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oiT-ZRENSHOMSTEN • MELLOM NORGE OG STOREAKTENE,

Jpet er sluttertikjlydende avtaler mellom de 3 allierte . stormarr
cg de øvrige allierto land sem orok:alpertav tyskerne,Den 1,6 mai ble'
cveronskomsten undertesnot meflam Norge på den one siden os Litarbritania,
U,S,A, og SoVjetsamveldot på don annen stde•Avtalen-med U,S,A, bZo Underm
tognet av goneral Eisenhovar i.hans hevedkvarter1for Norge underskrov
utenriksminister Lie.Dessuten var fra Morsk side tilstede general Hanm
steen os byrårjef RevLach.Overenskomsten med.Storbritania ble_undorkrevm
ot i det bkittsko utehriksministertum aV honhaldsvis Lie og Eden,Avtamon
med Sovjetsamveldet ble Undertegnot t det norske utenriksministortum,
For Norge undertegnet Trygve Lie ,for Sovjetsamveldot-den russiske sendem
mann ved den norske regjoringiLsbedeff,Tilstede var også stataminister
Nygårdrvold.

Avtalon går ut på å ordne fervaItningon og jurisdiksjonen i Nergo
under bafrielsen,Ferheldsrogleno er av midlertidig art og de gir praktM
isk uttrykk for det felles mål så hurtig sOm mulig å fjerne tyskorne
fra norsk territorium,Under befrielson har den alliorte øverttbefaZendo'
den høyesto ledelse og ansvaret,Den nerske regjering skaltsåsnart den

aituasjon tillater det,overta helo ansvaret c regjoringamym
myndighetons I tilsluttn1n til denne evorenskomst or det sondt ut on
orklæring av utonriksmintster Trygve Liejhvor det bZ,a,heter: AvtaZen
so or undertognot er et ledd i. arbaidet for å få alt klart tll frigjorm
ingen aV landet og for å tvinge Tyskland i kne*Det tidspunktet nærmer
sag da åket kastes av og folket blir herre t sitt ogot hus,Åvtaa,on er en
vide:neføring av traktaton mellem Storbritania og Norge av 1940,hver
det ble fatsslått at de to land skulle yte sitf, ytterste i kampen for
frihet oc folkartyre og ik•e legge vånnene ned før nasismen var
slatt, Norge har gjort on ster innsats bådo ute og heime og vår handelsm
flåte har spilleten avgjørende rolle„Men recjoringen har dol€ hole tim
dJa vært klar overjat vi ikho bare med egno krefter kunne makte å drive
fienden ut av vårt land.Til det trenges det også hjelp fra våre alllerm
to,Avtalen trekker opp rettningslinjone fordette frigjøringemarbeide,
men vi kan,på det neværende tidspunkt,•aCmiiitere grunner, ikko gå n. akm
ore inn pa de enkelte punkter i avtalen.

Vårt lands suverenitet og integritet or tryggot,Det framtidige samm
arboide bygges på nasjonones jovnbyrdighat.liel og full sjølstandighet'
for vart land or garåntort.,Avtalen sikror oss at Norge skal bli et fritt
uedololts og uavhensig rike,Len militære situasjon tillater at den alm
lioPte ovorkemgando 112r den 1Wyeste ledelso,Det har hersket full enigm
het om at det må VerC en msnn som har kommandoon og genersL. Eisenhover
er,som kjont/Utpokt utpokt rom don øversto ledor av do alliertes innvam
SJonrarmoor i Europa, 1-kr å sikre et godt forhold mellom den militare
leaoloo og den norshe befolkning under befrielsen, vil det i-oVerstbem
frlondos stab sitte norshe militære og siVile rådgivere,som k , ennar norm
ske forhold. Og norsk lynne,Det praktisko vanskoligheter som matte 'oppm
ståvii blt løst,Når don militære situasjen tillater det vii det konm
stitusjonolle styre overtaJden fullo myndighotsdog sålodes at den
tære leddlse blir tiletått do lettelser sem krIgstilstandon gjør reidvenm
diseirntil den endolige acir er vunnet,.Såvidt utenriksministeren.

Vi har all grunn til å være tilfreds med overenskomsteneFå den ene
siden gir den caranti for at Norge lgjon s al blt et friteifelkestyrt
land. Og på dan andre sidun er det ot varsol pm,at store hzrivenhotor,
raca;i v11 føre til landets bofrielseper nær forestående på norsk gruan.'
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dele traktaten srå r i skjærenda motsottning til quislingenes hysters,
iske asitarjonlom at regjorogen har solgt vart land til bOlsjevismon,
Ldnre agitasjen er bare et nytt bovis pa hvordan tyskerno og nazistene
emstes sannhotan isempottersom det ries,en viss mann -leser bibolen,

Fre heiemofrontens synspunkt or det imidlertid et punkt,som savnes
avtalen,Det cr ikke nevnt et srd sm den reelle hoimefrontnn skUlle«

og burda fr. spifle før cg under innVasjonentI denno mansel avs1øres den bef
kluselige kjernsejernins,at heimefrenten hittil harmattet savno •den
entlige ledelse o den organisasjon ,sem or nødvendig fer å gjøre

•

virkolig ir:r-sats mulig,Avtalen virLer således også som et alvorlic
varsko til ass Om  å  framskynne daenelsen av frihetsråd,bado .1 1andsr4le,-
stokktdntr1kts og herrednvis,Dersom våre ærede notstandsreppassivitat-
ens apostler fi1 innr2tne at dette behøves Skkeyda vare allierte
ve1 Vil sørce for vår berrielse xtt±~1 - a nå vi fortplId den enkle,
ren alverlise kjonnngjernins,at sjøl onheinefronten ikke alene naktar
å befri landot,så vil en aktiv og malbovisat innsats her nelme vocue d 7

avajørende betydning når det sjelder å forkorte krisen på norsk vunn.
De:uten vil on aktiv inrnats virLe som on politisk skole for vart folk,
slik at det vil Garantere en hurtic og sikkor ovorsans til folkostyret

fccovaltnins eg adninistrasjun ,EN Kkiåa'DYKWIS FIE1IAEROKT VIL SPARE
T:„MiSET W-M FOR SWORE ODEIEGGELSER OG TA2 AV MEN.':ESKKLIV,SkILIR BLA1D2
SIVILSEFCLKIIIJEN. AT,TTi KREFTER TIL FOR EN HURTIG AVGJØRELSE.

.e REr',JEFT-MGEN.
F a London or det blitt jkringkastot et oenrop fra den ncrske hotqler,

frontrtj.1 det norska folk.Cppropot minaer inrlodningsvis imtat otter
var Grunnio-eskal folket sjøl bostemro landeta frarrtid gjennim frie valg
såsnirt krigstilstandon er opphørt,hvorotter oppropot formuleror de ørisk”

•

os krav ssn alle sodencrdmenn er'enis-om
1 / Et fritt og uavhensig Norge.
2 / Djenopprette1se  av  det demokratiske styresett cg av-ds-deMskratiske

frihoter as rettisheter,Fire valg,
3 / Cp7hevelso uv allekpolitiske lovorgororaninger es bestomn;elsor

201»i or citt av N,S,eg tYskorneiAllo administrative avgjørelser og-utnovn-
olser-vsbm or foretatt av okkupasjenujndighotene skål prøves på fri
grunnlag,

4 / Oyoblikke1.1sAøslatelse av allo politiska fanserIgjeninnsettelse
av offentlige tjenestemenn og onbodsmonn son er avnatt av nåristnyndig4-
hetono. Erstatnin‘x,såvidt det er mulicpti.1 alle s‘m er blitt ckadelidø-
end e på anum av tyskernes framford.

5./ hedlommer av andre s'em har-slurt-fienden tjenester
til skade for nordmenr: og nerske'intbressertskal stzaf2us'ettor lov1ig
rettergang.All uherottiget krigsgovinst skal •iandras til fbrdel for atats.

,kassen.
6 Må.lot for våre bestrebelser må være

a) 'ryg8ing av friheten og folkewtyret og demokratiske rettigheter,;
b) Økenowisk gjenoppbyuning av landet slik at der blir arbald for 224
o /Fronru av solidaritaten blandt klasser ug befolkninsgrupper.
d' : Frerme av samarbeidet mellon nasjonono fer å lette Varebyttet os

sikre on varig frod, • Tilslutt heter det i epproPet
n Alle nå gjøre sin plikt.Det skyldor vi. oss sjølivåre landsnenn ute/ • -
våre alflerte og Iandets fravrtid*Alle . son gjør sin-innsats
skjønnct,men enliver-ndrar seg sin-plikt-vil også bli husket.Rnhver
nordmann  er  en soldat,med eller-uten unifaVI ER I KRIG DET EA

LA T A VAR RISIKO OG YTE VIRE_CFRE.S.aMhold ug disiplin or
no mer nødvondg enn neensinne,Pøls .de ISaroler os sianaler-som blir sendt

•
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ut 1 Regjeving har i en erklareving gitt sin fulle tilsluttning til oppm
ropets pareler og den retter en tnatrongende eppfordring til allo nevir
mann å gjøra sin innsatt og følge de parolar som blir gitt,Ettor som
situasjonen tilsier det vil regjorninga gi innstrukser.son skal følgenm
inmtj:1 forgo'igjen er et helt rPitt land,

1?or at folk skal forntå hvordan sa:Yen egonatlig henger sammon skalvi
her gi endel suplerando opplysningar til opprpet, Oppropet skriver stg
rra or koMitejpopula-vt kalt parolerddet,som hittil har fungert som øver• •
sto lodelne for heiamfrenten,Parolorådet har inidlertid innskrahot sin
virokeonkat tilj i ny og ne å senda ut paroler fra regjeringa.Bortnett
herfra har rådet ih2aa gjort noe for d nkape do organisasjoner scu or
nødvendiga for å nrytta parolene on i baadling,LelLno mnngel på virkolig
lodelse har ført til an rekke beklageliga nederlog for heimefrontenge.
dorlag som har virkat demoraliserende cg oppløsende på kampviljon ho2
vårt folk,Enda mer beklagelig har det vært at kretsorysom står rådct
nar har omgåes nod nlanar om statskup såsnart krigen er slutt,Som en
motvekt mot denne 1Lildbaro stilling har så j i dmosenore tideaktive'
patrioter fra aio klassar og lag i borolkningenjaatt igang ob
bovisst arb3ids for å skaffa heinefronten don ennetlige ledolse som
den 2L1 sårt trangor.Som resultat av detto arboid har tankan cm et norskt
fribet-rddj i likhot nud dat darskajkomnet inn i fastero fornor.Et sam.
londo politink grunnlag for on •slik organisasjon er blitt utarbeidet.,
ke visor det seg at cppropot fra parolerådetj i det vesentlig:ste bygRer
pa ,:;=;lagot for frihetsrådot.Dotte viser at arbeidot mod frihetarådot

alt i første omanr: har båret rik ryukt, I os med at rogjaringa har
;;odkjent det politiske grunnlaget er nemli den nødvendigo forutsettning
ror en virkelic effaktiv samling av vårt fol til kamp mot undertrykkerna
tilstude. Og folkat har santidig fått en garanti. mot at antidomokratiske
kreftor skal få høve til å nåre planor om on å setto forlkostyret ut
av krartjfor ut kortere ellor lern:;er tidsronjetter krigon.. Pa dotte
gpvcalarf;ut må da3rfor damicilan av frihotsråd fcrtsette ned øket kraft •

På terskelon til don siste avgjørande kamp k1aster det med å bygge ut -
den virkellgo landslodelso for hetuarrontenjslik at rogjorningas og hoimom
frontanT parolcr kan ongjres til handling.

BOYKOTTEN AT ARDDIDSMOBILISERING.
Dnt kan ikke herske tttirom at innkallelsen av 3 årsklassar til A.42,

nngivelig til rogistroringjer en fordekt mobilisoring.mazistena tar rkm
tignok forol0big ikke gå tilverks altfor åpent.Do spiller oppriktige

naive og kaller dot hale an fredelig rogistraring av den disponible
:iboidskraft,Etter alt som har hendt or dot imidlertid lite-sannsynlig
at nardmennona lar seg narre av disse grnvor nanøvrer,Do aller fleste
kjarpsr det på Segjat dat cr tyskerntis umettolige bohov for kdnonføde
som liger bak. MebilieerIngen har skapt mers liv og politiLk rørelse
hos folket.I danne forbinnelso har det hatt stor betydning at trykte
fl7v3nodlarj i storc nongdorjer blitt sprodtjbåde i by og på landet.Doem
nten har rogjeringajgjennom Lendon radiojsendt ut en manonde appoll om
å holda seg unna nazistenes og tynkernan klør eg ikke melde eg til rogi.
stroringa. Vårt folk både viljskal og månørgo for at ungdommen får hjelpj
mat og god behandling på illegal måtj.

I en viss sL2ndenhong mod boykotton står de alVorlige tumultar nom
nylig har funnet stad i Oslo,Undor disso blo bi,a, en bambe plassert på
arbeldskontoret.Den kraftige eksplosjonan hprLcs i. vid ellyets*Alt detto
vidner om gjisring og økendo kampstonning hos folkat vårt eg skulle tyde
pa ,:oda resultater av boykotten. Måtte donno aksjon-danne npptsk^ten
on aktiv og samlet motstand mot fiendenel
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SOVJETSAMVELDET OG BULGARIA,
SponLincon har Øket sEerkt 1 detialte mellom de to ovonnevnto land.

Detto har tydeligvis samnenheng med rojotn,sskrisa 1 den bulgarsko re
Eerin.De flostes opÆfattning er et krisen skyldes tyskernos økedo prtm-
p:_ rocj3ringa for å få den til å proklanero full mobilicerinc oc derved
bringe landet åponlyst inn i krIcen.Den bulcarske regjering or ikke 1
stand til å motsta et slikt prussgmen samtidig frykter den for reaksjon.
on i folketphvorfor den forotrakk a gå avpfor a gl plass til on ner kand.
ledyktic rogjering,son det kalles. Gon mottrekk har den russiske sondel-
ma.ci 1 Sofia inflovert on kraftlg protest mot Bulgarlas holdning.

Sist lørdag offentligcjordo det russiske tidsskrift "Kricen og Arboid.
• er.klas2en" en alvorlig advarsel til Bulgar1a.Det heter b1a, 1 artiklenp

at Sovjetsamveldet ikke lencer rolic kon se på at Bulgaria nyter on nøy.
' tral stats rettigheterpmens. det samtidi dponlyst hjelper Tyskland 1
. kriGon not Sovjotsamveldet.I artiklen patalos det skarptpat Sovjets dip.

.lectioko ropresentant 1 Bulgaria nå døyo holt nedverdigendo kronkelser og
o 1Prskrenkninger 1 sine rettighoter:Endolig gjør artiklen cippmerkson
pa pat Sovjet har gjort sitt yttersto foP å spare Bulgaria fra krigens
herjongerpmen dot er en helt Uholdbar situasjon.pat tyskerno kontrollerer
holo landet og ft ekssbenytter bulgarske havnerlsom Varnas og Lurgas .
til utpregedo krigsformål,Hitt11 har ikke Bulgaria svart på artiklen';

m --- -----
SABOTASJE OG FRISKAREKRIG,

Motstandsbevoge= iftTriklefr sog og WEITF-1 omfattning og intensitot
i. alle okkuperte land,Fra Polon kommerpmed korte mellomrompmold1nger
em -forbitrode kompur bak don tyske front, I Danmark går dot stadig hott
for seg og fra Belgia er dut nylig offentliggjort en imponeronde liste
over sabtasjohandlinEor 1 april måned,Her har angrepene hovodsakellg
wi-rt rettot mot jernbanene.I Frankrike er den kjemponde heimofront
lig blitt organisort oG anorkjent som heimohgr,Apne kamper forgår
Jurafjellone og 1 landskapet Savoion.Av stor bdtydning er . det at don
franske unCerjordiske front har fått kontakt med den tysko motstandebo .
vogolso gjennom franske arbeidore som or ttvangsutskrevne t11 arbolde
1 Tyskland,I Italia har friskarekrigen. antatt store dimensjonerhGeneral
Alexander har nylig uttalt ar partisankampene i Nord og Mellom.Italia
har 5.-tor betydning for do alliertes oporasjoner.-Ved Italias østgrense
or Jet intin kontakt med goneral Titos styrkorpson mer og nor får karakt.
ePon av en rocular arme.Tito rår no ovor oa,300,000 mann fordelt på
dini4mucexx arnekorps. Jugoslaverne står i hårde kamper i Kroatla mot
stopku tuke angrep.I Slovonia hor 4.,riskarone gått over til offensiven
og i IstPia er en tysk offensiv brutt sammon,

KRIGSNYT?.
Den voldsomno flyaktivitot fortnetter,Pa landfronten er det don glii.

erte offonsiv i Italia som samler oppmerksomhoten.I don forløpno uko
har de allierte erohret Gustavlinjen og det -siste fortet i Hitlor.linjon
or falt 1 de alliertes-honder.Framgangen har  langsom pmen sikkor
og tyskornes volds=e og motstand makter lkke å stanse fran.
ganzen .

"ALT FISR NORGE SKRIVER
" Kajoen mot tyskorne fl værr?Min a.ton o og enhet ig: Fra kritt.

stroken på plank3gjerdene til friskarer 1 fjellenelfra advarslene mot
angivere,mann og mann i mellomptil henrottelso av forrderno.Alt må inigå
1 ot sanlot hole.hvor all motstand passiv som aktiv,blir ledset av
ansvarsbovisste og kampdyktige no onn".


