fert h
krevd tunge of re. Kampen med vap
i hand vil ikke kreve mindre
Men uten. of re kan vi ikke gjore oss
hap om a kunne gjenvinne fridom og
folkestyre, apne fengsler og fangeleire
og bane veien tilbake for dem som
er drevet i landflyktighet.
De tyske okkupantcr skjelver i dag
for muligheten av en invasjon i Vest-
Europa. Ogsa i Norge bygger de fest-
ningsanlegg, underminerer veier og
bluer, lager tankfeller, bunkers og
skyttergraver. De arresterer patrioter
av alle samfundslag, skjerper jakten
pa dem som seker a spre sannferdig
oplysning gjennom illegale aviser, sen-
der sine blodhunder etter dem som
seker a forberede kampen med vapen
i hand. Spioner og angivere, legio-
naarer og statspoliti settes i eket virk-
somhet landet rundt. Men terror og
void kan ikke bryte den nasjonale
fronten, kan ikke hindre nederlaget
og sammenbruddet for Hitler og bans
handlangere. Det gjelder a samle og
organisere alle krefter i landet til
handling slik at folket kan sta ruste*
til a mete de krav som den endel
kamp for landets fridom og sjelstenl
stiller. I samband med vare allierte
skal vi skape et Norge der den slekt
som vokser opp skal sikres et fritt
og lykkelig liv. Det er det mal kam-
pen gjelder og nar det er nadd bar
ofrene ikke vaert forgjeves.


