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BORGERKRIG ELLER SAMARBEID.

I løpet av fire og et halvt års naziterror har vårt folk gjort mange
bitre erfaringer. Tusenvis av våre landsmenn sitter i tyske fengsler og
konsentrasjonsleirer, utsatt for tortur ag alleslags andre lidelser, og hun-
drevis av våre beste kjempere har gitt livet for vår felles sak. Og hva
har vi så oppnådd i kampen? For de fleste av våre landsmenn er det
dessverre skyggesidene som teller mest. I altfor høy grad står krigen
foi dem som en rekke tunge nederlag hvor den ene nasjonale og demo-
kratiske posisjon etter den andre er prisgitt til fienden. Resultatet har
ifært at store deler av iiårt folk er blitt grepet av motløshet og har
mistet troen på at det nytter å slåss. De seire som er vunnet, har ikke
vært tilstrekkelig overbevisende og hyppige nok til å oppheve den lam-
mende følelsen av vanrnakt og gi folket den friske kampstemning og den
ukuelige tro på vår rettferdige sak som er forutsetningene for de virke-
lig store seire på heimefronten.

Alle tenkende mennesker i vårt land er klar over grunnen til dette
misforhold mellom seire og nederlag. Det skyldes at motstandsbevegel-
sen hittil har vært altfor uensartet og splittet. De forskjellige mot-
standsorganisasjoner har slåss hver for seg, uten noen samlet plan og
uten noen samlet ledelse. De aktive og passive kampformer er ikke
blitt samordnet til et hele. Disse uverdige og farlige tilstander har
tvunget oss alle til å tenke over hvordan misforholdet kan bli rettet
på og heimefronten satt i stand til å yte effektiv motstand mot un-
dertry kkelsen.

Med særlig styrke har den kommunistiske arheiderbevegelse hele tiden
hevdet at den eneste forsvarlige utvegen ut tv uforet var å få i stand
et intimt samarbeid mellom alle motstandsorganisasjonene og sorge for
at dette samarbeidet kom til uttrykk i en samlet representativ ledelse
for heimefronten. — Denne ledelse måtte ha som oppgave å samordne
alle fonner for motstand — både aktive og passive — i nn felles norsk
front.

Alle aktive nordmenn og alle virkelige demokrater kan underskrive
disse retningslinjer. Men dessverre støter de på avgjort motstand fra
den såkalte heimeffontledelsen og dermed fra vår regjering. Ileime-
frontledelsen, som ikke representerer den aktive delen av motstands-
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bevegelsen„ har erklært en slags unntakelsestilstand når det gjelder
kommunistene. Den har erklært at kommunistene skal utelukkes fra
ethvert samarbeid til ITndets befrielse, de skal altså ikke anerkjennes
som gode nordmenn. Hva dette innebærer forstår vi bes1 når vi tar
i betraktning at kommunistene har bygget opp noen av de mest om-
fattende og effektive organisasjoner innen heimefronten. I heimefront-
ledelsens holdning kommer der til uttrykk en insinuasjon om at kom-
munistene angivelig skulde ha planer om å gjøre kupp når krigen er
slutt En slik insinuasjon er opplagt løgnaktig, den står i direkte strid
med kommunistenes hele politiske virksomhet under krigen.

Hva vil følgene bli av deune heimefrontledelsens politikk? Først og
fremst vil splittelsen på heimefrnnten bli opprettholdt og utdypet. Mot-
standsbevegelsen vil bli hindret i å utfolde sine krefter, og kampen mot
tyskerne og quislingene vil ikke kunne føres effektivt. Vi vil bli av-
skåret fra å gjøre den innsats i befrielseskrigen som vi har plikt til og
som våre allierte venter av oss. Dermed blir de uverdig tilstander på
vår heimefront ikke bare et indre norsk anliggende. Våre allierte har
nemlig full rett til å kreve at også vi gjør vårt ytterste i krigen, og at
alt som stiller seg i ocien for heimefrontens fulle krigsinnsats blir ryd-
drt til side.

Men heimefronfiedelsens unntakelsestilstand overfor kommunistene
stiller også dystre perspektiver når det gjelder tiden etter krigen. En
slik innstilling kan nemlig bare føre til forsøk på å sette kommunistene
utenfor loven, forby deres virksomhet og således sette ut ap kraft  en
av de grunnleggende demokratisse rettigheter. Denne politikk tar rItså
sikte på å PROVOSERE FRAM EN BORGERKRIG HER I LAN-
DET. Mle forstår at dette vil bety en nasjonal ulykke av uhyggelige
dimensjoner. Hva er det nemlig som først og fremst kaeves av oss når
krigen er slutt? Jo, det er samarbeid mellom alle gode nordmenn for
gjenreise landet vårt etter krigens ødeleggelser. Flertallet av folket er
innstillet på et slikt samarbeid.

Heimefrontledelsens politikk må altså betegnes som helt igjennom re-
aksjonær. Den hemmer utfoldelsen av en effektiv kamp, den innebærer
en trusel mot folkestyret og jevner veien for et reaksjonært diktatur,
og deu kan føre oss opp i greske tilstander. Det er en politikk som
bare Gestapo og N. S. kan ha noen nytte og glede av.

Situasjonens alvor gjør det til en tvingende nødvendighet at alle vir-
kelig demokratiske krefter, i vårt folk, og da ikke minst arbeiderklassen,
bestemt avviser en slik politikk. Og det beste middel til åg gjenopp-
rette samlingen av heimefronten og trygge en demokratisk utvikling i
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vårt land er å stille seg bak krrniet om en supplering av heimefrontle-
delsen og regjeringen med representanter for den aktive delen av mot-
standsbevegelsen.

UKENS PORTRETT.

«Innenfor N. S. er det bare de beste av vårt folk som får være med.
Det er de motigste, de edrueligste, de mest moralske elementer i vårt
land». Dette er det daglige omkved i nazipropagandaen. Denne gram-
mofonplaten får alle oss andre til å more oss kongelig, når tanken strei-
fer de forskjellige individer innen N. S. I tiden framover skal vi for
moro skyld komme med endel faktiske opplysninger om noen av disse
«rnotige, edruelige og moralske elementer>>. Vi begynner i dag med et
«element» hvis navn er INGVALD CHRISTENSEN.

Som så mange begersvingere ble også Christensen ganske tidlig med-
lem av N. B. Han fikk ganske snart en boy stjerne innenfor partiet,
idet han fikk jobben som fylkespropagandaleder. — Det var imidlertid
ikke lenge han fikk beholde dette beinet, idet hans trang til flasken var
like sterk som for. Så fikk han en dag stillingen som programsekretær
i Bergen Kringkaster. Her levde han en kort tid herrens glade dager,
inntil hans overordnede fra Oslo, en med navn Sivertsen, uventet kom
på besøk i kringkastingen en formiddag, og fant Christensen i en meget,
meget intim situasjon med en av kontordamene. Dette likte visst ikke
Sivertsen noe videre, for det ble plutselig slutt med de glade dager i
kringkastingen. Da innehan erne av «Grand Magasin» ble arreseert og
sendt til Tyskland, mottok Christensen det skitne hverv som disponent
for denne forretning.

Ifølge ordenspolitiets bøker er Christensen i året 1944 arrestert hele
4 ganger for fyll ug spetakkel. Da politiet og edruelighetsnemnda der-
for vilde sende ham på drankerheim, telegraferte han til Quisling og ba
om hjelp. Han er fores‘rig en  a%  de nazister som er frekke nok til å
ville innbille godtroende nordmenn ai han er medlem av N. S. etter op-
fordring av heimefronten. OBS.! Christensen er nå ansett i Gestapo.

Vær våken fpr reaksjonære kupprnakere. — VÆR MED OG

VERN OM DEMOKRATIET
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ET GODT OG SEIRRIKT NYTTÅR !

KRIGSOVERSIKT.

Den overaskende tyske offensiven i Lux.mburg og Befgia, sem hadde
betydelig fremgang til å begynne med, er nu hest stanset, og de allierte
har gått over til angrep langs vest og sydsiden av innoruddsområdet. I
vest nådde ikke tyskerne fram til elva Meuse og befinner seg nu på til-
baketog. I nord klarte de ikke å bryte seg igjennom til Liege. Den
tyske offensiven har åpenbart strandet, og det står fin til amerikanerne
om tyskernes framstøt skal forvandles til et knusende tysk nederlag.

I Ungarn er Budapest omringet og russerne trenger inn i byen fra
alle kanter under forbitret tysk motstand. Byens tall kan ventes når
som helst. j— Den nye regjering for det befridde Ungarn har erklært
Lyskland krig og sendt delegerte til Moskva for å forhanclle om våpen-
stillstandsvilkåren. Imidlertid rykker den røde arme videre vestover
inn i Tsjekkoslovakiet og mot Bratislava og Wien. Det vil ikke vare
senge for hele Ungarn er renset for flender.

I Jugoslavia forheredes dannelsen av en ny sandingsregjering under
marsjali Titos ledelse. Den polske befrielseskomite i Lublin har prokla-
mert seg som provisorisk polsk regjering Dette skritt vil komme til å
spille en betydelig rolle i den politiske ut‘ikling i tiden framover.

BOYKOTT BORGERVAKTEN !

I Bergen har tyskerne kommandert ut en hel del borgere til vakt-
tjeneste ve bedriftes og anlegg som de tror vil bll ntsat for sabotasje.

For lang tid siden bie heimefrontens parole om horgers akten kring-
kastet fra London. Vi tror det er på sin plass å minne om denne pa-
role og gjengi de viktigste punkter i den: Alle gode nordmenn skal
nekte å gå borgervakt. Dersom de blir hentet av politiet og med makt
blir stillet på vakt, skal de stikke av ved første anledning og gå i dek-
ning. Vi er alle i krig, og på grunn av den spente situasjon har sabo-
torene fått ordre om ikke å ta hensyn til borgervakten. De som bøyer
seg for tyskernes ordre om borgervakt, må altså være klar over den
risiko de løper.

DENNE PAROLE SKAL FOLGES, og der er vår plikt å sørge for
at så skjer. ALLE SOM SVIKTER, VIL BLI HUSKET OG NO-
TERT !


