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-u[N NORSI(E KVINNE
"Nr. 1

\ I KVINNER ER MED I KAMPEN!

Untkr forrige verdenskrig stod kvinnene
Furepas hovedsteder langs gatene hvor

soldateue dro farii og jublet og vinket og
kastyt blomster. For krigens fire lange år
var slutt var det mange bleke kvinneansikter
og mange kvinueoyne som hadde grått seg
tørre i Europa. Og mange, mange var vei
de kvinner i  alle  land som drømte og håpet
og trodde at krigens redsler ikke på ny
skulle få lov til å herje vår jord.

Men Hitler og Wrs germanske «herrefolk»
ønsket og trengte krigen, og den krigen
de har sluppet Ins på oss Hiteis totale
krig for å røve år frihet og vårt fedreland
og alt hva vi har lært å set;.e pris på —
der kan ingen stå ved siden og se på lum-
pen, den har dratt også oss kvinner med
i sitt druleliga al, år, den krever vår innsats
å fullt og heit vi kan gi den.

Mange er d krav som stilles iii oss kvinner
i den våpenlese kamp scrn nu kjempes her
hjemme i Norge. Maten er stjålet fra oss,
men vi husmodre må sørge for at våre menn
og våre barn konuner igjennom denne tiden
uten at dercs helse tar skade. Det krever
ointanke, studium og meget ansvars; evisst
arbeid. Modrene rammes gjennom f.irreder-
regjeringens forordning om barno. Kvin-
nene må sette seg inn i ting ne de må
vite nok om Lvi dette anslaget betvr, så
de sammen med fedrene slår en uhrytelig
ring om sine barn og m-kter å utlevere dem
til en opdragels i «den nye ånd>-. Skolene
(r sLengt, modr(ne må soge for at barna
allikevel heter noen eg ikke blir

av å gå slerwe pluilost, slik som naziene
onsker det. Barna må skånes så meget for
de voksnes iigst og bekymringer, og for
viden om ti(h•ns redsler og alvår, at de kan
få bevare en lykkelig og harmonisk barndom,
Men barna er med i kampen og de ønsker
å være det, og det samhold og den lojalitet
de lærer i denne tiden, skal gjøre dem ster-
kere ng bedre enn for, slik at de en gang
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NORSKE KVINNER

I KONSENTRASJONSLEIR

I tyskernes konsentrasjonsleirer i Norge
sitter mange kvinner arrestert. Blant de siste
ofre er fru Hanna-Greta Rinnan, gift med
arkitekt Frode Pinnan, som selv har sittet
på Grini i trekvart år. Fru Rinnan ble hen-
tet tidlig om morgenen fra sine to små barn
på 3 og 5 år. Gestapo benytter seg også
mer og mer av den edle skikk  å ta kvinner  —
hustruer, modre og dotre  som gisler for menn
de ikke får kloa i. .  . advok at
Attritlecor'Stkintts–to unge detre på 18 og 20
år på Grini om gisler for faren.

«skal bygge bedre», som Nordahi Grieg sier
i sin sang til barna. Alt dette er modrenes
oppgave.

Som mennene rammes også kvinnene i de
for4jellige rker av de «lover» og «forord-
ninge:' som sendes ut av forrederregjeringen.
1 wrere og lære-rinner, fagorganiserte kvinner
og menn, i alle yrker står vi sammen og
nekter og boye oss for vold og maktbud.

Uttallige er de kvinner, bvis bjem er ode-
lagt, som har fått sine menn myrdet av
tyske bodler, eller kastet i tyske fengsler og
konsentrasjonsleire, uttallige s-om har sine
kjære weikap p på en eller anneu front
ute eller hjemme. Men de H3m er hardest
rammet av kvinnene skal også vite at de
har de storste oppgaver, og at hele landets
kjærlighet skal folge dem og stotte dem. Vi
har lært å elske det gode og store og hate
det onde. La sorgen over dem vi mistet
mildne ditt sinn og vaske det rent, la hatet
mot det onde stålsette ditt hjerte og brenne
hver smålig feighet og personlig forfenglig-
het ut av det.
Rolig og besluttsomt, med full bevissthet
om hva det kan koste, men også  om hva
kampen gjelder, går vi kvinner inn for hele
folkets mål et fritt og lykkelig Norge.



HVO-R STÅR VI KVINNER
I DENNE TIDA?

Det er et spørsmål \ i har hert før — det
ei blitt stillet tif cEs hvcr gang det har
vært tidchverv i historien,— hver gang vold
cg cvergreV har prøvd å tvinge et felk i
kne, hver gang nye åndsvær bar sust over
verden eller ny reaksjen har forsøkt å stanse
den.

Hva har vi svart? Oftest har i lidd,
• o' test har vi fcr:•orrt å gjøre juï satscr, of-u st

r vi ydd i n •eu der den lettkjørte und-
skyldnirgen: sl.yrer ikke spmfunrere, det
s-'jer menrene, v i her ikke ars\ arct, dct
har iner n;

I drer Lar i måttet bære folgene
4v denre ras ive holdnirgen vår — måttc t
sett bjemmei e våre l2gt- ede, Fonnene våre
ofret på sl,gnrr:rker, . livsvc rkc t Vårt gjort

.,til irtet.
Skal  i i ke i  dag kfte hedet eg mecl

faSte .eg medige sirn mete dette spa1smc2.kt
t;orn  aldri  hat lydt nir inntrengende til oss
enn nå?

Vet vi ikke hva det gjelder? Det gjelder
ofrene•krigcn krever

detgjcller selve iilværelsen-vår som frie men-
neskc i et fritt lånd.

Vi sett .r alle krefter irn rår det kcmmcr
.på.kverge Os selv (g våre mot smitte-

-•fgre og .mot  sykdoin. Men den farsetten, som
..nå truer .eSs, r farliecre cnn de leg( mlige

.#endene våre. Deri vil mme SEIve rven
osst.vil inn iii det dyreste vi der, til sdve

oppkemme.i i sinet vårt. 'og tørke det ut
med voldsbud og tvarg. Denne fErsotters
navn ( r Lnd- fig terror.

.organisasjorene våre er eppkst-, scm de
store kVinneorganisa, jener i Tyskland r blitt
det. Vi skal tilbake til «hjemmere», Til
hvilke hjem? hjm hver fribeten er blitt
et dødt begrep, hvor foreldre og barn I
ensrettessem rel rutt(r, åndelig og l•
av en eyrigh' t hvis mål er et felk som
ly„Strer ordre. La ess se drt i oynere.

..I.a oss relke hverandre hendere, la css mote
dette spørsmålet på liv eg ded med et .:res'e
,-srf.insymmig svar: VI STÅ R.

KRONPRINSESSE MÅBTIIA har \ ed
.stabelavløpning i S. A. dø jt  (t krigssi ip.
Det fikk navnet St. Olav. Det er forste rang
at en utL nding har fått arlednir g til å depe
et krigsskip.

MOR NORGE

Fra det svenske bladet «Veeko-Jour-
nale n» gjengir vi denne varme hyldest
til det norske folk:

«Ja, vi elsker — —»

Våpnene er vridd ut av hendene deres.
De har verget seg med djervskap. Men sviket
hadde tatt sin bolig i blant dem, hugget
dem i ryggen cg evermai net dem selv og
landct deres. Men de bli likevel ikke ever-
Nunnet.  For den- s s;el hadde ikke tritt skade.
Sorg cg harme fyllte dem. re ble dratt i
smut.ct, kuet og ydmyket. Dcres urgamle
fridern ble !-ovet. Deres munn ble bragt
taushet. Med sammenbitte tcneer ble de
tvunget å være litne til Lt vold eg tilkidig-
heter herjet et (Isket fedreland. Dypest ble
de krer ket av landsrrenns 'rok shet. Svikerne
fikk lev å t tr bI re seg s m tyre-rrn nn.

ttssikkerh ten H-! pphe.: E t. I oven ble
satt ut ny spilIct. SAligheten ble trampet
red. Heydvu- re bedcrsbegrep ble stilt på
hcd . Gjcumen kom cpp til overflater. Fra
sjel til sj-I hcs et avvernet folk gikk det
( t 'tyst budskap. Det var menkg og løfte.
DLt var maring om ikke å fortvi1, ikke
opp. ikke svike. ret N ar løfte cm evig tro-
skap mot kdrelandet, des List, rie o tolte
minner. For deres irdre sto det i :in stere
\ ille sk;.orrshet. Det var der s mor.

«eg Eelv satt hun høyt i sin sagastol
med månesl innskåpen opp under pol.»
Hun var m kjær urder fridemmers år,

hun ble dem ennå kjærere under f ngen-
sjipets.

Fer oket r å å inekke dem noralsk har
mislyktes. De har heldt sammen om sitt
idepl. Med stigende beundrieg har vi fulgt
der s tause beltemotige strid. En mur av
isende forakt bar de bygg. t opp mellom seg
cg de som svek. Provokasjorene har ikke
fått neen virkning. Dagens herrer er ikke
morgendagers. Pak C( Igata gryr en dag opp-
standelsens morger.

I St. Ergcbretskyrkan i Stockholm ble det
holdt en minregudtjerse til mirne om de
nordmenn som har mistet livet for Ncrges
sak i krigen ellor på hjemmefront( n. Tilstede
var alle de diplomatiske utsendinger for de
allierte eg rnedlemmer av den svenske regje-
rirg rg utenriksdeparement.
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OBSKE FOBELDHL!

Lærerne Eir t i med en aksjon
sem d ti står ry av. De er heilt stottet av

eistligheten eg Lndre rupper iolger etter.
En effektiv kamp tr( t . S. urgdornstjernste
an ikke .,enkes uten at bele tolket er med.

lh t r ikke rck at læreInc, freffesorene cg
prc tes; crr. Alle ren ske foreldre

tna sta e ige emåmkte og sende sire barn
til den itaistiske ungdemstjcne.,,te. Det gjel-
dtr ikke bare å si mi i hvert tilfelle hvor
(I( t blir aktuelt. Perved iH s de forddre

elert som rawmc s i forste ongang. Alle
:oreldre må straks gå iii n sarrlet aksjon

•

N in cm barne. Tusern r har allerede serdt
prett st. La denne folges av alle rcrske
foreldre.

ct( sten kan ha oLtnde 0:C1:
departementet fcr Idrett cg I rbeids-

jenc ste, Al Str
«Jeg kan iH e iillae tnitt barn deltar

i 1\81_ F.s r14 den st;eneste da c'eLe stridc r
et min samvit i h,t.»
131 ete st n må være fel plik terr'e, uten svikt

i :ekkene. Når alle står sr mkt er risikcen
• r den crldte n irst. D sore tender sire
bwn til ur gdc rin tem sten vil bli merket.

Fereldre. vi eltn ettte i rl e ård. Vern
11.1 barna eg ramtia.

H JEMMET BYGGER FRONTEN

«My heme is my eastle.» Det er  så sal  t
sem det sagt. Ejen mene er den faste

rg. Der bygges frenten cpy. Der legges
fram åpent cz rt- n amst for å bli avlyttet
elL r n isferstått alt ch t en har opplevd av
gedt eg endt, It det stelte cg fine som
viser folkets heldnirg i c:ag, alt det sjofle
som n hpr å kj( nipe i mot. Det har aldri
Nært snakket så åpent i hj, mnn ne som nå.
Cg barna r mcd. En kan i de blir voksne
"or tiden av det. Mt n også det må være så.
I bygger frot ten. Det skaper solidaritets-
fehls,.n hcs barna. t hjt ipt r dem i deres
Lamp. Og c'en er ikke den mirste. Det kan
i-ek mar n ang legge seg lona en kald
Fand om en mors hjerte når hun tenker på
t hun ikke evner å skåne barnas sinn for

(le  forferdelige irntrykkere. De legene som
ti  1k r imd mentalhygiere hevder jo at det

er de inntrykk scm former karakteren.
Men her kan hjemmene hjelpe barna stort.
Både far cg mer må h rklare hva det
som skjer., de må fertelle dem at det som

avisene skiver for det meste er logn og bc•
drag, de må fortelle dem at aIt det som

S. gjer er preget av lo vlø s h e t. Før
var det folkets vilje som rådde her, et folke-
valt storting styrte landet, et folkevalt kom-
muntstyre styrte by og bygd. Fortell dem
hhtclien om lærer Bø. Den illustrerer godt
tiistardene i Norge i dag: En Oslomann
ringte til Orvar Sæther :_ern er leder for den
skammelige kamp som foregår mot lærerne
i dag, cg hvor lærerne så xarkt og motig
har ft.16t sin overbevisring og gått i kamp
cg koi sentrasjenskir for våre barn. Oslo-
mannen hadde undersekt at det ikke
fartes noen lærer Bø i Gvarv

lemark. Så sa han at dette er lærer
l'ø fra Gvarv. Han ville gjerne vite om det

er så at tn auttmatisk var medlt m av
lærersambandet. Jo, det var da det. Det ble
en lang prat sem trdte med at Sæther sa
at han hadde vært ittn øte dagen før. Der
hadde de snakket m Fio  (n annen som aldri
har eksistert) og Lu kunne Bo vente seg å
bli utncvnt til krelihder for Telemark en
av dagene. Slik er det svindel i alt
N. S. tar seg til. I citd1 dem cgså at
«Nai sers røst» — boken med alle Flidtjof

nstns taler \ ar beslaglagt i fiere dager
fo_ c i tyskere og  N. S.  ikke visEte hva de skulle

jerc. De har ni. brukt Nanstns navn for å
ynte opp Quislif r. Men derfor måtte de også

fligi bcka (nda den har følgende linjer, skre-
Net i 1915, men som skrevet for i dag:
«Eve-rdån ville et slikt undertrykt lar d bli
st  rt? Sikkeit ikke først cg fremst til gagn
ft r Lndets egne innbyggerc. Og hvad blir
der f r li Ik s.om de styrende der mest vil
trekke frem? Blir det dem som folket selv
setter hoyest? De mest fremragende, uav-
tengige g frisinrcde, dem scm uforferdet
fremhelder sitt folks interesser? Å nei, det
blir nck d( m som har den mykeste ryggen,

m lt.itest kr :ig bruke for lt som gagner
de styrende rre14.»

Parna skal formes av hjemn_ene. De skal
ikke bli myke i ryggen. Noidmenn bar 21dri

wr det. De skal heller aldii bli det. Dette
er hjen meres største opNave — å bevare
i barna iihetsfølelsen, gjøre dem motige cg
rettsii digc, bygge opp samfølelsen  i  dem,
I jelpscmheten og offerviljer. På det bygges
landets cg felkets framtid.

PASS OPP
for angivere og provokatører!



TYSKERNE TAR MELKEN FRA OSS!

Forsyningsdepartementst sendte den 25
mars følgende brev til Meieribolaget, som
igjen har ssndt det videre til melkeutsalgene

Oslo:
.«Etter avtale med Rikskommisariatet og

dctte direktorat kan rikskommisariatet ut-
ferdige anvisninger på mclk. Anvisningene
skal skrives på direkto:atA.s skjema nr. 204
e g l_veres i den forretning hvor vedkommende
tyske person (r kunde. Amisningen skal så-

des ikke stemples dl r under-segnes av Oslo
Rasjoeeriegskortor. En be.r cm at De leverer
melk på anvi.ninw.r utfescliget av Bikskom-
ir isariatet, eg at mdkentsalgene får ueder-
rets i.g cm at anvisnirw r utferdiget cg stem-
ph t v Rikskommisariatet ikke trenger å
rase:e Oslo Rasjoneringskontorea

SMÅHIRDEN,  gutter på 13-14 år, er
i Oslo eg på mange andre steder i landet
blitt bevepnet med gevær. Samtidig har
et stort antall ulvejegere i Trøndelag og Nord-
land fått sine søknader om våpen for jakt
på de stadig mere aggresive ulvene, avslått
av tyskerne.

VANSKELIG FOR HUSHJELP

I desember 1941 var det 138 000 ledige
hu, hjclpposter i Tyskland, men bare 7800
srbeidssekende. Da nazismen begynte hette
det, at kvirnen skulle tilbake til hjemmene.
Nu står hun i fabrikkene. Tyskerne har lenge
gjort fortvil'e arstrengelser for å nerske
hushjelp-r iii å ta pcster i Tyskland. Det
er selvsegt at ingen norsk kvinne med res-

kt fer s-g selv lar seg hverken lokke dler
true til den lags.

PRESTENES AKSJON

I de fleste av landets kirker ble i påsken
lest en bekjennelse hvorav vi gjengir et re-
syme: Det som n er herdt i Norge etter 25
september 1940 og da særlig etter 1 februar
1942 og som foreligger som begivenheter og
akts-tykker, har tvunget oss til å legge fram
de-ne vår bekjennelse om kirkers grunn.
Så lerge det revnte forhold består og føres

ideYe ved nye inngrep må kirken eg dens
t'erete leve og handle etter sin forpliktelse
rå Gucls erd og sin bekjennelse, og ta alle

'cle folger som dette måtte få. Den evan-
gelisk Lutherske kirke er idag, som den har
vært for slektene før oss, vårt åndalige fedre-
land i Norge.

Til slutt erklærte prestene at de av sam-
vittighetsgrunner nedla sine embeder, men
aktet å fortsette å utfore alt arbeid teg all
tjeneste i sine menigheter som kan skjottes
av en ikke embedsmann, i det de ville holde
seg til skrift, bekjennelse og alterbok for
den norske kirke.  Det skal være bare 39
pref:tsr i lide landet som ikke har redlagt
sine embeder.

Prestcnes aksjon har vakt eppsikt eg er
gjort kjcnt over hde verden. Vi kan såLdes
nevne at rruddeLlsen cm prestenes tilbake-
treden ble tatt med i den engelske kring-
kastings «Paeific Service» allerede tirsdag.

Sokneprest Hansteen har meldt seg ut av
N. S. sem protest mot den framgangsmåten
partiet bruker. Sokruprest Harsteen er en
svegcr av Tale-Gulbrand.

Riksokcnomisjef i N. S., Trondsen, har
hittil vært formann i Oslo Fe-synirgsnemnd,
men cr «løst» fra sitt verv, is stnek i for-
binnelse med den store svartebørssaka scm
en rekke N. S.-folk r irnblardet i. Dette
er c';rsaken til at saka er dyssct ned eg
avieere ikke får skiive om dn.

For mannen i matforsyningsremnda for
bycn, dispcnent 0. Fobeck har omsatt ulov-
lig over 75 000 kg margarin.

Krets- eg erdforer i Borge, Harald Malte-
berg, har ulovlig solgt grisfr til Sarpsborgs
ordrorcr, bygartner Dar id Stenmark. crga-
nisasjonsl-der i N. S. Fivird Jacobsen og
redaktøren for det nystartede nse-iblad «Den
nye tid», P. 14. Braathenes. Saka er meldt
til prispolitiet. Korrupsionen florerer!

Skjærtorsdag ble professor rektor Seip,
lektor August Lange og Rolf Hofmoe, uten
varsel sendt til Tyskland. Ytterligere en stor
fangetransport på ca. 50 fanger, er samlet
på Akershus for videreforsendelse til Tysk-
land. Blant disse er Arnulf Överland og
Einar Gerhardsen.

SPRE AV I S A og øk opplaget ved å
skrive av mest mulig.


