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Den 5. januar 1944.

NORSK VIUJE

Organ Ior helmefrenten,

Nbrge skal vernes ned viljer av stål.

I 1943 har de forente nasjoner på alle krigsskueplassene kunnet notere
seg store og avgjøre-nde seire. I 1943 er nazimaktene blitt tilføyet det
ene dødelige sår etter det annet. I T>ovjetsamve1det er tyskerne, som ved
årsskiftot 1942/43_kjempet ved Stalingrad, jaget over 1000 km. mot vest.
Over 2/3 av Samveldet er blitt befri(td, og idag står de røde trimeer noen
fa km. fra den polske og rumenske srense. Vinteren og våren 1943 ja,eet bri-
tene tyskerne  ou  italienerne ut av Afrika. Etter Lameedusas, råntellarias
og Sicilias erobring•fulgte i septenner invasjonebae7 Its1ia, og idag kjem-
per briter og amerikanere, indere, kanadiere og ny-zealeniere side om side
mot tyskerne syd for Roma. På Balkan - i Jusoslavia, Hellas og Albania -
kjemjeer over 200.000 velutdannede friskarer under general Titos ledelse
med bistand av britiske militare rådgdvere en heroisk oe- seierrik kamp mc
okkupantenes. U-batene er praktisk talt blitt fordrevet i"ea verdenshavene,
oe  over Tyskland faller bombene teteera og tettere. På det politiske og
diplomatiske onrade er saivarbe4d' llom de store allierte makter blitt
det best mulige. Atlantic-Curta, konferansene i Casablanca, Moskva op
Teheran har lagt grunnlaget ior et intimt samarbeid under krigen og når
_-.reden i framtiden skal sikres. Det er blitt slått fast at når krisen er
slutt, sma1 et hvert undertrykt folk selv - i fritt valg - få bestemme sitt
styresett. Iressefrihet, talefrihet, reli e ionsfrihet og oryanisasjonsfrihet
vil bli sarantert de undertrykte nasjoner. Slik som den militEre  os politeL:-
ke situasjon ideg- ligger an, er det temmelig innlysende at nazismen vil bli
feid ut av Jliuropa i løpet av 1944, nen det vil ikke si st vi her hjenne
kan lee:e hendene i skjødet vente p3 h.frielsen. Mer enn noensinne tid-
ligere vil nazistone i desperat hensynsløsnJt gå til angrop på heinefronten.
De nassearrestasjoner, massedoporteejoner  bg  mordene på uskyldige lands-
Menn•som i 1943 har funnet sted,  a iY-ose et tydelig finperpek i så n&te.
I cuislingenes rekker er der inidlurt*d "broderstrid", og midt,i kameens
hefe kan en høre skvulp av varlige eg LY:Epia åretak. DJt er "roklubbens"
nye medlemmer. en det at rottene fersøker å kor!.a seg vekk, gjør ikke na-
zistene blidere. I den senere tid er medlenmene av forskjellia: nazikon-
trollerte organisasjoner innen handel, håndverk og industri b1itt avkrevet
kontingent. Arbeidere, som ikke betaler kontingent til s5.ne naziedministrer-
te forenineor, får seg tilstillet trusselbrev., hvori det meddeles at hvis
ikke kontineenten blir betalt, vil "der høhere SS o.s.v. Rediess" ta affnreo
Saken er klar: Ingen hederlie nordnann betaler kontinsent tll nazikontrol-
lerte orbanisasjoner. Når det jelder den "nasjonale arbeidsinnsats", er
parolen framleis: Møt ikke e rameti1 r ,,-edstrering. 1eeeundersøke1se ell,r
tjenest.e.

Unier .vart arbeid med å holde heinefronten fri for lus og under kaupn
uot okkupåntene må vi avse tid til drøftelser av etterkrigsproblemene.
Unge son sanle, vi må på skolebenken, eg ta fram til studium og behandling



etterkrigens problemer. Vi må gjøre oss i utand til og verdige til å ta
j.ajenopoubyggningen av den nye Irie verden sem skal reisus av krigens grus-
og til det trengs det kunnskap og atter kunnskap. Med klare hjerner og varMo
hjerter skal vi bygge opp den nye verden. Gjennom vår avis har vi i året
som svandt gjengitt en rekke artikter fro utenlandsko tidsskrifter og friu
norske svisur om etterkrigsproblonene. Vi haper fortsatt å kunne gjøre det,

Vi vet hvilke planer tyskurne tJ%,X. i tileelle du må trekke seg ut av
Horge. Veier, bruer, jernbener, froustriehlugg, tettbebyggelse o.s.v. skal
juvnes med jordenQjfr. Italia). det er trolig at quislingenes og tyskernes
selitikk her hjerme vil komme taI å anta slake hunsynsløse lorder (nasse-
nord etc.) at heimetronten ma ta spofsmalet opp om å gå til vepnet motstand,
for  a  verne det vi er satt vakt on. Lette er heimeIrontens ludere oppmerk-
somme  pa,  og skulle de finne det nødveneig å senne ut aerolen om vepnet
motstand, skal de finne d3t norske folk Seredt.

Iå terskelen til det ne år senner vi vår konge og regjering, vare solda-
ter, flygere og sjøfolk vår flammende hilsen i dyp beundring og i takkneno
lighet for den innsats de hittal har ytt i kompun for vårt lands frigjøring.
TiI  våre kamerater i konsentrasjonsleirene oa iengslene i Norgs og i Tysk-
land, til alle heimafrontens soldatur som her hjemme deltar aktivt i fri-
hetskampen, senner vi og vår brodurlige hilsen, og vi møtes i et kraftig
nevetak i. ønsket om at Yorge i 1944, må bli fritt og lykkelig.

•
Du Gud som gav oss dette land,
hjelp oss det trutt å verja og stå som brøder hand ved heue
mot kvar som-vil det herjal Det høge,dyre ord---
som våre feder svorz Å standa fast som fjell
til gamle Dovre full, - det ord lat søner sanna?,

--------

sin tale fra London den 1. januer uttalte statsminister johan Nygårde
vold bl.a.: " Vi her kan vel vanskelig, forstå omfanget av det trykk okkupa-
gionsmaktun øver mot vårt folk. Vi har hørt om lovløsheten og elendigheten.
Vi harhørt om undertrykkelsen og nå sist om arrestasjonene av studentene
og profesuorene. Noe som tyskerfe og quislingune ikke synes å forstå er at
jo lenger tyskernes opphold varer, jo større blir hatet, jo mere øker
selen etter friheten, men stålsetter santidig viljen og evnen til å holde
ut. det som tyskerne har revet ned I skal bygges opp igjen. 4 års vanstyre
har cjort landet fattig. Det samme er vel egså tilfelle for de andre lands
vedkommende. Fattigdom og nød vil antokelig følge i seirens fotspor. Det er
naturlig at det vil bli en folles alliert ledelse til avgjørelse av de
opørsmål som må løses når krigen er slutt. I de diskusjoner som har fore-
gMt på de forskjelliEe pmråder, har don norske regjerå.ng, alltid wurt re-
presentert. Det er om å gjøre å fa nåringslivet i gang igjen så snart
som mulig etter krigen. Dette gjelder :kke bare i Norge. Vi skal huske på
et når krigen slutter, vil millioner unge mennesker•venne tilbake fra fron-
tene. De venter kan hende ikke  så  meget på medaljer, men de venter at de gas
en anledning til å få arbeide under frie og hygieniske forhold. Det land
som ikke •kan klare den oppnaven, har tapt krigen,selv hvor mange millioner
seire de her vunnet. Det er mangfoldige tusener som befinner seg utenfor
Norges grnser. Alle disse vil venne tilbske, og alle ventor de å finne en
plass i solskinnet." Etter å he sammenlignet forholdene ned andre land,
gikk Nygårdsvold over til å tale om heimefronten. "De har stått i våpenløs
kamp. Det er de som har fått følU, . og det er de som i første rekku her
krav på et ingen skal gå uforskyldt:ludig etter krigen. Tyske anlegg vil
måtte fortsette i den første tid etter at de tyske soldater forlater Yorge.
Intet land, og slettes ikke-Norge, må møte disse problemene uforberedt.
hegjeringen har søktå legge til rette planene for gjenoppbyggingen av len-
det, cig vi håper at vårt arbuid Vil bli til noen nyttep I alle"lend  vil
utter krigen ta sikte på etterhvort å nå frem i socialt arbeid og likestM
ling, lenger enn  før  krigen. Dette-ean ikke nåps med det sadme krigen er



slutt, os nar det skal bygges vi.hr
reel at un må kunne krype før en k
"Vi m!fincs oL  takker dem som falt  1
SoLl i disse år har ytt sin innsats
et Lbdt es seierrikt nyttår."

e pa dutte område 5  så jelder den _ode
gå." Til slutt uttaite NygårdsvOld:

kd,pen Ior sitt land. Jes takker alle
og ønsker elle norske kvinner og, nenn

PAROBE:
Der -h-Vor N.S. lærLie tar de nyc nåzistiske lurebøker i bruk, nå foreld-•

os  elever lorholde seg på følgeraa mLte:
1. En ler •nten vnre å kjcpe bøkene eller somler ihvertfall nest mulig  me
innkjøpet. Den shnle lmrebok, for eks. Midsem, er alltid tilstede i timene,
2. Er bcAtena komnet i bruk, nå elevene systematisk vånskeli_gjøre undervis-•
_kinen .Lt resultatet blir dårlig, tjener bare elevene til wre.
C. Følgende stykker inneholder farlig nazistisk propaganda og må ikke leses:
Narte jugend. Zum 1. Mai 1933. Soziatisnus und Eigentum. Aufurstehuns.
Nur in der eigenen Kraft rtht u.s.w. Kriegsbriefe .2efallener deutscher
3oldaten. Unsonst alle Opfer? Die handschuhe des Grafen u.s.w. WeltbUrgertum
und Nation. Volk ohne Ruum. brief an Adolf Nitler. Der Tag von Potsdad.
Siehe, es lauchtet u.e.w. Morrien. Gernlansbk.e Treue. Yolwundigkeit des
,eefahrvollen Lebens.-

Siste nytt fra frontene:
RUSS1SKE TROPER HAR 01./.21abIC:= 101S unrsa AV 1939, ble det meldt fr-a

Noskva i går kveld. Under sin seierrike frånrykking vest for Kiew har de
røde armetr under general Vatutins ledelse i løpet av vel 14 dager rykket
fram over 200 km. på en henimot 150 km. bred front. Mandas ble det kungjort
at  byen  bhvgbrod Volynsk,-25 km. øst Iht den pbleke grense, var blitt eroh-
ret. Tirsdag forelå melding om at byen blevsk, 10 km. øst for den polske
grense, var blitt erobret, og at byen Belaya Tsjerkov, 80 km. s.v. for Kiewg
er blitt erobret. Byen ligger på jernbanelinjen, son fører ut fra Dnjepr-
buen. Berditsjev er omgått,  os  russarne befinner ses nå vel 50 km. vesten-
for byen. Dens fall er nær foreståenda. 3ent i går kveld ble det o-splyst at
et staAi r; stiaende antall russiske troper strømmet over Iolenu sr-unse n.v.
for Kiew. Det er ennå ikke på det rene om det er tropper fra Olevsk eller
tropper som erobret Yovsorod Volynsk, som har rykket over srensen. Det var
kosakkpåtruljer av den røde arme som først overskred srensen, cy; hovedhLren
følfler raskt etter. Tyskernes rettrett antar mer og ner karakter av flukt.
Store nensGer våpen og materiell har falt i russernes hender. 8nrlis stort
var byttet vest for Olcvsk. I Nevelområdet har russerne go framgang. 70
steder til ble befridd siste døgn. I franstøtet mot Romania står russiske
tropper 30 km. fra Vinitsa på østbredden av  Bus.  Også mot SjMerinka førwe
russerne fram tropper.

Vestfronten: Både natt til sønciag og natt til mandag var store styrker
britiike bonbere over Berlin  os  kastet ned tilsammen over 2000 tonn bomber.
at ble anrettet svære skader. henholdsvis 28 og 27 fly gikk tapt. Siden

slaget om nerlin begynte den 18.novenber, har byen fått føle vekten av ca.
14000 tonn bomber. store deler av byen er lajt, i grus,  os  ovur 1 mill. men
nesker er blitt utbombet. Natt til tirsdas var Mosquito-fly over mål i
Vest-Tyskland uten å lide tup. Tirsdas formiddag foretok svrre aL2rikanske
bombere aÆrep mot mål i Nord-vest-Tyskland. 18 bombere og to jagere gikk
tapt. Andre anerikanske fly bombet mål i Vord-Frankrike.

Fra fronten i Italia meldes at den 8.ar har hatt lokal framgang. Zri-
tiske jagere som oppererte bak tyskernes linjer, oppdaget et innesnedd tos
av motorvogner på ca. 100 kjøretøyer. De fleste ble ødelast. Allierte fly
har bombet-jernbanetomter i Torinokulelaserfabrikkon i Villa Terosa,
Sivita Vecchia og andre militare mål i Italia.

Fra neneral Titos hovedkvarter meldos at hans tropper er sått til angrep
på den  -S3-terkt befestede by Banjaluka i Bosnia. Over halvdelen av byen ur i



folkehærens hender. Syen er hovedkverter for den annen tyske tankarme, s.
har til oppsave å forsvere Adriaterhavskysten.

Amerikanske åtyrker er uventet  g:Itt i  land på nordkysten av New Guine•
og er nå på vei inn i landet for japanerne i ryggen.

B.B.C.'s politiske medarbeider ettdte i en kronikk tirsdae  bl.a.:
hVi er hått inn i 1944  oP  har fått svar på en rekke spørsmål. Det er

helt sikkert at verden har unnsått den skjebne å falle s-om offer for Nazi.
Tyskland. Hvilke ideer som eventuelt vil komme til å triumfere, kjenner ve
ikke helt ut til. Det vil ikke bli Hitlers, så meget er sikkert. Den onde
mann som forsøkte å leese  verden under ser, er innkretset. Vi vet ikke nee
som vil skje når det tredje rike oppløser sce. i ruiner. Hvilke økonomiske
og sociale systemer som vil dukke opp, kjenner vi ikke helt ut tiL. IPAde
den frie og den undertrykte verden har manee folk vært for villise til å
la slike ting stå hen. Krigen kan ikkd bare vinnes ved twnber og bac:onett
Det gjelder å vinne også fr(;den. Det er mennesker soM har en
b temt mening om hvilke menn ae ønsker sombiere når krigen er slutt.

dre er mere likegyldiee for problemene som nelder see. Siden det er
folket som vil måtte foreta beslutningen, må folkene nøye sett, ses inn i
politiske og økonomiske problemer de blir stilIet til valg overfor." Ette-e
å ha omtalt de forskjellige konservativa os radikalt strømninger son natur-
nødvendig ikke lar see forene) uttalte han at i do måneder som er igjen av
krigen, sjelder det å forberede seg på å tenke gjennom de problemer en
står overlor. "Det står neeet itjen å utrette i 1944. Dåt nå o::så komme
til et kraftig konstruktivt intellektuelt stormangrep på uvitenhetens
citadell. Det er lærernes, prestenes, journalistenes og radiokronikørenes
oppgave å sørse for at folk lerer å tenke selv. La dem fatte sine ogne be-
slutninger. Vi kan kun vinne freden hvis vi fortjener seiren. Sannheten er
at i et hvert sannt denokrati er ethvert menneske innstillet på ansvar.
For oss alle vil det bli vår oppgave å oppdra oss selv til å tenke klart
og dristig, slik at vi lum.vite hva vi skal gjøre på seirens

Montgonery er kommet til London for å overta kommandoen over den
tiske invasjonshær.-Den polske statsminister har uttalt et Polen er
til å slutte seg til den russisk-tsjekkoslovakiske traktåt hvis det blif
manbudt til det. - Fra Istanbul meldes at telefonforbindelsen mellom
Tyrkia. Sulsaria, Romania og UnE;rrn har vært avbrutt siden den 22, deseL
f.å.

Over stookholn blir det meldt at Tyskland har gitt Finnland underretn
om at Tysklands militærhjelp når som hulst kan bli trukket tilbake. Finne_
desertører fra den finnske arme er kommet over til Sverise.

Under engrepene mot karis i nyttårshelsen ble det anrettet stor skade.
Hisp. Suizafabrikkene fikk 7 fulltreffere,  oP:  kulelagerfabrikken fikk 3
treff. Allierte speiderfly har under fotoeraftering av 3 flyplasser i
Cognac tatt fotoerafier som viser at minst 29 fly på bakken er blitt øde.-
laet eller beskadiget.

"Pravda" inneholdt igår en artikkel som i. -Skarpe ordela r  sikk i rette
med Finnland. Bladet framhevet at jo lere±jer landet tok del i krigen, dess
større ansvar falt det på dets ledere. ;ivis;Jn uttalte til slutt at Sovjet-
samveldet ikke hadde plåner on å anektere Finnland.

I det anerikanske luftvåpen er det nå 2 mill. mann i frbaid.
Den spanske recrjering har ikke anorkjent flassolinis regjering. (De tsir

ikke.)

Redaks onen vil herved rette en takk til alle medarbeidere i det illegale
avisarbeid.i det forløpne år. Vi vil uttala håpet om at alle våre venner
og medarbeidere i året Som kommer, ttofast  oP'  besluttsomt vil fortsette
sitt arbeid for land og folk.

Vi ønsker alle gode nordmenn i by og på land et godt  os  velsignet nyttår‘


