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KAMERAT:
siste bassearrestasjonor med innesperring av fle r e hundrede uskyldige

mennesker som gisler, viser den indre spenning som pr'ager nasismen på dert
nåværende tidspunkt,
På den ene .siden har daaans brutale,makthavore måttet foreta en ynkel,g
tetrett  I  hakekorstoget mot kirken eg lærerne og de  har  måttet dekke over
nederlaget i epørsmålet om arbeidssambandet mcd et ±nnholdsløst møte, hvor
den såkalte SOsialministar gjorde forvirringen •. fullkommen .
med hensyn til de fremtidlae planer,• På den annen •side har N5 og tyskerne
satt i verk en skjerpet terroraksjon overfor gode nordmenn i'et omfang
som virker helt forferdunde. Som påskufid har de benyttet de skuddene
soM gjorde ende på hirdmannun og grensepolitimannen Per Christensen.
liette er nøyaktig samme fremgangsmkten som tyskerne benYtret seg av i
sin kamp orn makten. Por å dekke over bervegelsens rhalm61 på ide og inn-
hold, bugrAk de tyske nasister de groveste provokasjOner for -å. skaffe
seg martyrer. Enhver individuollaueverlagt handling fra deres motstan-
deres side - den være seg bevisst eller provosert - ble øy-vbliakolig
utnyttet til- masseterror og den mesct uhemmede brutalitet. Lersed søkte
de  a  lamme motStanderens kampevne-ved A spre rods21 og død onkring sun.
Metoden har hittil vært  laite-anvendulig i kampen Mot det noxske folk. På
tross av alle provokasjoner,arettskrenkelserog brutabe aYergrep, har dun
norske frontun kjemput sin kamp med rettens midler d  i stille passiv mot-
stand.  a rbeiderklassen, sem dog råder over virkningsfullo, ja avajøren-
de maktmidler og som i sin.årelange•strld for sosial r2ttferd besidder
stor kamperfaring, har egsh.avholdt scg fFa aksjoner som på dut nAvarende
tidspunkt bare -val styrke motstarai,exon. Både i vår egen publiknsjon og
i alle andre organer for den nasjonale.reisningen har-det hele tiden vært
advart mot individuelle aksjoner, fprdi disse bare vil gi nasisten0 en
kjaxkommen anledning til å skjerpe torroron og øke arrestasjenenes antall
og således svukke afrihetsfronten tilsvarende.
Det er klart.atitbs mange av dem som har er.bror ellor far ellar en sod
kamerat innespdrret i Gestapos fengsler brenneroet hat til nasismen, som
lett kunnuokomme til utbrudd, hvis ikke samtidig• ansvaret og plikten over-
for den felles kamp var så-fremherskende som tilfello.dr.
Episoden pa sVenskegflnsen'bldr av mange påstått'å være satt i acene av
nasistene selv, .fordi NS gjennom de sisto massearrestasjoner ønsket å
dukke over sine nederlag pa andre fronter. Vi.vet ikke om dette er riktig,
mon‘rt Vet Rt det i tilfelle er nøyaktig etter den vanliae nasistSøkn
oppskriften. Og vi vet at individuelle forsok på å ta seg selv til
rette aldri vil få plass i det norsko folks kamp for friheten.

av V  v-

år an.  23,mai 1942,-

flp BRITISKE AREEIDERE
norsko frihetsdagen denne Ifilsen til de .norsku

axbuideret "-Millioner av organisurte arbeidere i Storbritannia sandor sine
norske kamerater og allierte en hjertelig hilsen med broda2rlda sympati og
oppmuntring.De vonnskapsbAnd og den samfølelaon som alltid har bestått
mellom oss, ex blitt styrket vod den mige og faste holdning i du prø-
velsor dere har måttet bære, Vi beundXer 4e norske menn og kvinner som
fortsetter å kjempe for frihoten under brutal forfølgo1se, mot un grusom
og nådeløs fiunde, Sammen med dere minnes vi deres ftalne kamerater Vigge
Hansteen og Rolf Wickstrøm og du mange andre som har ofret sitt liv for
de idealer oa menneskollg brodjrskap, rettferdighet og frihet, som knyt-
ter oss sammen i ubrytilig samhold om det felles mål 4  Dissu idealer, scom
er helliget til så store ofre og er båret oppe med sa utrettelig arbuid,
vil seire til slutt, og det heltumotigo norake folk skal få se sin fri-
hat gjenfødt. Deres demokratisla, stvraform, derus fagbevegelse og koop-



Som fagibreningsfolk føler vi oss-ntelte ever at vi har kunnet
Deres ludere med å gjonroise Derus otganisasjon på fric jord,
har fatt su mange hugg av den samme flando som overfalt Deres vak_

ex dypt.takknemlig for samarbuidat med Deres regjering, med DerL
delsflatu op Durps organisasjonor for handul og industri som p;t
jord fromdulos utøver un gjerning på vegne av Deres uovervunne :g

folk. Til heic det norsku folk, til dere kjzkre kamerator rg
tapru vannur går våre tankur på Norgus dag. Vær vutgodt motl -brihoteL
dag nærmer sugl

' • -
IIANDORGANIbAbJONEN,
aV-?:--djin-Calader, har.bes14ttet at tillitsmenn seM pr-axrestert
skal fratas Sine verv innenfor forbundena eller institusjOnsom'har di-
rektu tilknytning til disse.
Vi skullu tro at"beslutningen' ikkeogentlig vil skape no..n sorg hos de
tillitsmenn som den vil ramma. Arrestertd og andre hcd:rlige tillitsmenn
har i virkelic:.hetenikke noa høver, ønske- enn»lurtigst mujig å komme seg
fri fra aJ ,1 befatnIng mad dun nasistiskp fagorganisasjon.

• -
t-t  NILSEN,
:t som denlil. sept ifjor ble tilsatt som komis.k leder for Norsk Telugraf-

o, TeIefonforbund, e=å sparket Ut.og avspist med 3 måneders lønn som
plaster på saret.: Avskjjdigolsen fant sted da forbundt sammen med de

3.1 andre offentlige'etaters forbundle innlemm,t i nForbuedutfor Offent-.
lige Yrk...x.' undt'Sirkusdirektør Meyers leduise. - pet er ikke første-
gang.nasistuni har måttut kvittu sug mud uduelige kommiSærer, men:
det pussige er at den komis.ku ledeåse stadig og fortsatt liggpr pk
me lava og behagelie nivk.-

DET ENGELSK-.RUSSISKE_FAGLIGE gABAU,W24.___  
a on ri is e ar4sorganisasjons kcingress.l. Edinburgh i suptamber 1941

ble åcJt ,:nstommigif4nhått et forslag om innby den russiske fngorganisa-
sjon til dannelse aV'en samarbeidskomite. 'Innbydelse blc godtatt av rus7
serna, og straks kongressun var .slutt, ble de første:forburadelser gjort
til et fullesmøte av representanter for den britiske-og XUssiske lands-
organisasjon: fant sted.i Moskva i 14dtan av ektober. Den britisk•
delegasjon bestod av 5 mann, hVoriblant Iandsorganisasjonens forwann;
Wols-keneroft, og duns generalSekrutar, Walter Citrine.
AVTAMN I NIOSKVA. Jåmarbeidskomiteen holdt-sitt møte i Mosva mjns kampon
rasta som verst nocn mil utenfor-byen. Et grunnlag for vidure-snmarbeid -
bLo tppnådd uten større vanskuligheter. . Oppgavene.-for filleskomiteen
ble.formulert i Jølgende 8 punktcx:
1. å samarbuido fagorg. i-Utorbritannia og Sovjutsamvuldet for organi- •

suring av gjensidig hjelp i krigen mpt HitlerTyskland,
2. å yte all- mulig hjelp til.regjeringene i du to lnnd .ideres falles

kawp. .
3. å styrke de indtstrielle anstrungelser i bugge land m d dut mål for  øye

-å Øke Produkajonan av tanks,Hflyktkanoner,-amm4ndsjon og.pmnctkrgsmat
eriull. • •

4. å framme.leveransoneav den mestrUstrakte hjelp i form av_vålaun %tflÇ

StorbXitannia til Sovjetsamvuldet. .
5. å .814-re brukiay - U1L: ngitasjons,og.prov‘Gand.3midler i kampen,-såSom

press, . kringkasting;yfilx M, arbeidemøtur
6. å ytu'ald. -mulig hjelp til da folkenec i.de:okkupprte land som kjemper

for frigjøring.fra tySk undertrVkkelse, for sin uavhengighet og for
gjPn6i)prkilsen av sine domokxa$iske rittigheter;

7. å organisc/s•dan gjensidiga hjelp mullom de to lands fagorganisasjenar,
og å yte gjensid&ge informnsjoner.

8. å styrku en tilfredsstillsndp kontakt muflom repres,:,ninntr for-fngor-

ganisasjohun i Sovjetsamveldet o Stdrbrit,Innia gjcninom sekrutariatat
for dch britiske lands9w4smagn-4.•

SN  DEI2GAba-ON AV HUSSISKE 7kbY. 8..D!'s~avtnlen ti1 Storbritannia i.slut-
t-Unfaur.T-11:111egas5onen,»Inder. 1,4e1 ssrav formanuen i den russiske
IandsorganiwkSjon; Shvernik, beSøkte i løput-.av an måneds tid ovun 601 ,
f&n-ildrr n n vkc ruver.SkilibvggeTier, f1VP"lassur m.m. Overalt ble
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russernes syn på saaiarbeidut. Han psktu på dt d‘Al  nit ovurskyggende oppgsver
nå varå. mobiliSere alle kreft2r til gjunsidig hjelr• i kampen mot hitler-
Iysklund, å stimulere ulle nnstrengelser for å øke produksjonen nv tanks,
fly, kanonur, granater og annet krigsMaterde11.-
L122 "aAMARDI,J1D s--m således Jr  inUedet  mellom de to lands fdgorganisasjonar
er selvsagt i øysblikket vddsrt,ig preget nv de oppgnver krigen stiller. Men
ch,t er klsrt at snmipbeidet b1ir like nødvendig når gjenoppbyggingsn sknl ta
til etter krigen. En må regns mod nt,de motsetningsforhold som tidligers
bestod mellom dan vestauropaiske og•rUsiske fngorgsnisdsjon nok vil sknpe
vissb vanskeligjstar og det tjener ingens inters3ser å lnggc skjul på st
kommunistenes ffTlfgere mo.nøvrepolitikk uten rjor Russland -til'an viss grnd
kan hemme gjenopprettelsen  a7  7j1.nsidig tillit. Msn når begge parter, som
nå er tillelle, positivt går inn for Snmmun lose arbeiderklassens og hele
den sivilisurte verdens livsproblsmar, så knn det ikke herske tvil om nt denn
:felles kamp på liv ng dod ogsA vd1 bygge bro over alle kløfter og skaps gen
gjsnsiignet og solidsritet, som er-betingelsen for fremtidig fred og trygg--
het i Europs,

'4 11, HLL .bs.g-.:1,3t-•-j-ne de  mnd.dmittr h  Jett:

MASSEARREa±AaJOBE
navn vi offentliggjorde i forhige uku, knn vi idag bringe

en ny lnng listu over ofrens for nasi,stencs siste srrestasjonsrnseri:
Fylkasmann Nereanger, skipsrsdsrne Lsif Kaegh, Fridtjof Lorentzen, Kåre
acksaning, Tschudi, Bitzen, hjørn Bjørnstad, Kristoffer Olsen, Gunnnr Hvnt-
tum, kaptsin Isnksen, generalkonsul Ackvig, i Røde Kors Menieh, Hnns Nånsun,
1-(ønneburg, frk. Kiønig, 1.1=la (ernerl ndvoksterf. Einar Corneliussen, Nord-
greun, Arne Rygg, Olsf Bjerks, Ivdr Alncs, Pdr Lyhmnnn, Correzinsky, Nils
Wurring, Rudclf Arneson, skipsmeglerne Svsrre Wyllsr og Hjslmar Ejørge,
dusant forfnttsr Hils Johan Ruud, SaLberg (Thnu Raklsmebyra),
try.xgunsen - Ulflen,  kjøpwann krintia*n ng slnkter gristhnsan_(b.g&1_
Gnmlebven), lignin'esjefone Bøckmnrn  og  FroSt, i SdndYika  kjøpmanri -Stnnge-
by, advokat Erik Muhlo, ingeniør Munthe Knns, Hnrald Throns Holst, Oalle
Fdrst, sønn  dV  direktør  Les,  dr. Juulsrud med 2 sønner og 1 dstter og dess-
Uten un lang rekks til båds i Oslo og utenbys.

- V -
RA.DIOAFFARATENR
tifle-tyÆrsolddtsne har en såskrift, som tychflig forteller hvor nervøse
de nasistisks laders er for dt soldatna skal få snnnheten å vite. Påskrif-
ten lvder i norsk oversettelss:
"Avlytting av utenlandske cendere or en forbrvtelsu mot vårt folks nasjonale
sikkerhet. Det vil - ettor fafrurens bef=n71 struffet med de strsngoste
tukthuurstrc,ffer. Soldter tsnk På dette:” -

ilIDRETTSFw1WENS" AbKJEI),
WEE-x-td-dirger-e—heyrif -nt Reicheorn-Kjennerud mntte tnkke av som idrattsfører
INg mulde sug "Irivillig" til ø:stfronten.p.g.,-.. skumle transnksjoner. Idng
kan vi ytturligere eupaurd dissu opplysningur. I den tiden hnn fungerte
har Rsiehbornennsrud brukt flere penger til sitt porsonlige bruk enn det
var beVilget nsm til repre.Juntosjon. Således gikk det i 1941 med omlng
22.000 kroner vesentlig til restaurntregninger, vin og brennovin. Det son
betegnet toppen var nt idrettsforbunat skulls arrangere ct instruksjonskurs,
hvortil vnr.buyilgut 2.400 kronor. Istedetfor å arrangrc dette kurs, drog
*idrettsføreren" sammen med 3 kdmpfeller og 4 "dnmer" til bri hytte ved Geilo,
-hvor de avviilet instruksjanskurset msd å drikke brdnnevin og synge drikke-
vissr. let er slikeflidrettsljgs" formål nasistene brukur du veldige pange-
midler til.

DN
• - V -;

BBRYKTELE
jirela-ksr-rWiTtsen på Duoullus, som nå cr innuhnv-Jr sv knfsen Gylnd Freden,
ble for noen månsdsr siden arrestert nv Gastapo og hsr siden 3ittet inns
og gjennomgått en hrs,ftig prvLsstraff.  el.rsdkan vnr nt hnn hadde forgått sag
mot en tysk soldat, Hnn er 3?..sfk allers under søkelyset  erd  de tyske myndim-
heter, men nsna kampfaller direktør Coll og komis.k ledsr Asch-Stefensen



gjsir alt som st?Ir der3n Makt for redde Laurits_n.

C . - V -
'FOASYNINE;SailJaJJ‘...ed2U I -2YSKLAND.

V 71 brin7.7r fdag- fortsttoduen av-71.Th'utredning on. :N; tvske forsvningsv
d som vi påbegynto i forrig uk:-.: •

Oom alllerJdo novnt startet Tyskia.nd krig.,r mad en noe stki= kreaturbee
v orrn. i 1914. fyskidnds 1agre av-hvote og rug ved kriSutbrUld.it er bore .
t ti1 omlag 6.5 milliondr tohn - årsforbrnket er rundt 10.5 millionor tonf
d H4sten 193::) vLr •od i ho1- ,Jot  stOrtyske områd. Høst fln 1940 vdr atskil.

dårligore. Und. rskuddet mJ11cm prodUkston og  tbrbruk er ltIvis dokk...t v,
1 hids,:ttelso dv-t(orbrukot og do1vis vod å tm av lmgrana. Nå i'mai'1942 cr
-C stuasjonen don -.t Tyskland selv sannsynligvis aittr infn mcd _t 7.r-;er på

- ot p.sr millioner tonn, mcns kornforsirninen i eo fist bas-tti omrjr So.
1 ikk(, med Jon strangaste rasjonering '-an rJkke til årcts høst. J-1,:tte gjelde
li sflades mad sik2rhet Dor'L. og Grakaniand, gamt våp,:nbrod .1-on Finnland.
t - V --
r VEDAT.Lå.DIJURGSPRO:CKSJON - •
1 Win-ges fra animålska til vegutabilske produkt_r er dot mulig med do til-

ganer on rår ov.Jr å komne fran til en batydadig størr,J kalorimangda. .FSr
F kriga-. •ekat Tyskland nareli-T baro entredjopart av sitt k-doriforbruk vod .

hj*alp v rninalsko produktr. klod å yi til Jri omfattend3 nedsdaktning av
:c kroaturbestandan, viI Ptortyakland tcoretick kunne makto å• skef»- til vLi-
P do n...i»v_.ndige kad.orier i form my korn, pototar, k?d og -rmzinnaaker dir:kte
a b-ragnet til mannaskefrådc. ian dot vil da automatisk. oppstå. _t ovCrordantlig

.1 fes1e1ig undarskudd av såvel fottstoffer son av makelbc 11.2fidv:.ndige Jgghvite
€ stoff,r. Særlij vil fttnkrdan bli alvorlig, iJar.: vod hjolp .tv cn oversj~

import av kraftfor pS. omle,: 1-.5 mill, tonn kunn- Tyskland i 19.5, d,k- -6n.
r 5574 r\r sitt f...ttforbrUk yod innanlandsk produksjon. Da fot;=jonmn, på :

•-t --,-,-+ * , -.,,,4.1.4±,-gkn:i.nzap _ m - ' '' • 71:4. r_
I Tysk1and mSLtot to:ra på oppl--t- laaro. I d_ fr:st o. okfraprta land er la-

1 J,2rie allm.--de oppbrukt. fe '. unnt-* av -mnnark og Holl2nå rår dat i alle
1 basattc.omrU.or - såvol JCW i Pinnand.- mangel på fatt. Da on kan g& ut

fra at ,11:::o.a.3 do tysi;e fatt1agrprim _r ved a ta slutt, kan Jn med.sikurrl.t
forutsi et :,:ottknappla:otdn også i solv,J Tyskland i år vil *løre :L;y1 d».n'::.t:
storkon gjalSena, onn,zfijor. Tysil.:nd vil i 1344 bli tvuraet 1.il å ettL -

c ri:d fottrmsjonenJ til d, kvant,: som kon promasarcs innon2or det stortyske
c mmktonx&de. D.:-n tysk,J import av smør. fra Danmark og HolIsi.d vilisoM-føl-gd-Pm•
\ at all oversjisk kraftfori—port or stånsJt og lsgrenc timist, i arMblindrrifla
.1 - V -

FPITTFORB2UKHT I TYSKIM.ND .. ._______________ ••
var focc kr1.2.0n- gjennomsMittlig P-kl .-xam pr.dag pr. innbvc*er. HJ.rav var  omIy
50 ,:rmm smdr og 30 ii.ram flask, Rost.n --w fJttgA fikk da gjdnnom andre n: -Fring
midler, tørStb fl fr-mst mclk.  NI  prsvar ul åmholde. smørprodUsjanen oppe ved
å kjerne notsten 2.11. mlkun. Bare barn, syke D, vordendo nodrm får nynilt. .
maIk. Dervad-har det vort mnlig S krk pro.bisjonon av a,iori,;m0r, lv..arrin
produksjonen derimot, som var basmrf1PL-im_port av rhvaror, ar nn på detenrar-
mesta stoppet. Fcttmangslen i Tyskl-n4•skyldos derfor .i. my,b1ik1cet fiårst og
fremst at flesk (): nysilt molk forsvinner fra :erk,,:dot.. Nmn .nttorhvort sont
hormkvogct s1-3.ktes ned, vil, også meiorismørarneuksj.r= fnllo, og lot-blir
da helt wrillig å holdc; smørinsjoncneappe crib r på let nåvE7ir,,niLe nivå.Hittil
hsr sivilh(folkninan i Tyskland fått 40 --;ram fett pr. da, dvs, omdag 11-5,x7.
part..,n av vanlig forbruk. AdJ,:r-*k. i 1wpot av 1942 vil en uttfl- all sann- _
synliahat ikke kunne utdJlo mer ann 30 gram, og fortsettr nedslktnin.,Jn -
1I'v' :1_ annnsynld.±et tni_r for ilsa . soM frontlinjenJ n' '±Nx - er dot bare

Jt tidSspørSmål når an komm,r unJJr - ,.0 : ram. Då blir fattsitu,asjonen om-
trent som de1918. På Itng si7c -, un - i - , 1 1 i . : - Tysklanls ovno til å skaffa
b-fol.knin ila dot apeoluttu ninimum. '---ht uløsali forbundJt mo2. j-i211310-

kl.ins opplivo1sj.-
- V -

VED FORTSATT STERK NEDBLAKTNING
.:W kr,;tturbesta=1"—;.ril kjøttproduksjonun i 1942 kunna hcld:Ls ops• på tnt
nåva=d- nivå. For krig,n var kjøttforbruk,t i Tyskdend. omla:* I kg pr.
indivi., pr. uk-. Nå 372 rmjonano mindr-- enn ,n tr:djapart, nonli.: 300 gr

-- nka. -i pra, - ,--E't var omd- '. 88 cr pr, dg. ProlukåjonJn av -



voldsomt fordi stnebestand'ext allerede nå cr ve-
sentlig reduscrt, I Danmark er sål,d)s svinebestnnden alt gått ned til
un'ocr •ut iv n  ei  . 3 Ldll. g.vir til 1.46 mill.

FISEEFORBRUKET
som i Stort,isk1enå vcr ol 260 ,:r.pr, individ pr, uke d r snunsynlinvis
falt til omtrcnt cn trodjebgrt. En vcscntlig del av fiskuflåtens størstc
båter er omgjort tl bevoktnin •sfpxtøver, slik som tilfe11, cr med 600 nvde største norske fiskef-rhøyene, og krieen hindrer den tyske fiskeflåtun
å komme ut på mdnge av de beste f.ltonu. Metnel på brenselsolj0 jo'r seg
også g3oldende.  Av samMe grdnjr tr Tysklnnln import av fisk frn Norge nå
storkt fållenlc. Den norsb, trenproduksjen, som er en-god indikotor på
torskefiskerienes størrcls,, vnr i. 1941 ikkt. mer enn rtindt rcnnet 50.000
tønnur, . hviIkot r oml•-..; I .t hnlvetnv v mli roduksjon. Trgneksportørene
I Oslo anslo i jnnuar i år årets trnnproduksj,en til omlag 30.000 tønnor.

DJ håpet å fe recorvert 18,000 tønnor til inn,n1nndskc mnrked, resten
går til Tysklnnd, Dct pr log tvLsomt on nårimennene får bPholde så
meget som 18.000 tønner. Tyskl.ents irbort av hvololje er prnktisk tnit
stoppet.
(Utredninen fortgettor nost., ukc)

tOLITILEGE  REIS=SEN
bïe årrestert av det norske sto:tspolitiet 11, mai og innsått på Bredtvekt.
Grunnen ur nt hnn i tjsnpetesl--riv til politimnstur Askvir.• og Jud2s Lie har
ireldt fra om michnn1ling nv fanger undor forhør nv statspolitiet, Dr. Kri-
stenscn gjør opomerksom på åt såvel prefessor Klous H=sen, som h-r under-
,Søkt en av de eichnnilcdc, som stpoilticts 1cne dr, HÅns En', kjt,nnor
til fOrholicn,,BLen en pa Lltjrn mi som a'Ia ør sin plikt - slik som herr

nldri bli tålt åv den sadistiske politiminister. Despara-
esjonen og fldslen ror de be:åtte.tsgjcrninger drrver dypbre
or  dyperp inn i forbryt,,Isen.'

- V -
LENUENNENE  FORLA:BR N.S. •
Tidligerc fyikesferur Tokle i Eåmcrikcq skr0t i sin tid nv at hnn haddc fått
lokket og truet alle distriktuts lensmenn inn i LS. For ,21 tiJ siden
hadie lensmånn Abelvik i 1,srLnsko fått nok on muldte seg ut, Når har også
lensmannon Klevene i Skesmo sngt takk'for seg. Det skål vmro kirkestriden
og metoden mcd A ta gisler som Inr vært avjørende for dem. Det rakner,
os aet er tuTn spm tyder pe rcr. utme1101sone . jør ct overorbntlij sterkt

_ inntrykk på N.S.folkenes på forrnnd 0Jelagtu nervesYstem.

DET  BLE  FLAGGET OVER  HELE SVERIGE 17. 11:AI
0,; det blc holdt en mengo Nor.ps-møtor oc: nnire tilstelnincr som ga ut-
trykk for let svenske folks solitnrtet mi.dkjenslc med Norge, Karlstals-
Tidningcn skriver i en 1:lor bl.n, "Selv om nordmennenes store masse ikke
kan forstå vår handlcmåte og vnr. Qppriktipet - tvilen om vårt ærlige
sinnelac hnr dessverre beret se[: nitfor dypt i våre norske brødres sinn -
kån dette ikke hinir oss frn å vise vår sympati, våx beundring og vår
ubryteli:å: solidåritet.
Bnrc frincten er mulig å lcv, i
ror ct 7"Enirdirsinn:JIn.:. rE'crrs får hvilket foikt som  hp1st finno seg i
både slnvuri og tyranni undor en nilmekti.- sttsledelse, de knn kalle seg
nordiske cg nrIske, de knn høre til østens despoter. Bare i frihet er
vi oss'selv," Artiklin slutter med ot vnrmt ønske og ct sikkprt håp om at
rPthetxsdng lkke er leugt borte får det norske folk - "Dets friske utholdon
hst, dets strålenic rbt oe ukucli" ubøycligdnet skal bære frukt. Friheten
ventor og v-inkerå"

- V -
GRUBOM eSHANDLING.
tyskorno kin:er høy.lv.t uver "len grucbmhet e tyske diplomater har vært
utsatt fcr i Ameriko:, bc ole internurt i ot hotåll, fikk baro gå i hagen
et pår tie,r hver dng, oa fikk bnre lese en eneatc avis hver låg. Til
sist blc dc sendt ovsLui ee Ont sor.; ver foreldet or dårlin stelt



- -
altfor liten for så mange pnssnsjerer.
ette ":druso:d b_hnn1linAn.

Let minner ellers rnnske svakt om
Iærere . bare med den forskjull at
virksomht i tyskernes oret land.
nitså tyskernes.

- V -
TIL ENGLAND OG FRIHETEN0
ren •anske folketingsnn 3";: tidligere hnndelsminister, det konservative
partis kjente f;.pxyr; Christmas 140..11er4 har unndrntt seg det tyske åket i
hjumlnn1et-oiT; er:r“st tid Englan•. Den danske rerjering hnr fått med-

-delelso on hans reiSe i et brev som er postlgt.i Kjøbenhavn 12.
ler han siet nt han;m01 sin hustru nr-Sann hnr forlatt landet.

I. KRING. STINGEN FRA,IONDON:
relojordedChristmasHftmllernller1e den 14. mai i en tnle for grunnene
til sin;reise. Nandså det som.Sin plikt å gjøre felles Sak m,g1 frie .
hansker"; som fra hondon f0= sin knmp mut den tyske undortrykkelsen-og
tor frihet oç demokrati. Rerjerinren hnr medlelt nt den vil sette Mmller
under tiltn1e fordihnn uten tillateIso har forlatt landet or; stilt seg
til raditet fer krefter semikkedfølrer de retninrslinjer den nnsvarlige
rejerin hnr trakkbt opp.

V -

Etter tysk oppfatninr er altså

tyskernes behnndling av de norske skole-
lærerne ikke hndde drevet femte kolonne-
Og uttrykket "gruson behnndling" er

DET ER LETT Å SE
at nettopp:.net er den danske regjering.nødt til å rjøre i sitt
I sitt stille sinn ønsker nok hver .uneste en nv dens medlemmer
leflas  n-r  _ n
i straffeloven, som er utfirdiget djhr lS. jnnuar 1941. Det er
å høre at hsn fikk mdd hel- fnmillen.

- V -

ROPIEDIEN I AUlAEN.
Det møte son ”minister" Lifipestnd arrnngurte for topresentanter for fag-
organiqasjin3n og nrbeidoriverne den 13. mai ble un ynkelig komedie. I inn-
bydelsen Let det at forbundend or; saurganisfisjDnen skulle senfle 5 repre-
sententer hver, or; t.t det foruten de komis.ke ledere burdo velres folk frn
arbeidspinssen. Det skulle således sgmen med representnnter  fer  nrbeids-
riverne  le  nnsipnmper s.:ym alltid Må troppe opp ved slike forestillinger,
blitt on stor forsnmling. Resultntet ble imidlertid svært mnrert, ng møtot
hvis hensikt vsr å dekke over fiaskoen med arbeidssnmbnndet, illustrert(
tvertiMot tydeli2: nasistenes nedering.
Det var moningen at ledorno for L.O. og Arbeidsgiverforeninren skulle tnle
ved siden av hippestnd; men bsre lon første liret av seg noen tomme fraser,
mens det sios €,,t.diroktør Erlandsenlkategorisk hnelde nektet å opptre.
Lippstnd 451.å- sitt 1:Jrcingme1 ip interessante opplyshing at_kvinnene
na skulle erst:tte mennerle i -n rekir1 yrker. Hnn glemte iMillertid å for-
te11e at dete skyldtas at tyskerne:skal ha den mannligo arboilskraften.
Videre rettet hnn en mild kritikk 1104de komis.ke ; som hnn tnnt opptrWite
for lite på møter sammen mod arbeidolane. renne kritikk er fullstendig
ubeføyet dn de organiserte arbeilere bevist holder  s:Ur  borte frflmter
hvor nasipampene viser seg.  r

-Komedien i Aulnen er det.best- VidneSbyrd nm nnsistenes nvmnkt når  detd
_;jeller.årbeidslivets ornnisnsjons. Aldri vil det lykkes NS å oppnå
kontskt med arbeiderne Qg tintsmenn. Den korrumporte og nnsifi-
sorte fn.orgsnisasjon vil stnitsolt.rt, hntet or  fnrnktet,  mens arbeider -
klassen fprtsettdr sin knmp

PRI PAGB2VEGELSE

fnngenskap.
å

én lettelSe


