
YR.16

U. B. BERGEN FR1 FAGEEV 3E1SE

2,,år an

- V -

.¥  I 4 bq øø I

9,mai 1942.
KAMERAT!
Under hele den t5g2ke kkuyasjonen har det norske  -Polk lovalt bøyet seg
fGr alle forordninger fra okkupasjonsmaktens side som har hjemmel i
internasjonal rett, ken alb evergrep krenkelser og rettsbrudd såvel
fra tyskernes som fra deres norske lakeiers side har vært møtt med sam-
let og ubøyelig motstand fra hele den norske fronten, Rettsbevisstheten
er selve kjernen i vgrt folks kamp nå under okkupasjonen, som den var
det tidligere, Og alle forsøk på å sette makten i rettens sted,:vil
alltid støte på en mur av mntstand fra hele folkets side og derfor på

'forhånd vwe dømt til å mislykkes.
Det var derfor en selvfølge at vårt folks våpenløse kamp etter at krigs-
handlingene foreløpig måtte oppgis innenfor landets grenser, måtte bli
en kamp for å handheveretten, mot alle forsøk  på  med Vold å påtvin-
ge oss en livsanskuelee som var oss fullstendig  freMmed.  Etter.tur har
alle grupper og yrker i vårt folk vist tilbake nasistenos overfalls- og
overrumplingsmanøvrer. NasisteneJlar riktignok tilranet seg de fleste
organisasjonerg men det er blitt tomme aparater uten melemmer eller -
hvor medlemsskap er påtvunget slik som i fagorganisasjonen i direkte
kamp ffied medlemmene.
Arbeiderklassens tålmodighet har ofte vrt spent til bristepunktet gjen-
nom de tunge . g år  vi allerede har gjennomlevet, De hange nasistiske
rettsbrudd, inngrep i hevdvunne rettigheter, arrestasjoner og.terror
overforsrbeidernes tillitsnienn har ofte truet med å få begret til å
.flyte over. Mon den norske arbeiderklasse vet at 'en innsats av mer
aktive kampmidler idag barc vil tjene motstanderens interesser. Derfor
har de organ•serte-a~idere, som ggså den  øvrige delgav den nasjonale
fronten,.fulgt den passive motstands linje
Og det er med tilfretshot vi idag  kan  konstetere at den første styrke-
prøven om arbeidsswnbgndet har vist at denne kamplinjen har ført fram.
Nasistene erklerte åpent at sambandet skulle etableres 1. mai, alle
forberedelser var truffet, men i siste øyeblikk våget do  ikke å  gjennom-
føre planen. Erfaringene fra lærernes heltemodige strid hadde nemlig
gjort nasistene mistenkelige og stemningen bladt arbeiderne lot ingen
være i tvil cm a'deville slutte opp om kampen med samme offervilligget
og  solidaritet.
Når arbeidssambandet derfor ble utsatt og nasistene som vi redegjør for
.annet sted - er blitt tvunget til å avblase kampen mot skolene og:lær-
erne, så er det en seir for den norske frihetsfronten og en seir for
rettensom vil gi oss nytt mot og nve krefteride tunge eppgjør
som forestår.

SK4ERDBEMBÅDEN,
Mordene på de  16  nordmenn den 30) april er et nytt forferdende bevis på
at  tyskerne i sin desparasjon ikke viker tilbake for noen forbrytelso
for h fremme  sine hensikter. Unge, norske patrioter, om har sittet
fengslet som gidsler noen tid, er med kalt blod skutt for en gjerning
de selv ikke hadde begått eller hadde noen befotning  med.
Ifølge  ch:./1 tyske  fremstilling er 2 tyske politisoldater skutt aV "norsk-
engelske agenter for secret serviee", altså av helt andre porsoner enn
dem det gikk ut over, Vi kjenner ikku historiens sammenheng, mun vi
antar dut her dreier sg om nordmenn som er kommet til Norge fra E:egland
for; å spionerc for du allierte, altså også for sitt eget land, og som
under utøvelsen av sine oppdrag er kommet i kamp, hvor de 2 tyskere
falt. ' leionasje drives jo av Slie krif=f0r,:,ndomakter - ikke minst av
tysker:eej eg de scm Elktivt dultr i denne: virksomhet, vet hva,der
venter dem hvis  de  blir ggege,
Men bortsett fre, tyskernes egen krigsførsel, er det uten  sidestykke å
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gjerle •w!flor!jini: på. bet =kyldi.go bersor,er.„- ScIlv om .1(".;•n6rd-
menn som ble skUt vaoc på. vei for• å slutte seg til de norske våpen-
styrker da de ble tatt til ville de - med en sivilisert motstander
ha risikert krigfangenskap el1er i værste fall å bli drept i'kamp.
Men- nå hadde do med tyskere ågjøre., og da gjaldt krigens lov
ikke lenger, Tyskerne har s•lv gjentatte ganger hevdet at de fortsatt
er i krig med Nore, Hver . ng vårt folk skal kucs Med nye represalier,
så henviser de til krigens lov, •.Men selv krenker de alle regler for
krigføring uten hemnlnger,
Beretningen om denne nyc _skjendselsdAd har rystet. hele den frie verden.
Men over alt er.. en klar over at Massemordenc i seg selv er et bevis på
den obpløsning då det forfall sot karakterisererodet tredje rike. idag.

- V -
LERERNE HAR SEL=
og vi skal olro ,Itt p-,..ass for å orientore om hvor ynkelig quisling
og Schanckc - for ikke å nevne ynkedommen Orvar Sæther kom ut av den
komedien.de hadc.e stelt i stand. Følgende rundskriv gikk ut fra Kirke-
dapartementet den ?5, april til skolestvrene og de høyere skolene:
"Forholdet mellom F.kolen og borgoS Lærersamband„ Den situasjon som er

bestemmelser i
loven om Yorges Lærersambd i stdr utstrekning er blitt misforstått og
feilaktig tolket Dette inntrykk b,styrkes ved en rekke honvendelser
fra foreldro og Departementet Skal derfor ennå en gang pressi-
serc hvordan loven co å ferstå.
Ad • § 1, Norgos Lær.:,rsamband er ikke en poiltisk organisasjon. Medlem-
mene er ikke Iorpli'nbet til å være medlet av Nasonal Samling, Tærer-
sambandet or en ren yrkcsorganjsasjon. Dets oppgave er å fremme lær-
ernes faglige og st:TIsmessige interesser, bl,a, ved sammenkomster og
møter arbeidsutv,a1g os arbeidsg=per 9  kurser (feriekurscr) og studie-
reiser, hviiket vil s at det çl settes i verk som har stor
betdning og interesso for-lærerne,
Teirersambandes oppgovol skal mcd andre ord være de samme som andre
yrkesorTanisasjonor nar , å representere lærerne like overfor statsmak-
ten4. Den oppfatning et den enkulte lærer skulle være forpliktet til
å utføre tjenos':e i 5,S,U.F. er on fullstendig misforståelse. Opp-
dragelse av den norsko ungdommen :Innonfor N.S.U.F. kan og vil bli Ve-
trodd slike monn cg Uinner som har positiv Innstilling overfor den
nye tid.
ÅV foranstende vil sees, som det a11oro:IL  utrykkelig ble  fremholdt i
departementets re,ndsko-iv av ?4, og 31, moos i år , at medlcmskapet i

Norgcs Lærersamba.nd for Jen enkcJte læro ikke pa noen måte medfører
noen forandring hans hittilærondu tjenestplikter.
Ad § 3. Angaends sk-aT cnnå en gang fromholdes: hedlemsk?,pet i
«orges Lærcrsa.r,b,,,x,d i,oiger automatisk med lærorstingen, d.v.s .
medlemskaput er tvunet og kan .tkko opphoves eller endres ved person-
lige erklæ-rin[,,r, dot følge horav er alle utmeldingor rettsstridigo
og derfor
Ad § 5..Du i 5 antv(_edo ordonsstraffer kan borc ileggos av departe-
mentet, og da I sarp',.var med de regler om ordensstraffer som vil bli
gitt for all. otfor't1;‘, tjonostemonn
Departementot gU ut ei samtlige 1:frere straks melder seg til
tjeneste ved sin skolen Derved oppnår do igjen rett til å heve sin
lønn fro. 1, mai å rLrj),e,
Hvis enkelte lærelo Uke folur dunne oppfordIing til å sitt ar-

beid, vil de strenase forhoi:lsroglor bli tatt mot dem, Rundskrivene

av 7, - 17, (for den høyero skole) eg 19, mars for folkeskolon)
fallor med dette 1=t, R,Seh=tnoke

g, Nordvik.

TILSLU TINI Tri-J D=E • •• •
sencitU-SåT den april ut dotte til alle landets

•viser (1-1(:isten)
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rjdoksjon'-on,
og  undervisnirigadepXtementet hnr den 25/4.d.å.'utsondt et

rundskriv-om ferholdet mellem skolon og Norges Lærersamband,  Dette
XUndskriv mh i'kke offentliggjøres eller omtnles i presseh.'

, Heil og Sæl
And. Beggerud.

FRIFAGB2VEGELSE' • -•fikk ilko sisteney hte  rundskri-v frh depnrtementet og Vi går ut frn
at  forbudet derfor  ikke knn gjolde oss, Vi beklager bnre nt vi ikke
hnr pinss til å  komentei ..o detoutførlig. Det  skulle  ha vært oss en
fornøyelse.  Nå  må vi f.eks. gå fort forbi det høyst ejlendommelige
fenomen nt et stntsstyre opphevor si one lover med  et  rundsktiv:

ST

NEMIJIG -1,ERERNE
17Mt  tfl å ntbeide.nktivt  bg  positivt for NSUP's ungdomsarbeide.
Pen modførte atskillige andre forandringer i lærerne ansettelses-
vilkår os'den gav bla  Lærtersnmbandets Pfihrer, Orvor  Sæther›  rett
til å ileg ordonsstrnffot. L dette har  quisling  måttet krype
vekk fra, N.:A!Lrlagot er fullstendig, -

_ .•
,•  • : •n, •

S1COLENE KOMjER I GAT G IGJEN,
Ipet er det vesehtlige i sken ved siden nv nt quisling hnr fått kon-
stntert nt 95 % læretne cr viUl til å  tn  de tyngsto bYrd6;h51141

n-r  og.ssg.hellr 'onn å 'c sog til tjonesfor NSn.svineriet. AttSe ane e
pussot  bpp sin prestisje til slutt, f'51. h sely og sine det inn-
•trykk-at det var de som sntte  sin  vilju igjennoffi dot tnr fornuf-
tige folk med  ro.  Do husker  nt  det i februnr ble gitt brendselsferie
fordi individwlle erklæ'ringur frn lærerne sntte loYen.uten nv fnk-
tioøk-1:xnft eg_de hunker nt detonars•vnt n'ødvendig med er-
klæring om madlemssk€kp i Snmbnn&Ut fra hvex eneste lærv før normn1
skelevirksomhot kwine tnes_opp.

• ' .- V
"DET ER BLIIT EN VANE .-&OR quisling

gjøte tillot vi oss å freMholde i forrige uke,
men vi hndde  ikke  ventut ot sh omgående og uklatant beVis på det.
Hanøttengte 2 måneder 1:)!! å fiOnne ut hVn hans e"n  lov  egentlig be-'
tygde.  Dot  er sikkurt-ikke siste gnngen hen appellerer ti godt-
fblks humoristiske 'snns midt i traodiun 1Yin han lærer også det
norske folk noe meget vordifuldtt Det nytter åkjempe for
frihetun.  Det• -D Ytter hsotto boe inn ikampen også her
hjemme. Det nyttex hholde. hode-t høyt og kalt. Tiærerne hat
gitt eksempler til andre .•, ruppuf i folket,  dt uksumpel som vil bli
fulgt. Det vil bli huoket dem at de gikk foran  i•en alvors  dyst, og
nt'de vant gjonnomosin trofnsthet og sin rnkryggetheto .

MENER VEL.NI • . •

veien fram til  '1111u  folkyyt i sNmbnnd', og til
riksting,cA  s  det sk.nn nv legalitet han .skal presse.sg bilf'gjennom -
en slik komedieo Most mulig stille or" ulDA‘orket sknl Sambandet  Pro,
klmeres utoA nyu foltpliktolse.r for  "medlemmene" - men med trussel
om standlioott og  4skytin som et, ris bnk speilut. Erklæringer.;frn
95 ellrt 98 aV de tvansL)rganiSerto skal bare betraktes som  ugyl-
dige, og dermed er den snk i ordew  (")  så knn rikstinget  innkalis
og skrike heil.og sæl nar foror. et hnt samt roise  seg'som tegn
på enighet„ når hnn ber om fullmnkt,wr- ,(Den som'ikko reiser seg
blir skutt.:14) •

-'
MEN qtislins litESBOND•
e o db norske f5T_Ifo::; den ganSke . .rerden for  øvrig vil vite  at det

hole er bnxe un ny nkt i en latterlig koMedie. At hele det våkne og
selvstend rie del  nv det norske folk  or  imot-ham hater ham og hele
hans veea Og hele verden vil  eo



ILRERNE SIN SIDE
Tr n  opr  nr ei ut rå  4_ttgaMle ?,runnlag. Du hnr sa;t frn nt de
ikke bUtrakter•seg sorwmedIemmer  nV  sambnndet, du komme r  ikke til h ta
imot direktiver derfrn, o de hnr lntt elever  of;  foreldre fått vite det-
te. Erklwiringen har sundt lyder slik: f-.stholder mitt standpunkt
mot  medlemsknp i  Norg„s Lærersamband. Jeg hnr hele tiden vært viIlig
til h undervise u?; har.nA ,:jenoprtntt mitt nrbeid. Dutte bes meddelt
høYerd skulomyndighoter, knn se bort frn en sAn erklæring helt
til  det.øyeblikkut kommer dn hnn (b.hnns h-J,sbond) sknl regme ut  hvilken

han hhr blnndt et norske folk.
- V -

NMRGES VEI" •
7 .-Sisto nommer av Doutsche Monatshofte in Norwugon er jengitt en artik-
kel med ovexsthende sikkert ironisk mente tittelav oberregierungsrat
.Snhiudermair, hyor han krampnktig påstår. nt Tysklnnd hhr fult bestem-
.mulsene i folkerutten under )kkupnsjonen nv Nore. Bovisførselon blir
selveagt tynd, Men . dut  skyldus sikkorlig  mindre herr Schiudermni‘rs dyk-
tighet enn den  dårlige  snk han forsvnrer. Imidlertid briner artikkelen
en del tilstAulser sem hnr tskilli interesse:
"Retten-er helt og holdunt ph tysk Side når Tyskland forlanger å ha on
verdig partner i Norge. dette krav appfylte bare Nnsjonnl
og beveelses fører Vidkun skriver den tyske forfntter.
Under Jmtnlun av"stntsakten' ph' Akershus 1. februar, hevder han at
"tdannelsen'av den-nasjnalu rejerinR., ikke skjedde 1. kraft av
•djr Reiehbkomisars ruttigheturettei, krisretten.• I virkelin:hoten
skjedde regjerinsdannelsen i samSvar med den norske forfntning.....
Dut.hvgjørende dr nt ministerpresidenten ikke ble utnevnt av der
Reichskommisar og  at  ministrene er utnevnt  hv  ministerpresidenten. Den
'norske roMeringStyrer derfor i kaft nv norsk rett."
Rent buttsett frh-d-en noe delikate 4=men1tning av- N  o  cfai~ som
verdige partnere for Tyskland, (hvorvud hltså Tyskland stilles i klasse
med anerkjente landsforedere) sh innrømmes-det åpent at quislingregje-
ringn ikkJ lo dannot "i.kraft av.der Reichkommisars rettigheter •etter
krigsretten" )g at fflinisterpresidenten ikke ble utnevnt av der Reichs-
kommisar." _
Det gloder ess attyskerne er klnr over at do som okkupasjonsmakt ingon
rett har til å endru de bestående norske forfatning,stilstnnder, meh til-
ståelson kemmer lov1ir sent når en hnr for  xyd  den serie av forbrytdlser
mot,kris- og folkeretten som tyskerne nettopp på dette omrAde har behtt.
Eurr.Schiedermairs løse phstanderom nt dnnnJlsen av quislingrep;jeringen
"skjedde i samsw-tr med ddn norske forfatning" og nt don selvsnmme
1 styrer 1 kraft  nv  norsk rett" er så intter1ig at vi ikke vil •

ofre plass fer iRwtegh den.••
. • - -

TILBAL2, FRA TYSKLAND.
771 av de norS-ku  patriotur som under unntakolsestilstnndun i  septem-
ber ble offer fr de uhyrlid stnhdrettsd=ene, ur nh kom:nut tilbake
fra,Tysidnna.. Noen er  sluppdt  fri, andru ur sendt til nit skal
det dreie sog'om 2 mann. i kan Oppgi nnvnene på un del: ivar Sæther,
Oskar  225u,  FritZ Hannestad, Louis Nilsen, Kanre Schieflo,  V.MalmqVist,
N.  Johansen  Olav Gjerlråev.

avedstyret i Transportarbeiderforbundet  A. Engh il nrrestert
forrige uke. Grunnen er ukjunt.

- V -
rEN KODIIS.KE 1EDER
nv firOriWT,F15eiderforbund Ola SOlberg, or utnevnt  til likeså
komi&k luder av Grtinerløkka •nmvirk-nde fn;;fereninger.
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dun nasistisku  ldule  denne erklærii~filnksjonærer sam an-

_,

s,ttes eller forflyttes: "E; vil bAde und-r  applæringa og sinare i tju-
nesta syna kurrekt atf,.4rd mt ei'eg fr a ,'„j*ra med, o„; eg vil

9.11-tidvære  loyal m.)tstyremaktene i landet ikk jb .reida mot Nasj)nal Sam-
ling, kurkje i ordiuller .jernin.  Eg•er  merksam på . at c må slutta
straks um  eg  bryt denna l)vnadon."

øDa en slik erklæring gjør underskriveren til et funtendio: viljejøst
redskap i nasistunes hender, er telegrafverkets.folk.blitt enige m å
ta dette forbehuld alvad' 1.14-Idurskrivnin.>en: "Denne erklæring ,?;jUlder,i-
den utstr,kning. den forlangte hadnj_ng ikke kommer i..strid med min samvit
tighet og. moralske overbevisningY t  Nyansatte funksjonær,r sin  ikku  tar
et.slikt forbehold  må  rwgne med h bli stillet til ansvar når krigen er
over.

- V - •
1 TRANS-I'ORTARFEIDERFORBUNDET s
ar en av funks:'.enærrne, fru-Martingen avskj,diget på dagen, fordi,hun
nektet  a  skrive  kl .c.) sæl undar et  brevin,'  for kommisaren.., ••: - v .. ' ., .
UKENS SMIL.

.
. .

Reforatet iden tyåkkontrollert, preSsa fra den  sknIte , Arbeidets dng- .
i Oslo fr,mkalte-hes oss så vel som hos de fleste andre.et  smil,  .ja
swlve ukens smil. Hør bare hva de er  npidt t'll  å  skrive:  flrall  sin
enkwlh= arbeidets dag et strålende farløp i •slo. Allrelo tidlig
fr2  morenen da byan våknat til en vårlig og varm norsk maidag, kunne man
se de førSt e. høytidskiNdte mennusker i gtene,  ng etterhvert som da'tiled
fraM'på formiddagen bagynte gatene.å fylles av folk som vnr ute ag
gludat seg over Arbeidets dag. .Den'yakre vårsteffining, du festkledde
mennesker og damange norsku og tyske flagT som vaiet såvel fra affentlige
, K)111 fra nriv rit e bygninger var talendsymbol,_r på" b,timisme, samhold 9
o g -- : -c- :4'-'hot- i ' f cb-t;'
Berutningun .om  u/et strålende forlØp"  av  daen avsløter så videre at- ø
hula ') musikkorpS (tyske) spilt, o.!; nt det.var forestillg på Natinal-
thuatret em kvulden.  Vi  trer.neten  NS-pressens-karakteriStikk "  i all .
sin enkelhet" treffer spikern på hodet,

- - V
TRAN6FOliDIATORSASJOR£N-... . . ø
ble sprengt i luften vdd Løkken Verk i Trøndelng  d'en  4.. mai. 3 mnskerte
menn innfnnt seg, beerdretvakthavende  ut  op-; sprengte. utstyret f lufen.
Iransformatorstasjonen ga kraft til bedriftur av krigsviktig_betydning'
og  til un-elektrisk jernbanjsfra verkdi til havneområdet..

KAIANLEGQE1 VED HOMMELVIK
raste  -firlede'n  i Sjiøen. et var et nleg r, til otp i mot 15.  mill.kr.
som  tysk,2,rne ha 1.3tt  bygg  siden de  satte  sug fast her.  Bet  var  våren
og telelsningen sum sørget f)r det. Tress tyskernes fortvilte anstren-
gelsor gikk rubb og:stubb i sjøen Qr t.ple med seg stere mengder matoriell
og rusurvedeler for flyvårnet.

Reiehborn-Inr.•cru4
er ifølze visene 'J.fter eg!,,et ønske--trhdt tilbake soM 'idrattsfører'.
-Dette cr som vanlig ut forsøk på å dekk, over sannheten, idet han rett
o slett er sparket ut. Det sum satte sakun på spissen,var at han kom
sterkt beruset til, dat norsk-tyske boksestuvne i Colloseum. F,)r prvrig
har d,t lenge væt'kjent at han benyttet offentlige midl,r til private
fyllefuster.

- V -
INNI,ANDS ARBEILJE,R2 VIL FRED.

arbeidure har gjentagne ganger betonet  sin  fredsvil4e. Et
nytt bevis ur en uttalelse vdtatt av Nylands sosialdemokrtiske distrit s
møte, 5, april, hvor det heter at  krip; er en fra storkrirmi
helt 9.tskilt strid, hvis hensikt utlukkende er ä forsvark.: Duldets sjøl-

' •
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FRI FAGREVEGELSE

. .
¥tunde o demokratiske stform. fl  V.3tut hpet at =d--
handlingene skulle innSkrunke ser, til dette.
Lo finsku arbuidere'er n ved A vkne, c) snart  vil  du kreve fasist-
klikkun til czen  vanvittip : to f.)r>ryterske
kriiTspelitikkon.

U,S,h.'s  ABilEIDZRE VI  VINNE  KRIGEL
r-17-2-=r116J  lan sor5.•nisjoner, 4merican  :rederation of Labour cg

ommitte of Industial Organisation, har i fullesskar startet  en  radio-
k-impanje tnder parolun: Arbuidskraft fr suiren.

R2jISEN1  .FRÅ,  TYSKLAND
T'ortelle—em ;;2:hTJ—Mismot d.T tvil hos folket der. liombeanrepene
SJM • det  nærmuste  har utsluttet Rostock og Ldbeck og'tatt hart på
hambur:;) Stettin og en rukke andre.byer, virkur•med kollosal vukt. Dut
h?,r Vært tysku fredsføleru ute over Stockholm igjen, men de allierte
står ph  sitt gamle standpunkt: Ingen frud med Hitler og nasismen, do
skal knuses.

VkR  PÅ  V4KT 1)1 2ROVOKASJO1'TER.
har.sat i gan CUTFovgkksjoner vi varslet om i fortir;u nomm,:r.

Det er  sundt ut rundskriv til  lærerne  og det ur sendt ut p-roler om
ofpheveise.:,: om teaterboykettun o, flere andre. Det er brukt uttrykk
som kunne tyde på at det er virkelirr ode nprdmunn som har skrevet deM,
•landt •inet slike rammende uttrykk som "nasipakket'utc.
Selv om dut er taltntløst gjort, en væro ytterst foriktig  nar  en
leser rundskriv o p!k.Folur som en ikke kan.kontrollure pph-nret til.
eg'sA nyhetur  ma en lesu  med kritikk. Mange ld nyheter er laet av
NS for skape kunstie forventniwer O duretter skuffulsur mismot,
så-Itahr•p vakt. .

-.V
•SIJ,11 Å.A.L.W.EN
mot •rbeidssambandet foreløpig er ført fram til ut rmnstig. res-ultat,  så
ur det all for de organiserte arbuidere og  særlig  tillitsmonnune
tl •  sørg c for at nasipamrene o renegatene ike fkr .noen befatning
mc(;:t du spørsimU•som dali melder på •rbuidsol-.ssene. A13.e
sførsmål SJM rGiser seg, bør søkus løst mjunnom forhandliw,er direkte
med bedriftsludelsen, uten at du nasistyrte forbund eller andre innstan-
sur innblandet.
Det råder stort sett en imøtekommende innstilling hos arbeidsgiverne
idag,.og.dut vil sikkert i de flestu tilfelle være• mulig for klubb-
styrene å komme tilforståelse med dem innonfor rammen av de overens-
komstur som allurede l'estår. Skulle erlkulte arbeids,d_vure stillo se
vrangvillie, så la dum forstå at du dermed svikur sitt lands intereser
u; stiller seg til tjeneste for fienden. Yien . kluibstyrene må selvsagt

8in side opptre mud konduite.  Særkrav o g  særinteross,er må vike  .
•laSsen for de oprgaver s2m Samler hele folket.'
J kri denne innstilling utbyges videre, vii nasistenc i landsorganisas
nen o forbundunc sitte der arb•eidsløseo utenfor. C;; de oraniserte
arlfuidure vil allerede nå ha crunnlaget for en

•  •


