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Den norske avis i Lendon hNorsk Iidends
behandlet den 12 juli i en artiktel Norges
poSiiske stilkg etter kregen, eg forhoMet
til de andre noediskehnd. Den skriver bbt.;

hInnalor visse kretser i Svcrige syno man
for fida opptatt av tanken Nordem Frvente
Stater. Så vidt en fondr dreier det seg ons
to retninger. Den ene tvrer for et statsfor-
bund mellom de nordisk stater med
ntenritspolithek og forsvarspordikk.Den andre
niere vidlgående vil ha en forbundsstat med
fellen regjering og felles folkerepresentasion.
Vi kjenner deke tii hvor dyptgknde desse
reteinger er i dagens Svenge, men vi gli
ut fra at de ikke representeres av ansvarlige
kretser. Man ntåtte kjenne det norske folk
og dets Idstorie elArlig hvis man trodde ai
det på freden. dag vil oppgi den fribet og
selvstendighet som det Igempet for før 1905
og som det nå ofrer sitt liv fer å vinne tihr
bake.

For oss er det naturlig å sake og sikre
oss med regionale avtaler med de makier
son er våre allierk idag. Vårt mål er å
gjenreise et universelt folkeferbuud sorn sleal
håndheve sikkerheten og opprethfialdeken av
de regionale aytaler.Vi ser det som sårt
toreløpige mål bindende og forpliktende rni-
literavtaier 3111 forsvaret av det nordlige
Attanterhav. Vi ser det også som et viktig
ml å vare bindeleddet og brim mellom de
forente nasjoner og Sovjetunionen..

Dr. Arne Onting behandtet egså spors-
målet i en utsendelse i radioen hvor han
bt. a. sa:

Vi ønsker fontåebe og samarbeid med
våre firendcfolle, mcn vi cr morstandere av
en nordisk isolajon. Årsaka er uten videre
klare når de gjelder det Iøkoromiske sanl-

arbeid etter krigen. Alle de nordiske land cr
avhengig av verdenumaktenc. Detre utelukker
ikke nordisk samarbeid, men det utelukker
en norelik bolasjon.

Fra notsk hotd har man reist tanken om
ct Organiaert eamerheid mellom de vestlige
demokratier, de såkalte Ailanterhavsetakter.
pet er ennå for tidljg å uttale seg ern forf

flmee
am ser

Dr. COEBBELS skriver i sDas Refrhe
lagen tysk soldat vender idem fra østfronten
som krenrulnist.

Kanskje enkene blir det.

De SkiffidkIIMMIGI lands

mene tor et slikt sentarteict  enen tre norde
side er der et epprikkg enske ora at også
Sverige skal være med.

Fra norsk kold er uttall håp.out at det
vil bli uthygd et samarbeid mellorn Sovjet
ag de vestlige demokratier etter krigen. Vi
kan ikke se annet enn at dette er den eneste
tonneendrig for en stabil fred i Europa-

Uttaltalsene har vakt oppernerbonMet over
og blitt kommentert ikke mbat i Svenge.

I USA. og England foregår det idag ved
siden av den irdense krfgannsats også .et
arbeide ikke bare på å vinne krigen,
også på å avinne frelen.. En rekke stats-
menn har tatt spørsmålet opp til behandling,
og selve hovedgrunnlaget er Atlanterhavs-
konvensjonen, som først ble inngått mellom
USA. og England og som siden de andre
allierteland har stuttet seg til.

lievedgrurmlaget for å vinne freden er at
nasjonene etter krigen avskaffer fatligdom
og arbeiddrerthet på den ene sida og overflod
og sløsefi på den andre. Men det kan bare
skje rned revidering av gamle økonamiske
prirsipper, og mcd en renterlig fordelMg av
verdens goder mellorn de forskjellige nasjoner.

Norge har de siste åra gått i en bitter
skole. Det har lært at de små rtasjoner ikke
kan være seg selv nok og leve noe ianesluttet
Iiv for seg setv. Det har lært nok av de
redder som har overgått dets folk nh med
liv og sjd gå inn for at slike katastrofer som
verden nå gjennornever, kan unrign.

Det er derfor klar at Norge må soke
samarbeid med de nasjoner som etrer krigen
kan skape sikkerhet ror en varig ired, og
rellterdige ferheld tanda i menorn.

Norden idag er bare et geograhst rkke
noe politisk begreph De enkelte land lever
ander hoyst forskjellige forhold. Og det land
surn slår oss rourniest Sverge lever ä sida
rur Legivenheterne,og selv orn det svenske
folket nå som for varnit er knyttet tiI vårt
folk, farer dets stabledebe en poklikk som
poktisk har skapt es klofl mellorn de to land.

Det er derfor at Norge etter krigen erma
intimme atbygger saniarbeidel med de land
som de har statt last og brarn sammen rred
under loigen, i forste relAe England, Sovjet-
unianen og USA.

Men delte samarbed vil være rest viktig
tida like etter fredsslutningen, fordi det da

skal skapes et grunnlag :!oren virkelig fred.
Og ..142 ferst og fremst sed utbyggingen av

et folkeforbund, som idre skal ha stort annet
felles med det gorele enn navnet. Ugretter
btir  Narges 3ppga.,,e  ltLa 7i1å bygge
dette s ste-kt sorn ni g  eg i gjore  ict
til ot vireelig redeleap i io!keres interesse.

Overrettssakierer Ragnar Selheirr er
meldt drad i tysk fengsel To adre norake.
hvorav- den ene en frvinne, er også argått
ved deden.

Tre nye martyrer acro ar pint ihjel av
GcsLpo.

Kampat ved Dees.

blesistene har frandeis fnuageng på Øvt-
f reatem men det ert neppe tvn orn at xw-

i stere trekk mester sguesionen lio-
vedstyrken av de tystz anneer ecen støtte
fram fra Charkov og til Vnnaesj bøyde
sydever og forsøkte 1 amridge stem deler
av den runteke anni.

De er kommet fram til Don vest for
Rostov og har eneldt at byes e innbat

Russerne har klart å vn arg tmaa
tanga under voldsomme kamper. Ennå fris
det enkelte rassiske styrker igjen byer natt
for Rostov, men det er trapper SOM russeme
har lagt igjen for å fantvare dbse steder til
det siste, og det vir kostetyskeme veldsont-
ine tap å beselre disse. En bør infidlerrid
være forberedt på de vanlige fanfardiske
tyske seienrneldinger når det lykkes rissistene
å rense disse strøk

Russerne har dementett at Rostav
Stt sent som mandag 27 juli, 3 dager etter
at . tyskerne meldte om at byen var falt, var
byen fortsati på russiske hender. Nasistene
setter inn med vokbemme tanksangrep pg
har brutt steg gjønnont på ett sted og Imn-
pene raser i byens forsteder.

Vest for Rostov raser kampme vedbyene
Novotsjerkatsk og Zymrpi. slç den siste 200
am N -(21for Reaslov. Talsrue har kmakt
å ætte over Don, og det har også enkelte
steder lykkes dem å få dannet ehmhodahn
Russerne har knidlertal klan å kaste flenden
tilbake.

Ved Vorcenej er stilliagen krtitisk lor na-
sistena Russerne har trengt tyskernetabake
så de har bare en av de fire overganger
over Don ig7en. Tyskerne kaster sta6g inn
nye tropper for å holde stilfingene, men bf r
stadig trengl tettere sarnmen. Kampene på-
går nå på begge sider av Don, idet ro sae
har klart å sette seg last på vestinds av fhon
igjen, like nord for Vorenesj.

Like sar b e Moskva, ved Briansk, har
russerne trengt seg en dei fram, og gjen-
erobret er def stillinger fra nasisterie. 27 juli
meldte russerne at 10 tyskenusioriserte di-
visjon var delvis tilintetgjort, og at tyskerne
etterhat seg et stort antatt dede og sarete
på slagmaska.

—
Russiske bombetlyhar flere ganger rettel

angrep på østpreassen og voldt stor skade
særlig i Kerbigsberg.

Og ikke bare i de serrende nasjonen inte-
resse — skal det bli ct nytt forbund av de
seirende slik sem etter forrige verdenskrig,
skal de fattige ha takk

Norges oppgave vE være å søke sarnar-
beid med de land som mest fullmendig og
mest rrlig går inn for dette internasjonale
samarbeid. Og ikke bare gir inn for dette
utad, men ogsfr følge sin egen slatslige
oppbygging kan garantere den okonomiske
likevekt ianalor sitt eget folk.

Og først da kan det bli tale om neen
nordisk blokk, hvis ogsil de evrige norditIce
fand er velige til å ta det i dette artrcid.



kRIGEN I JUOOSLAWA

, Rensningsraperasinner ntot kornmunin-
bander, terreener eg ruveLhorder.. her pneeld

jugonavisk terrimnurn uaybrutt eitien Mor
semmer. Sambeta er det rer apen krigs-
tilstand på Balkare Serbamn = utemlige arm
te vokst fre 3003e tiL 1500)) martn. Fri.
Skarer opercer orgei i Helen pi Kreta, i
Atbania og Karpab-Uknina og ert bnge av
sabotasiehaniengergår ovcr sam tlige Baban-
områder.

Bancen binder betydeitge adoestyrker.
bia har efi tysk okkemenonestyrke ,p1 sye
divispneel-worta ktammer tirigank o bet.
gaSte tropeer. latre hevdes at tyskeme har
etrt nadt td å trekeat tnen enheter

-fra østfreeten for å sette dere inn mat ser-
berne. I Kniatia står itt rninst syr italanuke
eneseetter, i Hellas mdlorn femlen n atIte.
Ait i all leinder Bekan 30-35 akseråriefo-

. ner Ftertii kommer at pnisankrigen og sa-
.Iv•!:r,:jrksorn!.iste'n' har nielagt en slor del

i. industrien transportmddlene slik at
morlen av -matvarer og astolfer til Tysk-
el antas å veere nfinclre enn før krigen.
Da Jugoslavia bk angrepet ifear vår, ego

,2 mlion menn under neten. Av dern ble
30 000 dernobilisert Resten Martc å gjele
itt utstyr. En gal del mandro scg Icapitu-
aspnert ved å dra til fjelts. 1 fjelltrakterde
senvest tor Belgrad organiserk daværende
eberst i generalsbeen, nk everstkornmande-
rende for de frie= iueonavisee styrker og
erigsminkler i den acrovng mrdllyktige re.
ederme. Drana Mahallovesj eme usynlige
edeoreer. Dnar lellt utranet med lette våpen
mernjoser og teltkanorer. Ved åraskiflet be-
eeree de også optezre med metorisene
e •Iner ug reed et eget lite flyvåpen-
eokn jager4 var blitt reddet ved okkupa-
r=oner, siden sendte russerne letle borneelly,
ea; turayninger av forskjenig art er kommet

diske regelmessig fm Kai ro.
MrhatIovitsj kan nette seg på er bred

•eelie titsktning. laaetnik.bevegelsen aem
beee: er stneltet saturnen rned den nye

:aadeennske ann4 barree oppe avirdelleknelle,
itint frekarefomme finner cii forhenvarefide
• Prader, depaterte cg il og ymedpecsfef-
, erunurneene opererte opprinnelig medegne
i'.)Ikesarkeer•. Siden Vior hest er oeså de
rderlagt den klIe overkommando. Bendene

=neetterer okku pasjonsneaktas leverinestestedn-
tad el ee menskafIer forsyninger til sme lands-
warai i skogene..kvinner og skolegurterer
.1.12,1tornepeiderobudbarere og vipensrnog-

L" r- tilLi adt befolkningens offerviee ble drt
1,1,1"111A.11mancner sidea legt opp forsvarsc

de jugeslaviske nidekrefier. Det skal
er•des fidbike nrer laadcts frigjanne.

Serbias Petain, general Milan Neditej har
forgivves 71)flnfalt  Giell i skogene= om å

" kapilidere. Elder at endlog regelrege vapen-
anadandsferhandlinger ble uten resultae ble
3Ik datakerc i den forlealle kemp erklært
'redhse. Sirk. antok meget blodige lormer,
ird Lead o andrs ckkupasjonesenua bk Ine-
teart nett ¶dilfl Ju ear. brun sprengt og tede-
ky11.n; teleusoltifr: kettel. Jernbanchnæne
l,i L1,41, i..r ssolige uverfall,siår at våstige

•nerter letbages av ity. Traneport•
al IIL kneel va Donau og cicklrisitelsverk

1. • (1.2 Nolvygurer sprengti lufta. Jugo-
. arsenal bk emerratb n Mj.
e. • ntead rodd•

dde bia ornlag en t.e:ljedel av del tidli-
-. - opirmaerne..

SVERIOE RUSSLAND
AV Ilja Ehrenburg

I en artikkel Sverige og Raesland i
behandler den russiske berfatkr fer-

holdet nentom cisse laed Da enkelk deler
arr artikten har ineeesse også for os nord-
mnin, gjengir et utdrag:

•
Jeg vet at beendrere =i Sverige

kononn fd å svatc: aVir del ikke ruereme
senn twerfalt det IiIle Fifinland i 1934?..

•Det er på tide gjur klart for seg
hva ana egentlig gjelder. Jeg forstår at det
1 åmt I 934 kunne fins firmkgbemder,
arbeidere og liskere som opfrikhg -frode
at de bravarte att land mot den russiske
inperialtrane Det trolde nabnigns ikke
den karhowrale russiskeoffieeren Manneo
Itrans Def teedde heller ikke Tanntr. Dbt er
en unaturig og uråndig tanke at Raseland
SInale beheve jont Vi var opptalt med et
tungt arbeirl: Vi pløyde våre akre og dyrket
opp våre odemarker.

Men allereee da visste vi hvortra faren
truee Ordet tLeningradt lonlerer mye for

Mange landshyer o en rekke bys ble eneb-
rel n dem. bl.a. Sjabab soet er Serbas
tredje sterste by. Denre byen ble I likhet
med andm sprengt i lefta med stupbembefly.
snserhiske landebyer c byer bk jevnet
fullstendig med jorda. Andre plasser bk hele
den mannege befolkning ntryddet En svensk
korreepordent anstafor noen måneder siden
14et av jegoslavere som ver fale henrettet,
sullet ihd, dad i konsentrasjonskir etc, tI en
helv milhon Ncw Vork Times oppga et
på mennore cn milion.

beltenerne praktiserer de eamme metoder
i Montenegro og de andre av dem besatte
områder. I Kroatia tr dnes ensfing Paveritaj
I ferd med fyeisk tilintetgeare den serbiake
del av befolkringere Byer og landsbyer
delitt tatt ved hjelp av panser, fry og
men de egenthge opprersområder har det
oldri lykkes å Ilinedere. I begynnelsea av
dette aret var det fortsan en tjerdepart av
jugenavb som hen ear undradd okkupancole
makenes kentroll. For oyebl-kket cr det
tramat cn tedjepart av landet sorn adrnin-
streres av Mihadovitsa representanter.

Berrm og Roma hadde bebudel at •opp-
rerernet delinitivt skulde likvideres hl våren.
I mars måned LI: iaddlertid en hel itatienald
ddvisjon oppreett i Montenegre og gernia•
avddingene badde framgang i fenkjekhge
deler av Sereaa og Boseia. afraled okkw
paseenstroppene et alvoreg nederiag aed Se-
rejno, cg raheverne innram rnet at deres
ved -Balkardroetene. Jenne rnårted hadde
vætt sierre enn i Russland og NorrbAlrika,
I niej var det harde kamper ved Nisj, sarn-
tidig som parlisarien gikk fram Kneatia
I juni måned ble det dnnledel en offentiv
mot galiencrna to siste befestek punkter i
Mentenegro. Det var saladdig framgang far
serbeme i Bosnit,og i Ljnbiana ble 15000
mann oldmpasjonstropper innestenge

Mihationej ser ut til i nate eageng
te såde på å legge under sti  beledet orn.
råde som inneslutter Seralevo, øvre DrInda.
len, Montenegro dg Delmaties kyst. Det et
irtgen grunn til å undervurdere den inneata
rom yres av de jugoslaviske steldskreifer, en
inneats som er særskilt viktig i en situanon
hvor tyskene har inff enn nak å glarepå
andre trornel.

dem som vil lorsti. Et lite land kan dadede
dypt fredelig,nun kan ogsa være cr1bulleag.
Et hte Ione kan bli sfringeren for evertall.
Ded var ikte den finatie seaukeen eller byg-
rang:nc i Hsingfors som fnedet russerne.
Vi bekymret oss med rette for LteiTtellab
skiebnt. SJIHRIrmen 1941 viste at vd hadde
reil vin kfren 1939. Da talte finnene om iedre-
landete lorevar, om Sibelias og forurettete
fiskere I Sortavala. To år senere byttet dc
emner o talte om «smr•parmiand,ag da
finste sternmer som ener sigende befolket

d emclog heit bart til Det nr
lenger tale orn Sortavabe welen om

Leningnels skjebne. Var finelaed et sdr
stencbg land, eater ver det et springbienfne
weedall? Kan en tro etå en sanddemolaret
som bykker Hillem hind? Kan en tro dem
som tramper Darmark under fettene eine
og drukner Norge I blod, når de nå sier
de iL forevate Plerlands advatendighett

Leningrad har gjennomkted en fryktellg
vIrger, ugså finnone bar bert med på h
ennegge dere På et evensk forlig kom det
nylrg ut en bok med tigen sNyurdnim
östert. Forfatteren, den finske narestee Catt
Axel Codoldn, beskriver Iworledes lysteme
vit lientetgjere Russland; eSIbtria skal okker
peres av tyskerne, Arkangelsk, Kaakasta og
Ukraine skulle bli tyske koloniere. Videre
t... g er det en viktig detne byen Peters-
burg • Det hacIde veettriadurlig om man
i Finnland gjerne hedde sett at denne byen
ble L,delagt. På Oenandre sicla kornmer det
neppe tit å skje noen sn odeIngelse, med
unntak av hva nniberoperasjonene krever.

Petersbtdrg kunne kanskje best tilaneacs
karakteren av en tfat handels- og nlasted,
dneent som Daung under Versaillesepokert
Likevel kommer det tyske riketil a emeha
overheyhetere Fatt denne måten skulte Petem
burg li et cShanghei, letrtalstaburoprerneti
tysk san natureg forvadMingssfråk

Alt detle ska klari og tyddidg, denne gang
dten bykkrak Ord og uten a påbcrope seg
Sbelies• vaber.

Oadons syke ideer er ikke noe sorn
awerasker meg. Hva som forbauser meg er
at det tins evenske settere stem vil sette slike
linjen Hva har det noble o fire Sverdge
med slikt å gjøre? Hvorior skal Svenge ikke
bare slippe ine elentandne enclan, mar.
agsa skrifter av utenlandske hetserc?

gr del Leiungrads lersvarere eller Norges
underterkkere som fruer Sverige? Dan res-
aiske ntetstanden har gid Amerån muldighel
til i byer sant cnnå er opplyst, å tenke på
hele verdenstragedienfra begynnelsekil aiUtt.
og til å sende transporter av amerikanske
soldater til Eurcea.

Den russiske motstanden bar giti England
muligket tif å komme seg etter den harde
motgangen under to ers krig og til å få fid
til a. opprette en ey bont. De tareke land-
stigningsbiter soret fot ilde lenge siden a
klar ved den ~ske kanaka er nå blitt
fort over tii det koveke hay.

Den russiske motstanden bar etddel de
retytrale land. Hadde Russland vard et Den-
mark, ville de neynale land forlengst være
bezatt av tyskerne. Jeg er vant til å tale Int
ut, og jeg gjer det nk ageek når jeg siet at
den ruasske mcestanderthar rednet Svertge
fra krig og tekkupasjon.



nORSKE FLYKTNINOER I SVERIOE

Del burdø nå nla [datt for en hver rtrl*
rhann at del er het hjemme vi idng kan
gpre den storde Infisetser gjennom studig
mer eflektigt kamprnetoder mot nasistene.
Ellant de unge er det imidertid annk folk
som håper på å komnse videre til de rnt-
trre treringslem ved å reisc via Sverige.
Fraden rmnke atrisa i Stockhohn
henter vi derlor et uldrsg av en arlikkel
forholda for flyktninga:

..Nordmennene i Sverige står I en
blant de polniske flykiningerie Ira

alle land. Det skykies torstog bernst at den
aceske mgjainga gjennom sin legasjon i
Stockhohn 5de er i stand til å ta hand om
flyletainge, son, ikke koater Svenge en ora

Det er clter hvert garake faange nord-
menn som er blitt tvunget til £ ta op hold

Svertga Det omiattes sorn en selvsagt
tieg bfek Norge og Swrige, at bare de
som mi reise av tvingende politiske grunner.
ken rekne med å bli gadt mottatt Det fers
spersmålet flyktningene antler Sverige
s Hvor lenge må jeg verrle ler jeg kan kom•
me til England?• Slik sorn fordindelsene er
idages det ingen mulighet for menige slr].
dende å komme td England- Denne opplys-
ningen risktr nern c/ slag for de flesle flvkb
ninga; de har gjort sitt arbeid çi hjemnie.
frorten og brenner etter å komme i gang
på den yttre front Men så hardt det kan
være, må en tomone seg tned at Sverign vil
bli oppholdgandet o en mågneve å glete
det beste ut av siniasjonen. En får se seg
orn etter arbeidg

Vi undentrcker ige.1. Bare dem som av
tvingende nødvendighet Ink komme ut av
landel rI1 ta fatt på veiert t-11 Sverige Al/e
andre mn fiane sin plass i kampen her
Nergr.

FRA DET FRIE NORGE

Oberstkaytnant Ole Reistrl talte fra Lon-
don 2C jr.i. Han uttalte bt

Ved siden av tlylerren i Idtle Norway
Canade hat si an lo Ircningsleire tL hvorav
len erne er kalt Uttle Skaugurt. Det er me-
ninga at dur clemenlage undervisning skal
torega her. Man kan riS ta geol et hvilket
sern helst anmil rekruller smil kornatch

Dr norske ilygere has gjort seg megsl
fordelaktig hernertret pa ka:grskaerkassen. En
del ligger i Nord-Esglattri eller på Islane,
og deres sjefly har allerede begynt sIne tok-
ter ven norskekysmn.

Men ogsit der hver de bardeste karnpene
foregår detar nordmenn Ved kanalen svinger
de seg opp i lufr n-eo sine Spdfire og
sender men sine kanener og mitratgrser dod-
bringende salver inn i lientlige Ily, Isktereler
transporter rn

Det cr den forste tilbakebetaling i det
sJOie jjdldsoppgjor spill Norge har med na-
sisrer. og att skal bli tilbakebetah.

D^svertt fins dtt ikke canå sprsielle nor .
ske bombeasdelinger. nordmennene har hrttil
bare sine jagmavdelinger. De norske flygere
som er utdannet til bombeflygere fører den
for beeletplg hnre borrbeflya fta produkajons•
sledet til frentent

IN/t

De sisln raandeldne har Lippesser: gino
cr nekke inanovres for 3 fottaandedanneleen
av et nasstisk arbeidersamtmnd. Det
ganske sikkeit også ha vært gjort praktske
tiltak for ir t satl det ut i livet, hvis ikke
tyskerne hadde kominet med sinc planer om
tvangssastrivIrg av arbeidskraft Idag har dc
norske nasistene ordre om å drive sitt arberd-
pi en måte så de unngår kerflikter av al-
vorlig art lippedact har derlor som lerste
skritt uturbeidet en forordning som skel gi
anledning tit videre inngrep I næringsorga.
nisasjonene. Han licvder sjøl klart at kan
mener dcnne forordnIngen ikke vij skape
men varsker og at dcl de vil bli lett I gjere
de videne frarnststa alaittris. Vi gjengir ord-
lyden av han•

Næringslivets organisasjorter.
jeg haunser til Orrobadsmannensredegjø-

relse av 12 mars. d. ourt okennevme spars.
askt

Etser den vemång saken har tatg vil det
være herniktuncssig å gjøre lasse moelfika.
sanner i den arbeidanlan som der et satt opp.
Jeg har forståt1 det shil at noen sterre
aksjoner. som kau innebrere en viss ri-
Mko for nye konllikter, på det nåvæ-
rende tidspunkt ikke onskes.'

For at vi — 11055 vanskelighelene
skal kornme videre fremover og på

kortest mullg tid i3 reist det orgarisasprs-
apparat for næringslivet sour både næringe-
livet stiv og samturklet nå trenger, blir det
etter rnitt skjann redsenclig å frunroc inn-
grep overtar eg omorganmslog av en rekke
organisasjoner eneeltvmrar de rodgendige
forberedelser er gjort og inngrepene kan skje
utcn risiko for storre forstyrrelser.

Helt å a neringsorganisasionene I
fred i si lang tid som clet nå eventu.

Forleden badde Ole Reistaa vart på en
flyplass da to svarre sterikanske tembemo-
skiner seilte lnr Uet eeg a være nord-
meao sam farte detn Ishxdreern the ever
Adardervo sore det ekulle være en dailigarks
figeteelse dg beliandler do tunge drnotors
bornhelly ined trn soleklar selvlolgelighet.
Det lati;f Ikke godl ler nasistenej

Ole Reislad kori deregcr inn p kandi-
navenel ibeid : USA. Der danske teiroster
Kaufnonn fikle er srekk su 5000 dellars so ti

var sarotet inn le dangter et bIelrag til
Danmarks fribeiskamp.

Kaulmann overrakte sjekken til den norske
ityleiren little Nerway, idet han uttalle at
pengn ikke kunne plastrcs pe en bedre mak:

a hjelpe Danroark, enn a gi penga til
norske flygsrrr.

Svenskene i USA. nar begynt er stor
kr.rngarge merd mottoct Winns ror Norway
(geter for Igorge). De gier et ypperhg arbed

lehmPes måt Ilasistems og selv om nurd-
rierm olle blir rnsmodige ("Ver den svenske
regjerings svake hontiiing terr far dato
tvUe litt as loserh ja er tit fellt red fot
overbemst om at der s‘reske h•ket suat
sådant med bele sm sjet gar Imn

sKort eller lang titS si stal seing
Reistal.

ri: kar b,i telg On, v

br p,tmt I 0,2; icJJ,
ornorganiserir gen i a grad.•

Arbeidet bor derfor legges al! et11:1'

gende retningskrjer
Det uMrbeides og t_disv en fullånaltla-

loe (se bdag).
Del antas rkke at •gtekeiser av er shk
fullataktslov, som gir adgang tii inngrc-
jære, vil briagc nosn torstyrrelect med seg.

2. Del utarbeides retningshruer tor oppbyg-
gingen av ngdagsorgrnisasjonene etter
de prinsipper sont jeg har tilrettelagt
mIn utrenning av 171 rrars cl.
asse remice,Islinicr tontsettes ikke of-
fentliggjort men clawner dee faste grunn-
lag ag rammen for de enkeltinngrep og
ornreguleringer som foretas. Derv ed o pp-
nas at de skritt som blir foretatt
med hjemmel i follmaktaloven. skjer-
etter en bestemt plark tag leagar
som endelig ledd i den samlede
om regulering vi iilsikter.

3 Inegrep overler meringsorganisasjoner kan
shlodes larelan ear folgende betingdaer
forcliggsr:

De nedvendige partimessige torbe-
redelser cr foretatt at vi rat o. har over.
sikt tran- Sault:igrt NS.bedriltsiedere.som
ointattes av vedkommendeorgarreersjous
interessesfmre, og at vI har det tilstrekke-
lige antall hahile krefter til li avlose de
styrer eg dc finiksjonærer sonl vi onsker-
loss v. Vi ngeil ha oversiktoser aå
rungc aktive menemmer an in ousi-
sendig kze: erstatte sruntli r 111St:3;vere

orgageamonen.
b) Man har gjort seg  ktnet hvillern
risiku cr tilslede for cll nro inail:

ikke on ler og agpaseet r.r ie pla.-
net taktikk og • gracee av 1n r•
grepene osetIor vedkoninende
argtin kis jo ru. lete;t1.:

dette grunnlag mener jeg at vi allelede
ha kan ga I gang  med orturgstednig lootto
entehe tttir og forst ii IitII.t ttIvn
handel og biri k Jv,r rir,tknerj frr vmeiecligr
heter cr niinisa. Den mots.1:liA sum cven-

ttitli sai bti cx-giireen, vil leg
tunne

Vi hrr j> forsegid: aflertsk CP-TIn't de
tlitak sem tuntler nl,ilI linedvirkilirr; er [fle-

tst: jpermern Norges Lærstyie. Nelges 1 tk-
stastrov rv en rckks e Pr gituktormls
atvand.lan ertnring lor, t.‘ori•e,-
folk reagerer.

Vorro: re det rodvendrg. f v vI det hele
talt hor foreta ess nce stog.: overlor skt
ookeltv otsringsorgarnisasjonet, et torbnul
i ru ut iii ei de ser . ned avskjedigelSerdiVr ;01.

f,a I lind-lorplusning
rEriing,4)4::_vis.fljtmer • niKe at iorulaim

etIer pyrer tierlargxer Ire.",

Vi kan ellers risikete at en dcl n
' de organisasjoner VI gjor inugrep

overtur, rttitler sannnen elier el or.
ganisert arbetel av vare motslandere
ogmt vi ilerved palores rtkede vans.
kel,gnel re.

Fullmoktslos.

•;':I. Nglinesorganisasionene star under
ay det dedistelosed hoe forretnimig,;-

,WW11.11, OrCr



TELEVÅ O

D 21 forekgger detaljer vedmrende
ienesvoldsdad i Televåg ved Bergen for en
tid siden.

Åk de 70 gårder i bygda ble aile unntatt
3 brent 400-500 mennesker ble hjemiøse.
Da befolkningeti sidebygda kom for  å
metke kuene, ble de hindret med makt av
tyskerne En ung gutt som bte sendt fram
fer å forhandle, ble skutt ned bakfra.

Av Televågs mannlIge befolkning ble alle
mettorn 15 og t50 år sendt Il konsentrasjons-
leir i Oslo, for siden å bli sendt fit Tysklamt.

Gamle kvinner og harn ble internert en'
skole ved Bergen. Den eldste var en mann
på 94 ar, den yngste et spebarn. Mora
barnet tålte ikke påkjerminga, og  er avgått
ved døden. Tyskernes behandling var hen-
synslos ag brutal.

Terboven var persordig tilstede lor  å  pase
at Televåg ble brent rted.

Direktøren for det største fryseriet på
Vestlandet ble nylig avsatt, idet maskinmes-
teren som var INS skuile bli mnsatt istedet
Maskinmesteren kunngjorde dette for sin sjef
med følgende klassiske ord; De skjønner
det herr sjef, det er ikke lenger dyktigheta
det kommer an på, men om man er medlem
av partiet

Næringsorganisasjoner er forbund, bransje,
organisasioner og lokele foreninger, hvis
medIemmer er bectrift- eller næringsdrivende
og hvis formål er å ivareta medlemmenes
næringsinteresser. -

§ 2. Vedkommende departement kan, i
samråd med innendlcsdepartementet:

Påby UPPlosning eltAr sammenstaing
nærIngsorganisasjoner.

2. Anordne opprettelsen av nye næringsor-
ganisasjorter.

3, entledige formann, styrer, uivalg og forret-
ningsforere i næringsorganisasjonene og
innsette nye i disses hverv eller stillinger.

.s. Forandre og suppIere vedtekter eller fore-
oingslover for næringsorganisasjoner.
Tilslutte næringsdrivende og bedrifter til
neringsorganisasjonene.

Opprettelse, sammensBing eller nop.
hisning av en nænngsorganialsjon krever
vedkommende departements samtykke.

jtuevnelse og entledgelse av fonnenn og
by forretningsforere for næringsorganisasja-
nene Inever godkjermdse av vedkommende
departement

Ert bedrifts eller nxringsdrhvendes utind-
derse av en næringsorgenisasjon er thcke retts.
maidig uten vedkommendedepartements sam-
tykke.

§ 4. Vedkernmende departement Itan:
t. Anerkjenne næringssrganisasjon som ene-

reeresentant for en bestemt næringsgrens
inieresser,
Overlate næringsorganisasjon gjennernfo-
ringen av oppgaver.

3, Overcira ledere  av  næringsarganisasjon
retten til å utstede auordrunger og in-
•struksjoner til medlernmene, innenhor ramt
men av de oppgaver organtsasjonee har
fått.
§ 5. Ved appløsning av en næringsorga-

nisasjon bestemmer vedkommende departe-
ment, i samråd med innenrikadepartementet,
hvortedes den oppløste organisasjons
skal disponeres. Nar eil mnngsorganisasjon
lorenes med en annen n&A-rig-Sorganiassjon,

går derved organisasjonens lormue og gjeld
over på den annee;Ved overføring av eien-

Det britiske ¶14vapen rettet natta fl
27 adi et veldsornt angrep på Namburg,
det sterste siden augreget mat leIn Omlag
50(1 fly har sannsynfigeis deltatt

Rahrområdet er den siste tida til sradighel
hlitt angrepet av britjske fly. Særtig har Duls-
hurg vært målet for flere bomberaider,

Den 20 juli deltok mindre formasjone:
av amerikanske jagere for forste gang i dags-
lysangrepa mot militære mål i Frankrike
li tyske fly }Ae. skutt ned, blant annet av
ett polsk fly-ving.

-Over England har det ikke vært angrep
av behydning,

Det meldes at fisketilførslen er
selv Ul EredrikstadSto,parlenatangstri
flakerne levere tll tyskerne i err havn•utafor
byen. Også grønnsaker er det omtrent tomt ,
tat tress det veldige og fruktbare oppland.

Tyskerne rilølle en seadag forleden opp
1,4 enkelte gårder på Ilvaler mens mange
voksne var i kirken og bare barna tilbake.
De klarte å skremme vettet av disse og fikk
utlevert egg og andre rasjonerte varer.

Da det ble sendt klage til departementet
dermom prisnalitiet, var svaret  4  de intet
kunse utrette mot Wehrmacht Derimot fikk
de norske som hadde latt seg skremme fit
a selge rasjonerte varer en klekkelig nielkt1

dam skal det ikke oppkreves oftentlige ge
byrer og stempelavgifter.

§ 6. Vedkommende departement kan, i
samråd med Innenriksdepartementet, tilstede
tonordninger og forskritter til gjennemførtra
gen av denne lov.

§ 7. Forholdsregler som treftes i medhold
av denne er ikke undergåt prøving av
domstolene og begrunner ingen rett til ska-
deserstatning. Lovligheten av furhollsregler
som trelfes av næ;ingsorganisasjon etter httl-
makt fra vedkommeade departement evgjøres
med endelig vgkeing av departementet

§ 5, Overtredelse av denne lov, elter av
foraordning etler forskrifh som blir utstedt på
grunalag av denne, strartes med boter inntil
300 000 kroner elJer med fengsel innfil erl år.

En bratestreff sme ileggestii petsor for
handlinger, bertatt av vedkormattede som le-
der eller medlem av en merjegsorganisaujon,
kan påbys uttedet helt dlet delvis av ved-
kommeade orgunisastuns

§9. Legelsen av en ntringsnrganisasjon
kan ved torordning gis rett til ilegge mee-
hemmer50,1 dcke falger dens Instreksjoner
hørestraff. Disse katt paanks boten til ved-
kommende departement

Medlemsavgift i næringsorganisasjonkan
infidrives ved utpanilng.

Arbeiderne må være klar nver ar min re
sannsynligvis er utsett som de neste ofrene
lor Quiskegs folsek på å skape sitt riksting
med represenhanter rra de nasishiskenani-

banda. Tiea framover krever den sterste akt-
eRgivenhet El livert forsøk må bli svart med
minst like tydeng språk som det lattenteeg
prestene nyttet. Hans tenkte easistiske erbel-
dersamband ma bli like valdesde som de
skjeletta han har tått mikset sarnmen i farm
av nyordnete samband av lærere, tannlæger,
leeger og bonder.

Irgen hederlig etheider mti gri sammen
med fortederec. Hold hodet kterth Vær lder
fit kampl

Uthevet vii rads tjh år

Under ernærings:orhandlinger son .
har vært holdt i Oslo, har tvskerne truet med
nedslakting i stor malestOkk ev nereat fe.
Det skal bmkes til hermetikkprodukåon eller
frysing, og sendes vekk.

Tyskerne har gth ordre om ai tre Ev de
fem ståltrådene i gjerdene langa jernbanefin-
jene skal tas ned og etleveres ttl dem. Me-
tallhungeren vokser stadig!

For en tid siden. var det tuttbermtvålser
i Trondheim med monstring for ea tysk
ovenmilorm. Alle mannekaper ble hdoraret
til å gjøre nasihilsen, men alle nekter selvsagt.
Som strafi har tyskerne arrestert trannsjefen.

Generaldirektar Meidell på frouregant
j motre nyfig i et prittat selskap hos en easist

opp med sine tyske og østerrikstee ordner.
LIten at vi kjenner til herr generaldirektørens
innstilling ffi sitt land, kan vi i ille ififelle
fastsB at hendelsen er hoyst beklagelig for
hans anseelse.

En norsk agent sOm ogsa har solgi: for
tyske • firmaer korn forleden tilleake fra Tysk-
land. Han forteller at hans tyske tirtne  hrst
og fremst hadde spurt ham om hans poli-
tiske inastilling. Han hadde svart at han ikke
var nasist. Til dette fikk han-seen svar at
hadde han vært fra Nasjonal Samling kJmne
ikke lirrnaet ha anvendtham mer. Etter kd-
gen ville det nemlig vmre helt edeleggende
for el tysk figna å ha ta: forhemderende
norsk nasist som agent i Norge.

Oransherrad hører ogsa tå de distrikter
som er telsignet med en lensman fra NS.
Hans fortid er sem seir.her eg hor.

Ferst var han ansall i politiet, så blehun
sparket jaå gdmn av fyll. Senene Its han
bjelfør hos Halvorsena konditon, mett hadde
framleis ingen hobby retning av asadds-
saks og fikk påny sparken. Tiktutt fikb Ntan
seg en jobb som vaktrnester som han
ledif bare beholdt i kort tid ati gointJ av
dre ..yåte tilbnyer.gheter,.

Siste 20 gult

Rrissermte her evakuert ROsta-, ett,11el
baktroppene dekket tilhaketrekkinga moe
Don. Likeens er Novotsjerkassk makems
Kampene var usedvanligbarde,og

har hatt store tap.
Ved Simylskaij pågår fieftige kamodc.
I Donbuen caker/1155CMES IlloN6:111d!

ved Voronetsj er det rursiske pesue frasgeb;
sterkt, og de har hatt en del hraragangt

Sterke britiske llyntyrker angrep jemberte-
traneporter i Nord-Frankrike. Ln sinefikrank
flyger satte to tog av sporet.

dagslys angrep britiske fly fford-"fysk-
land. Nemburg brant frantleis etter sdelat.
gerig zingtep, sterbg havnenmrkdere.

175000 brannhomber ble sloppet ned
35 min, i cene angrep, senere fulgte spreng-
homber på opp til 2 torm.

Sjefer. for den amerikanske faoshuksjen
Demald blelson,har meldt ar krignproduk-•
JOnnem i IJSA. i de 6 første maneder av
areh er harrannen gang sk stor som prO-

dutntil i hole teta. I mal ble det produ-
,,er, stOn/Ankn e.0 4000 fly.


