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Kamporgan for ungdom på heimefronten+ Også vi når det blir krevet +

Nr 9

VAR KAMP
Den siste f~rræderforordni~g om arbeidsmobilisering av rand8ts ungdom har

møtt en forbItret og alvor11g folkernentng.Den taler sitt tydelige språk somalle forstarTIl landets uD8c,lomsom er l r;~,yesonen sender heimefrontens ledel
se en ny parole.

:'Idag er planen omm9biliseril]{? EW }'f.9rc;esunc;domdødsen~ alvorJlver dag som
€!;0r og kommertaJer SItt tyd~llge spraJ.c om faren ~en er l ~Allerede for ,IaJÆtId slden.v~r tyskerne og qUIslInGene l f~rd med a ut~,rbelde en plan for dI
rekte mob+llserlng ~v ~orges, un[~dcm,~v 5 arsklasser.Planen ble imidlertid
r~pet da +nnh91det l R~snæ~ orev 1?le 1~1ennt .:ll'orræderne ?g tyskerne fall t datIlbake tIl SIn gamle, taktIkk om <} ?l)pLJre kam~flert.~ .dl~se dager blir års

klassen I924 og størsT,edelen ay 20_InnJmllt tIl arbeIdstJeneste.Den I9 maikorn.forordnlngen om at ele tre (:L~S~-'-8,Sf:hjrsom H1:'1ngler~k:=tl i:t:J.nrulleres .Det er
menIngen at hele landet skal blI Innk8,1lt ,men foreløplE; er Ikke Nord Norge
tatt med.Hyis dette lykkes vil 5 RVnd8 ·~~ste ~'~rsklass8r. bli samlet ileirer
og forlegrllnger under tysk og ns belal H~ uker før befrlelsen.I følge bestem

melsen VII de innkallte bli senat på jordbruks~rbeid,annlee~ og til fabrikker,men vi vet at ingen av dem som blir innk;-1.11t skal sendes til arbeid som alt

er igang.Gutter av årsklassene ICJ2I,22 og 23 som tidlie;ero har vært innkallt
til AT skal ikke behøve å melde s')g,men 111P-:enskal tro at di sse skal l~'å rundtpå stas,vant til leirliv or; millitær disiplin som de er.
Hva venter de~ den ungdom·s9m b:pr arb8idsm?bili8~rt?'8~ter ordre fra Terbo

ven startet RVI~ene for en tId SIden en heftl0 antl~us~ISk propaga~da.Stoffet
er ~n f orvrengJllng a v de [wtaler sorp den norsim reg,] erlne ha~ lnngatt. medSovJetsamveldet. VI.hm f?rutse ;:tt nar denne prop:l,ganelF~nar SIn fu+le ~øydeo
vil alle de 2% nazls~er ~ +L\ndet krevechandl~nr; og,..~Aretter mobl.llserlpg.Saenkel er humbugen hVIS VI Ikke kl::tror fL forhIndre I lendens oG forræderhes
plo,uer. -

P~.rolen fra Heimefronten. er: INW8N)Eør m TIL INNICA.LL'i;LSn;!lV NO~SL.AG.Gjør dinplIkt selv om det skal SVI. Ingen nB VIke for at de kan bli arrestert.20.000

nordmenn har §ått den veien,det er en dagligdags ti~s.J(rigen krever voksenmanns mot av alle.La deg ikke forlede av at noen sviRer,men følg din egen
samvit t ighet •

~lå ring 0lJl l\J?rges ungdom.Hjelp den med ~lle J midler nå den. er i,. ~are .rra riSIkoen med a gl den støtte og rad. Ingen ma sta [LIene uten hJelp.JJelp med
arbeid og hus9med ill'1t og klær.

Søk unna i tide.Der er utveier denne gRng og.La deg ikke skremme av at du

ik'm får rasj aneringskort ~De brukt e den SCU1Jwetrussel if j or, men ingen har en
nå sultet ihjel i Nor{$s.Ifjor møtte 8% av 40.000 innkallte i Oslo.Streikenmot denne arbeidsmobi.Liserlng må bli like effektiv.I enkelte strØ-kset det
ut til at folk er reddere enn andre steder men hvem vil angre mest;dem som

komrærynnA- elle~ d~m som g~r i ty~k ~rigstj eneste?Gj ~rulOlYlskual,~e demen.tier
o~ nazIfraser.QUlsllng er VIlll(?; fJIl a uEl,:were oss tIl flenden.I·rCUJJgRngen
mot jødene,lærerne og stuclenttme viser pålitligheten av hans forsikringer.

Gjør ~itt ltterste for å kommeUnnJ'9!or 18.~cl.dts ?g din (;gen skyld.Hola degklar tIl de som komner. Infi'on møt.-Jr tIl regI strerlng sel v om eler lokkes' med
at du slipper innsats med det første.

Snart komner vår dag.Husk gcm(:Jral ::tur;es ord i den siste da,{;sbefaling til de
kjempende tropDer i J'for.c;e:"Rold d:jre oeredt" •I-lvis du h..l.. vnur i tysk leir vil
du ikke ga noeLhøve tilUå kj(~np0 for vår frihet og selvstendighet.Værtro mot vårt lands vår Konge og vårt folk.Nekt registrering koste .hva
d,::t kostd vil."

ill forordningun om Arbeitsmobilisiorung ble kjennt i Oslo kom.det til stør
r<3opptøYt3r.FolkGmass0ne strømmet 0ppovdr Karl J9hEm mo~ do h0lYnVtmdt0 front
kjumperu som hadde parade for Quisllng.Der kom tIl h0ftIgu gatekrunpor og

norsk politi, tysk politi 08 rid0~du polit~ ~y~ket ~t.D0r blu forut~tt mango
arrl3stasjondr.Hele natten patrulJdrte polltlbllor l e;at0n:;.I Bergen forløpdagen rolig.
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. Den..kongeTl{J'e norske regj e:r;ing har J6. mai under~e~et ,likelydende avtaler
med YSA,D~t :roren~d~ kongerl~e og Dnl0lfeY.1av s~slalistlske s~vjetrepublikke!
anY].g~endeden pr8.L~tlske ordnIng av a9mlnlstrasJonen i de omrader som blir·
befrIdd ay de alllert~.Avta~ene er mIdlertidige og av praktisk art.For å l~
tel0-8 <;11b~rt? 0perasJoner l den første milliEære fase av befrielsen må deal J.. l er;c,e,ml-Ul tære lp;cleru ele facto ha høyeste myndighet. Den øverste befals
haver !)llr,g~nen-l,t ~;lsenhovver?men ved hans stab blir ann satt en rådgivende
nor~k l~onwlSJon. Sa, snart den milli tær (O] situasj on tillater det vil den norskr
regJ~rlng over~a slttoful10gry.m?lovsme~sige annsV3,~ og den sivile adminis- V

trasJon~De 8.1J-lerte mc~ av r.9E;Jerll1sen fd. deonødvendIge lettelser for å kunnrføre krl8en 1Jd. norsk Jord tll avsluttnlng sa snart som mulig. n
De~ er Ikke at~~ om l}0en som helst formJar okupa~jon av Norge og i1].tet lar t

?mr~de skal ~~staes tIl en,frelTITIsd ~akt.~vtalene gjelder No~ges befrIelse f( b
a gJenoppretue det uavhengl8,udelellge rlke.Avtalen med SovJetsamveldet ble t
sluttet da det lett kan honde at den røde arme under tilintetgjørelsen av

Dithels tr~per treY1('?;erinn på Dors j ord.IT n I G '.1 t\. I\. ~

--I~·ItarlaEar de allierte kjGlTIoet seG gjennom den krFLftige Gustavlinjen og
star Da i harde kamper mot de tyske hovedforsvarsstillinger i Adolf IIitler
linj en. }l'estningsannle{7:L:,eneer fU.ll st så sterke som rYlL<:tnventet og fi enden yt(hard motstand.Helt i vest lll~r 5 anDe erobret Geata og renset halvøya.Et let·

tere tereng er nådd som setter dem istand til å presse hardere :gå for å nåkon~akt med An~iotr~ppene.D~t ?~lierte llfftvåpen underBtøtter effektivt ope

rasJonene og gjør gjennomsnIttlIg 2000 u~fFLll for døgnet.Bare ytterst skjel
dent viser et eller to tyske fly seg over k81npomrddet.Fldten bombarderer
mål lc:wgs yestkysten.Der er hittil,tatt nesten 8000 fang~r,.Flyvåpnetoi ~Jid-, delhaysomradet bar og ~ettet kraf~lge anD8r~p mot Ploestl 9g0ndre mal l
HOrranlELTyskerne har gItt ordre tIl evakuerIng av (~enova og"ahdre byer ved
den italienske Riviera. .

De første 10 dager i denne måned ~orde det allierte flyvEHJ'en i vest' 4I.OO(utfall mot fienden og mindre snn 1% av flyene gikk tapt~Denne uka har anngr(

p:ne ikke vært av sarrli'l1eformat s~m forr~ge uke ilfnt'i;l. 1~rdag ~a flyvå:I?~et ,u"lJførte 4000 utfall.Han støtte pa prR,ktl sIt talt Ingen llendtllge ræ,sklner .1\[,
i uka var blandt annet Køln9Ludwigsh::tfen,Berlin9Braunschweig,Pas de Calais

og Dieppe.General Eisel}howers hovedkvarter vil når .oper~sjonene i vest tartIl sende ut to ~om~l1t?nlkeerfor dagen,klokken Il og.-23i30.1 n?rd har fly

fra hangarskip fatt Inn treffere pa to transport SkIP og to tralere nord foL'
Stadtlandet.Et sildeoljeannlegg og tankannlegg,)ble oom1j)et•. ; ,. ,På landfrontene i øst er det stille .Det røde. flyv:å]?en·tltfolder lITudlertld

en livlig virksomhet og l~.r i uka rettet kr4ftig~ an08rep mot plandt annet
Cholm,Minsk?Brest L~tovskiPoloks, I;Jarva ogDvi snk .,skip' .l:(tenf9r, Nor I~orge erblitt senket. .Det blIr opp. yst ~.t ~ de kc~ende opentsJoner 1. øst VII en
støfre taktisk flystyrke enn tldllg~re blI .sa~t Inn. ,...':'~ .L

I Burma har de kinesiske tropper satt over KInas ye~tg~e~~~. ~~ drIver de
japa~sk~ tropper foran,seg,De ~merIka.nske tr9P~er 1 hOhIrrB.omraaet 11ar erobre
en ~lktlg fly:gl~ss og Isolert Japanske avdelInGer. .I FJiJSTNINGEN;"DROPA. , ... , l

-JogosIaverne har-ri[ QefriddJ1.ftlvdelen aV"$ltt 19,nd unQ.er ledelse av mar:sJa
'rIta Ha,rde kamper ~r 198'I!g 12a spredte ,avsnl~~ ~ver.qlt l landet,men de tap~e
frIsKarer holder SIne [3tIlllnger og tllføyer:flenden store,taP1>Fra de a11J:e
får de effektiv flystøtt$.I ~rsjaJ Titos,40qedkvarte~ møt~es Iorleden ~OOungdommer fra alle orgB,nlsasJoner l Jogosle;vlla og dr~rte~ 18,nde~s fr3IDtl:~.
Der ble fattet en resulusjon om at 8,11e ungd~omsorganlsasJ onene l ~ar:de1 i~~asluttes tettere San1ilenog at ungdommen er ;f'or. opprettelsen aven JOGos aVIS
f orbu.nds·sta,t'"". .
N O R·G .]};!., • ' .•. • ' l' ri t
}fEter-Innsats mot partisaner i øst er annet _pO.l.ltl·kompanl vend~ ,nelm. J~
vil nå bli .rs~t't/ inn for å styrke vakthol~et ved. sV811skeerensen •.I...I1ke.ma178e

pol.itimenn· .son:."f~.~~t ute er fallt her helmel;mens.'-kO}~P8.nletv::>,xborte. VIkommer oss, . O SP")'IinT71?\T mIL PAT·oiom"QR
..\ VISEN·ER,l~SHG~S,U~1,q?0~!ISEIENDOM. STøTT DEN.:!·G hd.lI'J:J'·J.i'! ..1. 1\ lJCJ.. ,....


