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Det kon son lynslag, gikk'som skred
den gange. slo ossned
du overmiokt-Ig
Nå går det lånLo,o-t,atter-vår •
og Nerge er en ia:.1ogård.,'• •
hvornurdmann er•en fange.

byer r,,:)d=un .er i fangenckap
For de bar med are.F2tap
kjøpt  T  yrånnen,
er ikke  ./.7  men selv
en
ned trellde= i pannen.

Men du okal bli en sum
som hviler i og
og vol kan overin
ft lært en =dig fet å gå,
monaldri norske hjerter slå

denne fengselstakten,
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Det fawrme
TT,

Vi bar

Uslig p,Lggtrad, tett I.
spot cL i,et

• , . om  fL  om ord,,c
Ja,  du Lnn sittO fe dag •

dine
,for åpenhjertig banker.

folk  si,  at bltr tilstandene i NOrge verre enn nå, holder de det ikke
Ti håper at dc ikke mener det, For dot ville bety, at nordmennene,son har ord
bå seg blant fiie folk for vmre de taproste av alle de undertrykte nasjoner
i virkoligh ce var de svakc. - Og dct rå vi 1.kke være. Det kan hende at
tilstandene :urge nå  er  frykteligo,, (-Joto ingen.ting mot det Helvete
sor1;3,hdt 1, on vi bo:/-et Det blir dyrt å vinne
friheten tilba. 12)ut vil koste nugut. Men  ner(:1,,lennene vil: visu at de virku-
lig elsker friheten. - Andre fölk, grekere, serbere,'-tsjekkere, polakker,hol
lei-adere og belgiere kjemper den aamme:kamp sOn vi. De'cIsker også friheten,
og de lider mer for frihtens skyld enn  vi, -  I l'olener.over 89 000 patrio-
tur blitt di"ept i kanp för frihet i deres land. Over 1.2 million:er blitt de-
p=tert til "Tyskland. Men polakkene gir seg ikke, loo gisler'ble nylig skutt

Warschava. Men dc vil ikke gi seg. De vet-hva friheten betyr for et folk,- og så skullo.tkke e tåle mer enn det vi hittil Lar vært utsatt for? I Ju-
oslavi e t 7e sivile skutt, Og ;:tadig.nor runt blod renner fra de

tapre kroauce g serbei>e. La oss ta.eksempel av dem. Her hjemne er ca. 12o
cido rorc]a,unr: Ikke om_lc000,til t1Q) henrettut vil Vi gi oss! Aldri må

vi bøye oss ',;yranniets åk. I Holland cr ca.5ce nederlendere "døde" i
',[onsentrasjonoire. 6o er blitt skutt. 12o Occ er blitt sendt tilmTyskland.

wrankrike-t--259-skutt-og 62 eco deportert. I T'sjekkoslovakia er 517 skutt.
7i sor at det koster svære cfrecn alle disse folk vet.at'det må til. De er
like villige til å ofre sitt liv sem do som alt cr døde. De vi1 kjempe videre,

lt til seiren er vunnet. De vet., likesom oss, at all motstand blir Ptraffet
7.-Jardt, nen do vet at det.nå til, for om Tyskland skal bli knust, må alle gjø- =
re sitt. Vår passiveTiotstand er eg ot ledd i denne krigen. Durfor må vi
rJdri gi oss, alltid wire beredt til å ofre vårt liv on det trengs. Vi  na  ik-
ku væru ufersiktige og bråkjekke, ofret må alltid stå i forhcld til i.oeultatot
av gjerningene, men vi nå og skal kjempe vår stille kamp helt til seiren er
vunnet!

7i1 du at andre skal Fi aviser til d
9

eP-  må du Ll til den! --- '

k Tru skri'Jt tilbake, tre skr:Itt frem
tre si.ai, så støter du på uem

2-Jjem til sclie,
Gud .Lange eLbe skritt

vår er gjenLomstritt,
har å trelle?

For malige, mange tunge skritt
for at'Ger vi  kan  åndo
skal våre iiender berge.
Mun vi soti gårber mellom dom .
pa egen jord og lengter.hjem,
skal ga hvert'skritt.dveien frem
til vare lengs1ers Norge.,
-

Liberty

LEVE'KOGEN!
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Den 5. a r1 nedla alle landets prester, undtatt noee få forredere, sine
•em eter, Etterat den verdslige stat har blandet seg inn i forhold som den
ikke har noe med, blandt annet de kirkelige, finner prestene at de ikke vil
ha noen som helst kontakt med dette statsorgan. De vil fortsette i sine
kall, og fortsette å være menighetens sjeleszrgere, men de vil ikke finne
seg i noe ingrep fra den verdslige stats side.

Norsk Tele ramb rå meddeler, at den norske regjering i sin tj.d vil-s"råe
or at a e e som - uansett rang og, stilling - har.deltatt i tortur,av nor

ske statsborgere vil bli straffet. Ezlten disSe forbrytere er tyske.eller -
norske, medlemmer av Gestapo eller tOlitiet, vil de ikke kunne frigjøre seg
for straff ved å foregi at de har  handlet  etter ordre fra høyere hold.

-

På oppgjørets dag vil de alle få feke'rettens og straffens hårde hånd..

Don norke reg.jering har utarbeidet retningslinjer for ledelsen og samord-
ningen alle de vepnede styrker, Major Vilhelm Hansteen, som er 45 år gam
mel, er til general og øverstkommandrende for de norske land-, sjø
og luftstriefter. Det er likeledes oppret et øverste forsvarsråd om-
fattende representanter for den norske hær, den norske marine og det nors-
ke flyvåpen med sikte på samordning av planer fer strategi, organisasjon og
ledelse,

POLITIET i Oslo arresterte nylig under en rassia  På  den tyske Løwenbru-res
aurant i Oslo 186 kvinner. De ble alle sondt til lee, og her viste det

seg at 52 av dem led av veneriske sykdommer.. Blandt disse var også lederen
av jentehirdens husmorsskle.

Det svenske Idrottsbladet skriver om den nerske .idrettsfronten:
Vi ø er var hatt for det stolte, demokratiske, trofaste norske idretts-
folk som i sin stumme kamp er et sa lysende eksempel for alle undertrykte
og krenkede, men likevel enige folk."

Fra Russland o vi - Quislings bok, som utkom i 1930, henter vi følgende ci
at: - For iv, frihet og eiendom finnes i Russland ingen sikkerhtt nær sta

tens interesser er innviklet, rent bortsett fra personlige maktmissbruk,som
forekommer ofte nok. De alminnelige borgerlige friheter som menneskeheten
har tilkjempet seg gjennom århundreder kamper og revolusjoner er opphevet.
- Rett i Russland er ikke hva vi forstår ved rett, men det scm menes å sag-
ne Sovjetforbundet,o.s.v. Når som helst kan det politiske parti komme å
hente deg, ransake dine gjommer,, konfiskere. hva dd måtte eie, underkaste de
deg pinlige forhør, holde degvkort eller lenge i oberfyllte fengsler.
- og uten at du behøver å ha gjort deg,skyldig:i noen forseelse mot altin-
nelige menneskers lover. Politiske hensyh -'ofte Uten enhver positiv betyd-
ning - er nok, eller svak mistanke_eller falsk angivelse, uforsiktige
talelser, mislikt politisk eller religiøs holdning. Bolsjevikene har og-
så opptatt den fordømmelige metode å bruke gisler og represalier."

Dette er "førerens ord om'Russland i 193a. Idag er det den mest treffende
skildring av forhOldene i Norge,-skildring av den terror som han og hans
medforredere har skapt i Norge. Ingen får lov til å vise eller si hva han
mener, han kanbli kastet i fengsler uten lov og dom, han bruker gisler og
piner mange gode nordmenn til døde..Lan. gjør alt som er ulovlig, har ingen
hemninger, og - en slik mann Skal være - wfører"

HUSK: Enhver må gjøre sitt.•DU må spre-aVisen videre til gode nordmenn. Vis
at du er en ged nordmann. Når vi tør lae avisen må du tørre s re den.

En ordfører i en k(Mmune på Jæren ble nylig innkalt til tjeneste i Legionen
Han e s rekkslagen og la ut for formannskapet om hvor uunværlig han var
i bygden. -( Han var NS)- Kunde de ikke sette opp en resolusjon om at hans
arbeide i'kommunen var absolutt påkrevet? Da kammer det fra en sindig gam-
mel gubbe ved bordet: " Å , någe lyde me ofre, me au I "

Stadig kommer det melding om nye ofre for den tyske terror. Nå er det kom-
met melding om at redaktør Stubberud i Haldens Arbeiderblad er død i tysk
fengsel.
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Jet har i det siste vmrt nye snakk om v ecf- eiven, elen k( ee,lur det  da ne-

en slik offensiv? Ja/ ganske sikkert, Tyek07-ne vil aeetae-e. l s rafti:

over hele  østfronten, men ken hende vil-aep;recne bli slt Le,lbaks, ja, keA

hende blir det tilsist en ef2ensiv den aefire veien.-  7/Ien er for godt

at det kan h es Da ville frihcicr tine vrc meet ncT5r, bare for oss,

mon for alle  rie  undertrykte, Men det

Antw:elig vil  tskerne i eJi> best til

"11-:zkrieg".  Her kan en  Orensiv ventes i slutten av il og i

beL-ynnelsen av mai. Xar amle vil te-"ecrne og an,e,r-Ipe Tyrkia, fer på  denne

måten å neI oljekildone i Yetelasus leeeet mon  vi  skjonner ikke hvor

de sk-e kanenføde -fra. len, de±-, Lee ste'je- -e-rt antydnin,:cee om et olikt
-

anc:re- j sa vi s'eeJlke L -fle:ele;.kke denne mulighet.

Tyskeee e:ek .ieee nyu _fl22 lee:-e1=_Landene fra italia,og

selv har Lee,idere in.i  ";":2'ICYJ med straffawer fra du

okkuDerte at deteee venter seg av våroffer-

siven. Pe Vet, at hvie  11:Itler mislykks i (enne nlanen, hvis hussland  ikke

er knekket  eommeren, da er s12-3t tapt,  Vi vet at det allerede er

tapt, men nar teeeeerne selv innromrrer det, da er slutten me,:jet nmr, Og der-

for gjør  =de sitt etterste for at den skal ly'r7.kes. -

.RUsserne på s:en sies nar heller ikke licut på latsiden. Vi vet at mellom 15

og 2o inilliener mann står fullt fere til  å kastes inn i kanpen når det

trengs. De skal benyttes i russernes :eottrekk mot Hitaers offensiv. Avtale-

ne mellom Stalin og Lord Beaverbrek em forsyninger er iverksatt'og ufført

til siste tank, og store merqler krie :smateriell koremer hver uke til  Russland

fra USA.  husserne vil som mottrek!.c antagelig ga til kraftif:e angreP på nord-

fronten  for å knytte store-tyske'styrker. Dette er tyskerne nødt til,  for el

.lers vil1e faren'for at de tYs1,0 a:l.eeene lenger sør skulle bli onringet være

altfor str, Russerne vil naturlige7is leej alle midler motsette seg den tys-

ke frammars u# oF etter de optimistiske  sendinene fra Moskva  å dømme, vil de

klare  det fint, Aldri har'det  rådet en  ontimstisk stemning i Russland sa

Rubsland to store problemeri- Dfi  tIl w(.;,mtrren iern tr-engee hetyd-

lige tilføesier av korn, 0!"- sold de stere avstander vil det komme

S'irmre tranepertensker. Ween rueserne ser ecm sap:t meget optimistisk.på situ-

asjonen, (,){: mcd sine alliertes hjelp'vil'de  sikkert overvinne alle  hindrin-

ger og.marsjere mot den ave,:jørende  seier.

Stabekk kom.'høyere  almenskoles  lærerpersonale har den 8/4-42 sendt følgen-

de enstemmice erklæring til Kirke- op; UndervisningSdepartementet:

"Idet St2bekk ken, høyere al'ieenskole fortsetteer undervisningen etter  bren-

selsferien, vil vi erkimre at vL'.r st4llin2;  Nerges  bærersamband er som

før. henviser til våre to tidligere erkl=inger i  saken. Skal  skolen

kunne.kelene i full drift, L.  våre  arlosterte bli frigitt."

Våre tyske -Ten-qer boun-lrer nerdmennene 2er deres faste hpning. De er ra-

sende RIt det bryderi de skaffer  dem,  mente respekterer et slikt karak-

terfast folk. - For oss spiller.dette inen rol10, tyskerna er alltid  bare

ettt Våre fiender. Det nå vi alJri Men,  vi  skriver dette i ferbin-

nelse med tyskernes åpenlyse ferakt fQr, renegatene. Innen 4,et nerSke folk er

det to kentrære retninger, det.er rimelig at tyskerne respekterer den ene

og forakter den andre. Men mange tr»r at det er oss de ferakter. Nei, det

er nok overløperne. Nå bar vi fått nek et .eksempel på dette. Kunstnernes Hus

i Werfr,elandsveien  er  rekvirert til lagerplass Oppover de vakre marmortrap-

pene cg bortover parkettgulvene skal tyske jernheler trampe oce trekke tun-

ge ,a. munisjonskasser etter seg.. Quis1ingene har i over et år forvIltet.dette

pene, kostbard.huset, GOV:1 norske kunsneru eier, og brukt huset til å. utdan-ee

kunstnerspirene blandt overleperne. .1,11en det brydde ikke tyskerne seg noe cee,

Deutsehe Wuhrnacht tar ingen hensyn. Forrederne Onsager eg Rasmussen, som ee

preTesscrer ved akademiet/ løp umidelbart etter rekvireringen fortvilet

storebrer Dund,e ug klaget. - Lunde lop til sine fine-tyske vexiner.og ankla-

get dem fer ikke a estinere norsk kunst. IfIen selv'sjefen i Kulturdepartemen-

. tet kunne ikke p:jore noe. "Tyskerne'bare trekker på skuldrene av Kulturde-

partementet.
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Mer nyording.. NS. tillitsmenn h&idde i midten av mars et meget viktig, konfl
densiolt gruppemøte under ledelse av minster Lippestad. Møtets formål var
å planlegge nce i likheton med et overraskende  hLup" mut de furskjellige arl
beidestendene i landet. NS har tidligere prcvd å få juriststanden og lærer-
standen til til å gå med på nyordningen, men deres planer falt i fisk. Hit-•
til er nordmennene ikke blitt overlistet. Vi skriver hittil, fordi det er
fare for flere lumske anslag mot rettenkende nordmenn.
NS skal jo være det "statsbrnrende parti". For å kunne hevde dotte, må NS
ferst og frenst få alle arbeidsgrupper og -slag til å beye seg for det nye
styre, Sjelvsat går ikke ntte ad en flen o rlig vei. Derfor vil naziste-
ne angripe os9 i ryggen e urder fDtslene, angripe med bakfall og bestik-
kelser. På dette viset håper de å fa lurt rettenkende nordmenn i fellen. Vi
adva= derfor alle.
Som vil aY)grepenc ker= der en minst vontor den, Folk vil utgi seg for
å værc je t de j:e er, de vil sin trun, otter behaE, og på alle
måter d ess ut p rlatt io. lå vil o everrumple oss, mens vi står
på usk t vi skal fJ1lo deres lumske a=ep. Men vi
må avvise alle HJ-n. 1 mai skal nianen være ut
fårt, og de,=e skeJ.. f-ires som arbeidets  dag0  Men sjølvsagt skal fest-
dagen ledes nn un :or nynrd--.l.n:ens tegn,
EUSK: Dette er st (':,eget farlIg angrep mot de gode nordmenn. Vær forsiktig.
D'j't ble vedtatt det omtalte mcte at alie midler måtte brukes i denne kam-
pen. De som arbeider med saken kan bruke faiske navn og si usannheter, ja,
selv falske brev og underskrifter kan de benytte, hvis det ur nødvendig.
V/ER OG PÅ VAKT MOT-FING1 4=E ILLECAIE AVIER!

.En gammel studiekamerat av quislingpresten Zwigmeyer har sendt følgende brev
Herr Biskop, forhenværende stiftsamtmand Dagfin Zwilgmeyer,Bergen.

Kjære Dagfinn
' Du har vel været forbauset over min lange  og  uhøflige taushet

jeg burde  ha  lykkonsket dig hver garn eller iallfall annenhver gang  du og
din familie flik et nytt embete. 1: 71en jeg har været så optatt, de fleste av
mine venner sitter i fenp..sel som du vet, og det er også andre som optar tan-
kene, - I mellemtiden har jo Gud belønnet din ydmyghet cg gitt dig og Val-
dis kraft til å tjene nasjonen både som sugneprest, fylkesmann, biekop,rek-
ter og statsautorisert salmedikter,

Da du nylig ble kaidet til-å-skjøtte bispeembedet i Dergen,
måtte jeg tenke på Bjørnson kostelige Seene derde to gamle samfundsstøtter
blir stående på derterskelen og kappes  em  hvem sem har forrang"en biskoppen
eller stIftsamtmanden. Jeg utmdlte den groteske virkning, når du ganske ale
ne stanset opp foran doren og med små forbindtlige bukk sier til deg belv:

Herr Biskop.
Eerr Stiftsamtmann.

Det er vel ikke rimelig at du tenker på noen av dine gamle
venner i denne travle til, åun det skulle være hyggelig å få en liten pas-
siar igjen, Du skal vel snart til Osle fur å overta stillingen som erke-
biskop, fyrdirektør eller sjef fer kloakkvesenet,,og da kunde du jo stikke
oppom. Jeg bor fremdeles på kvisten,: der vi så mange aftener i gamle dager
satt or svernet for dunkle idealer eg mottes i fel1es forakt for all mennes-
kelig  Usseldom.

, Din,Hengivne

NORSK  TYSK idrettskultur.
Bokselandskampen alom Norge oz Tyskland ble avviklet på Coloseum forleden.
Nordmennene vant, Sansynligvis fordi bare 1 av bokserne sto i NS. Den tyske
kamplederen hadde'kjøpt 7 store blomsterbuketter til samtlige antatte tyske
seierherrer. Da nordmennene seieret i 4 kamper,kastet kamplederen vekk 4
buketter,  men ga  de tre til de tyske seierherrer. En tysk marinegast med o-
lympiamedalje taptd sin kamp og ble forvist tiI det nordlige Norge.
Under festen i Idrettens Eus om kvelden stjal hirdmennene,funksjonærene og
bokserne 4 kasser Frydenlunde pils, ug endel'andre varer som:de fortærte,
Nettopp dette germanske utslag av norsk-tysk kultur har vi jossinzer så van-
skelig for å lære. Det er viikelig anskelig å onvende seg fra plutokrat
- KLkPTOKRAT.


