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P.A2LERAT2!
Ved  uststssktenu på Akershus den 1. februsr, ble det ssgt åt denne skten
betydde et svgjørende skritt på veien til Norgps.frihut, Vi merket

OSS
dun gdogen Lt høytidelighOton blc svslutet med '1,Leutschls.nd, Duutschlgnd
dber slius'. I den tiden som er gAtt siden da , hsr vi terket hvor full-
statig slt ligger under for tyskernes diktst, 2-/Adef1gdrmn quislin!t bår
odsvebunnet hele det norske folk, dMinister" Ldosestdd hgr oc . gt møte

med srbeidsgiverne lsgt frsm en plsn for uttding dv grbeldskrsft til tvun-
gen srbeidstjeneste for tyskurne. Arbeidet •med :å ts ut både• kvinnur og
rmJnn til tvdngssrbeid er sll,redu i full gnng. Eksempelvis knn nevnes
st butikkpersonalut i de største forretninger i Oslo er tvsngsutskrevet,
mennene til veisrbeid i Nord-Norge og kvinnene, bl.s. hos-Steen og Strøm
mg Silkenuset, til Arbeid i siljeoljefsbrikkene. 2A en rekke fsbrikker og
verkst:eder foregår na den stmmebutskliving. Arbeidsglymrne får bushjed em

A td ut at bestemt sntdll, i første rekkb de Lenslige og s1 de gifte etter
okdlsen med snts11 bdrn. Let er meningbn st mellom 20 og 30 tusen sks1

sendes til tvdngsgrk4eid her d lsndet og Tysklgnd. På grUnn sv trsnsport-
vånskene bldr det visstnok i først,'imåsng tdl, om cs. 7.000,
hdndelsstsndens drbuidsgiverc hsr ssgt frs st dc vil hs noe m-d den-
ne uttging A gjøre. et mdtP ved en fsbrikk gjorde"mvndighetenes" re-

presentnnt utrykkeldg ineeks en pA st dette kom frs tvskernu og f ke frs

N.S. Vi tviler ikke på  let,  men vi  vet nt  detLs er muliggjort vcd et or-

geLnisert lsndsforrederi frs side.: Kår ddgen komLc,sksl LS.-folkunu
få det fulle Ansvdr. •
Rundt om pb slle srbeidspIsser er forbitreldenestor. Det hele er en uhørt
provoknsjon, mun grb,iderne  vil  ikke la sug  pe ovosere til fleru b3odofre
for Nå og tyskerne. Lærerne hgr trukket opp den riTtige linje i•denne situs
sjon: Vi nekter ikke å srbutdL, s21y om det dreiLr seg om tvdngssrbeid, vl
n-kter d .sedge va.r sjel, vd nekter å bli TuLndaforoederte, Forrederpgkket
hgr førstått-dt erb,idernes sj'el ikke ur til silgs, Derfor hsr de måttbt
gi opp Arbeidss-mbAndet. .KA hevner d, seg gpå denne måten. Vi ksn trøste

dem med st opptjørots dsg, ikke er.1=gt vekk.

2. årgsng 30.ms1 1942.
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JANGENE FIL GRINI
og snare steder, sendes nå i tur os orden til Eyskldnd for å utføre tvdngs-

rbeld der. Alie rangene blir ne. snduklippbt. Det er tenkelig st dette
gjirsav omsyn til fAren for tyfus. De som srresteres  dv  ststsbolitiet,
sendes til tgdngsgrbeid her i lsndut.

Lli rLEL,.fl;N JnGE NOHLyAM FRA JÆREN
-FrOTMIW; skutt, ble etter hva orn fortelles, gjenstsnd .for mishdndling før

skudden, fslt. Leres foreldre kom til Oslo for å. besøke dpm; mun ble nekL.
tet dette etter nt de hddde fått tilsggn om det frs deres sdvokst.- Røde

Kors srrdngertu en liten sdmmenkomst for forulirene hvor  d2  ble bovertet.
Miet unLer denne ssmmenkomsten• tropper destApo opp ng kommdnderer dem ut
,PLter st slie er blitt tntt forhør.
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"4NI1E-idDLLESILEETEN';

troppet ops på, Stsbukk middelskole og gymnssium
fredsg den 23. mdi. All undervisndng ble svbrutt, og lærurne måtte tn opo-
stilling, hver enkult blm sourt i en brysk og utfordrUnde tone om de

gA inn i Tmrersnmbsndet. Hver ,noste en sysrte mcd fsst stemmu:NEI. Eet
sks1 Be heller ikke få snledning til, ble det sdgt og Ssmtli gb  ble der-
etter nrrestert, Lærerne OLg sendt til Bredtv,dt ng lærerinnene
kvinnefenmslet i Åkebergyeion. De "høve herr..r" trodde ve nt lærerne skul
le få kneskjelv, når du trtpoot opp i egen hevu pursnn,
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er irrueressert i at orbeidctn 2:;:n4cr inn spørsmål til evisen. Fn erner-
beider spør i en utferdrende tone om hvor det er blitt av potetene. Selv
'om erbeiderne blir iritortd ng føler treng til å si do korene uforskammet-
heter, så må pgrolen være  ce  ovcrhode ike skel ho noen befntning med
slikt utøy. Vi vot alle snm n så inderlip godt hvor ootetone hnr tntt
vcien.

- v -
STORE UELFR AV LANLET
var i ikun " ll5fll7.  og 24, med i ellarmburedskep. På en rekke stoder
ver elle biler rukVirort. I Dremmen blc bl.e. filmforustillingene evbrutt
og elle de tyske sOidYtene fikk ord-re  sog til sdne forlugninger.
Tyskerne skel he observerten større engelsk konvoy. Detde skol he vært
arseken til allerimfld. Det her vc1 ikke vært nodn ferc for inv:sjon, men
tyskerne er for tiden ytremmelig nurxrøse og overspnte.
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BAGORGANIS'ASJONENS PENGER. •
Den  k6r;fe.-17lajlso i  landsorgenisesjonen hor fre september ifjor Og til
utgongen  dv  april i år, btukt 2. mill, kr. utenom de faste utgifter. Vi
kon md Sikkerhet gå ut fre ot det cr nosipropni4ndde som hnr slukt dette
store-bei,olcIt. Punksjon=stIben er bldtt betroktelig utVidet. Stikk i

/-• strid med den offisidlle lønnspolitikk for erbeidurne, hever disse karene
svimlende lønninger og"honorgrer, for ikke å tale om representesjonsutgift
Dertil kommur betydelige lønnstillepp i de stillinger som de komis.ke selv
hdr overtett.

JERN- OG
har Uceldt repreeentontskapmøte den 19. op 20. moi. Representantskepet
hor fått seg forelogt beretning op rugnskap fro den komis.kc Aamot, og så
hnr  den evindeligo_Lippustad liretav sec; stinderdføredregut sitt. På ett
fUnkt-fikk -reProsentontSkg pe-t høve-til å Etter
forsleg fro et medlem blu dct enstcrywig fattet vedtek om å undcrstøtte
femiliunu til de ov medlemmenc som sittur fcnEslet. Nen dettu vudtaket må
godkjennos av Lippested, og dut er vul ikke trolig ot tvskdrne tilleter
hem det.

BN AVTA1E ER.SLUTI2T
mcllom de engera'rbeideres og orbeidsgivercs organisasjoner i metall-
industrion om å nedsctte radgivende komiteer. Deres ol,pgeve skel være
a  samordne  de  felI s interesser  de  2 perter har med sffrte på å øke produk-
sjonen. "Times" oodlyser ot den nye evtole er blitt hilst  mcd  tilfnelshet
av budriftsrådene. Disse hor i det siste vokset frem i de forskjellige
industrier rundt om i landut. "Times" fremholder spesielt hvilken.rolle
radeno her spilt i flyfobrikkene, bådo for A. rosjonglisurc og stimulere
orbeidet.  Før  Sovjetsamveldet bld med i krigen, v.r det i visse inå*striot
delte meninger om bedriftsraddnes berettigelsc, men de har n?.1 nådd from
til olminnelig onerkjennulsc ug fyller dn viktig oppgeve.
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RAR 11ASl-TY3KIAND GIKK TIL SITT LYNANHALL
på Sovjets-mveldet, mente det nt det str r;Æs  skullc slå dun røde orm&,
ødelegge  d94 xmpsiske industri og føre sovjetstyrut til foll."Times",pApe-
ker-ot olle Wkulosjener og beregninur har slått feil. Den røde orme er
idag sturkere enn noen sinne - de:n som ur•ved de forskjellige fronter,
Og den sow holdos i beredskop bak Ural. Bore dunne siste utgjør ontegelig
mellom 2 bg  3  mill. soldeter. En god dol ov den ødulegt0 industri og
først og fremst krigsindustrden, er gjenopnbvgd ved. Volgo, i Urol og bnk
Ural Den industri som lå i o ved Mbskve er bevart. Ukroine som ver både
Russlands og Eurones kornkemmer, er i tvskerns besittelse, men russerne
hgr tott fatt med fornyede krefter i Sibir og Ketsjenken. Kull og minerelex
utQldes tå i. dette veldige omrade som tvskerne ikke har fått eller vil få

• - •
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høvd ttl å ødelegge. Det
også  pé.  dettu område•for
kvinnen-s innsats. Hnre
kvnner. Når mnnnen drnr
og jordbruket,
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or et imponerende arbeid som russerne-hnr utført
å redde sitt land og folk. Særlig impon-rende er
i en enkelt kullgruve t. KUznesk, arbeider 4.000
til fronten, tar kvinnenes deres pinss industrien

DEN SI0RTALSNDE MISOLINI
dr nå rduscrt gauleit-r t  og Itnlia til en tysk provins. Nnsi-
-tyskerne oppf2rer seg der nede som om landet allered0-r okkuport.  Det
hcrskur derfor an bittor•stemning overfor Hi.tler-og hans svenner. "Times"
pdker i en leder på at Italia nå unnvære l mill, mann nv sinc voksne menn
som krissler,'arbuidera i Tyskland og soldater på aksefrontane. Enda
forlanger Eitler flerc nye itnlidnskd divisjoner på.øStfronten. Itllia er
ogsa blitt så aVhengig av Tvokliud,  Som  bl.n..1åverer-kull og visse nretal-
ler t  at Lusolini bard har å lystre. Nå hraver hån på nytt, men forgjeves,
Koraik- og Nizzn, Etiopia er tapt for godt. Misnøyen på den indre front
vokser.

• - V -
THE  SUUDAY DISFATBH •
brakt& forleden oi—Utdrng av en rapport som 4 n russiske utenriksministetj
kolotov, har iiendt ut om de grusommo mishandlinger og .~.grep som tyske",

har begått i okkuperte distrikter i Russland. Rapporten  er  bygget på
grundigd underSgkelser. De opplySninger som leggus. fram er rystunde. En har
vanskeli,-; for å tre nt menneskene i vår tid kan få seg til å begå slike
shjendigheter, let er ikke nok med utryddelson nv befolknin= i større
byer og landsbycr, Først blir dat-satt i gnng en systematisk mishandling. -
.1"pine.fficdmenneEker er utslag av råsknp og sadisme. Metolone er heller ikke
uklent hur i Norike. I 3 fredelige byer i Hvite-Russland.t.Vitebsk,
-21insk og Tirtnk .115 i afl  28.000 drapt fler rettere mVrdet. På an rekke
stader.har dect Vært den rane massanddslaktning. På-flere S1Mfr-ble priti-
>enter på sykehus og hospitaler ikke bare utsntt'for• vilkårlig behandling,
mon Simpelthen utrydddt. Så dypt er nitså et gamMelt'kulturfolk som det
tydke sunket und'ar  den  n=tiska-slavoregdMet-nk.vanstyre.
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NEWSCRONIOLE GJøR WERXSAM PÅ - -
at-Trirflirni- PlanerCr filintetgjort. Hans største galskap var over-
fallet på Russland... Nå står hirf.på defensiven påttfronten. KinaJlevder
sug  med styrke. Austrdlin og Amerika begynner for nlvor å y iac  hvilke re-
sursor de råder over. Stor-Hritannin har startet Sin lUftoffansiv. Dien aN

fe,rastående kamp vil bli av avgjørende betydning. Initiativet er nå på
de al1irtes sida. Dot vil b1i hamiet løs på fasiststatenS til le nå gi
oppt

PI ET 2n435EK0fE I LONt0N
"i'eMhavel ir .i=ord-tripps at det neppe finnes noc land hvor ytrings-
fribeten er så stor som i Engl,zrid. Dette til tross for at landet-står oppe
i dr.  knmp som gje1der liv aller lød. Han vist.; til prassens og underhusets
fria stilling, som begge gir uttrykk for styrke og selvtillid. Vi må dog
ikke.bli sittende fnst i fortiden. Selv  om  vi  loygger på demokratiske
.institusjoner og tr_disjoner, må vi sa framover.• Vi må tilpnsse'vårt demo-
krati og  varo  demokratdska-metoder de krav.som den•nye tid reisg:r. Vi må
.væra forbercdt på reorganisare 4e.demokratisku institusjoner t  akkurat som
vi har ruettdA; reorniser  e. vår industri, alt m4 sikte på å gjøre dem mere

'effektive t slik at  de  kan løse-de-oppgavcr de blir stillet overfor. Vi or
under krigan.blitt nødt til*å foreta mange forandringer i vår parleman-
tarisk- arbeilsmåta. Noen kan vi nyttiggjøre oss ctter krigan når seiren
er'vunnet, iens anlra kandustet overborl. Men for å kunne løse de mange



nyu
-)1.2.-dedemer

Vil still,t overfor, mådemokiditict kunnu arbeidc på dn xusk og hnndlekrnftig måte. St spørsmål
vi nl1er3de nå nra irestille oss på, å løse,

• V -
UTENRIKSMINISTER SDEWS 2AIE i SDIHSURGH-
E. mai har vokt stor gjenklan d dcin dngelske presse.  Han  undmtStrckut at
mcd alt det nye som.n voksex frwri i verden, bør det ikke'bli-tnle om
isolering lenger. Vi inå skone en ny verdens-orgonisåsjon som blir ntstyrt
med så stor makt at'don kån holde nyd ångripure 09 frodsfoxstyrMere i tøm-
me. De alliertu stormakter ; England, De,Forencde Stater,  Kina  og Sovjet-
samvuldet må danne grunnst=en t dotte nye verdensforbund. Sst fric:Frankrike må atter finne sin pldss i gjbnopbbyghingsnrbeidet.,Vi må hellor
ikk, glemme polikunus tsjekkerne.e) nordmennenes, hollundernes, belgiernes
og de ;nidres innents i hrigen, ,dg  butydningen for det mellomfolkelige sam-
axbdid, Tyskland bå dog, :som også -4ot1anterhysecklrasjoncn forutsetter,
først avvspnes.- TIkesA Japan. En avgjørundu forutsetning'for varig fred
og et onfittendd samrd.rbeid er imidlertid en økonomiek vurdensordning stm
siksex ållc kvinner og, munn arbeid og forsvarlig lønn.
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8IHOLAR
holdt forieden  en  tale i Btrmingnam. Han kunne da opplyse at initiativet
i luftkrigen var gått over frn Tyskland til do allierte. Sinblr lovut
tyskexnc en forferdelig sommer. Luftwaffe ska1 ikke få Seen frdd. Vi skal
"halare løs på dels krigsmaskin til  den  bfir fOrmløs Og; sididn kommer inva-
sjon3n på fastlnidet, Jd• knn ikke, la flyndnisteren til, si når og hvor-
dan, men turen 3kål otterhy,ext komme til dc tyske overfallsmdnn.

SONI Wsla.i4EVN1-2 .“
vil tysk- land-vod den planlagte omlegging av landbruksproduksjonen tegratisk
kunne spard inn vdldigs kålorimengder..Likevel er det sikkurt nt det
i 1942, i likhet 1:917 - 1918:kan bli vnnskor mdd såvel brød sm potet-
rasjonunc., ikko bore i du okkupextu land, Mon- også i salve Tyskland. Den
utvidede mobiliscring i sambnnd mcd. våroffendsiven - nyinnkallingen skal
omfatte 4, mill. mann - vil gnnske sikkert skjerpe mangelen på erfarne .
jordbruksarbuidoxe. Selv om millionbr av krigsfanger blir satt i arbpid,
og suiv om flerd mildMoner orbuidere blir tvsngsrekvirert frs industri-
bedriftur som nedledgges i du okkuporte land, blir det sikkert vanskelig
å. skaffe jorrb-nket•den nødven1ige drbet:Isikxaft, Tvgngsarbeiderc og  krigs-
fanger er dsrlig erstatning for vonlig arbeidskraft. Dandbruksproduksjonen
vil også heimes midrnTal på losfotjønning—Av råfosfat importdres det år-
lig frn ovorsjøiske land omlag 4 mill, tonh som na-Må unavmres.
dr d,t transportvonskene,De tyske j..rnbanunc ur alleredo sterkt overbe-
lnstet. Forsinkelser.på opptil ilon. ukcr ved vareforsendelser fra Syd--
lysklsnd til havncbyene i NornsTyskland hørur således til dggens orden.
Skulle det bld etablcrt on vustfront, som krcver store militmme overflyt-
ninger, vil lisse vonsadr yttdrligere økes, Knapuhetcn pd bensin, smøre-
olje og gummi, begrunser jo •anvdndelsen av bil3r til mnttraneport.

OGSk TESTII2ODUKSOH'SiN i DEI' STORTYSKE ROM_
dr overorlentli:, bekvmringsfull, Lumn.T.1--juto prodneer3s praktisk tglt
ikke, og ullproduksjonen dekk,r bore lC av fredsforbruket. Av lin og
hP,mp  nrodusur-s omlg nv terbrnet, 'Trass den veldige produksjonen
åv kunstsilkd kunstull, dekkut Tyckland. i 1938 bare en tredjepart av
sitt forbruk ov tukstilvrr ved eg.n produlåjon. Dmrsitunsjonen ur også
prekmr. Skotøybroduksondn or falt sterkt, sem følgc av at inporten av
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hudar, vesentlig fra Argentlna, er opohørt. I flere besdtte land, som i )
Norga, ur befolkningens kjøp av skotøy redusor rt til lanpt uniur det apso-
lutt nødvendigu fornelsesbchoV.

V
NORGESRJELPEN I SVERIGE •
har nå sendt ut •Norges-nal', som selges l'or kr. 1.- pr. stk. Nalen
som er holdt i en vakkur •ullfdrge og viser 2 ifenn sOrarakker hvurandre
håndcn, har inskripsjonen "For Norge". Nålen har etter ds opulysninger

landskomiton for Norgeshjelpen gir, fått en meget god mottagelse hos lut
svenske folket og salgut iv nglun A:es meget bra. Salget av Norges-nålen
3r  ut ledd i Norges-hjelpcns omfattende arhAd for både a. støtte økonomisk
og glennon møter å øks forstdulsen for det norsku folks vansker og kgmp fo/

-lanets frigjøring.

FDAGGSN DEN SJUTTONLE MAIff
ar overskriften for et opprop som sr gått ut til det svensku folk. I
oppropet, som er undertegnet gv 70 - -S),0 frgmstående personer, såsom
biskoper, professorer, nffisercr, rika1mene og gndre, heter dut:
ftHissa flaggan den 17. mai som honnør får Norge, f8r vårt modigg,
broderfolk; Stød npinionun f8r Nordens friht och samhørighat:u

DEN D2SPAIRSJON
som har besatt tyskerne og NS I skg1 vi bare ta snm et godt tegn på gt sam-
menbrudedet n.a.mer seg mcd raske skritt. I over 2 år har den norska hjemms-
fronten med  seig  og ukuulig viljs'ført sin kgmp mot kreftskaden i vårt
folk - NS - og mot de tyske overgrepene som sdvner sidestykke i vår
historie. Vi går en onda hardere tid i møte. Det er sluttoppgjøret som
forastår. Derfor er det ikke blitt noe av den tyske våroffensiven. Nå
talur de om soflroffensivun. Men ennå hnr de nok med å forsvgre seg mnt
dun russisku fnmarsjen. Tysklgnds krefter er sngrt brukt opp. Det må
tvangsutokrive hjelp frg de besatte lgndg Den hjulp de skaffer seg på den-
ne måten, skål bli temmelig illusorisk. A bli beseiret, men ikke gi opp,
det er å suire, har un polsk stgtsmann uttglt. Vi er baseiret, vi hdr
ikku gitt opp, og seiren skal bli vår. Under denne sikre forvissningen
hgr vi  hele  tidun kjampet, og slik vil vi fortsatt kjempe til landet
igjen blir vårt og vi igjen kan ta opp arbeidet våxt i en

FRI FAGEEVEGELSE
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XS 0C SIAGORLE1 "EUSLIDSNYTTEN,FORAN 2GENHYTTEN"
VT;T:siste flyretolling i Aker opodnget kontrun nt "ministur" Aksel
Stang:i sin busetning utu på Skøyen hnddt. 2 feito griser på 100 kg. hver,
som ikku vgr oppgitt, •
Aksel Stnnd som tilfeldig selv vnr til  stedel bld  spurt•hvorfor cljau ikke
vnr opositt, hvortil Stang svartu nt de  ikke skullo  tds mud i teilingen,
dn du skullu slnktes dmorgun.
Kontrollørun sidurtu hvem som skull0 foruta sldktningen og cm vudkommende
haddu slgktdattest. Stgng svnrte nt on dv hnns egno  slnkturo  fra Diårud
skulle kommL:, så det vnr'ikku noe å bry seg med. Kontrollmren fremholdt nt
tmministdron" vol kjonte bustomMels‘on likc godt soM dlle andre, ogat hgn
muttu meldo forholdut, Dotte ble gjort, mon nnmeldelson blu solvsngt stnn-
sot nv knmpfslidnu i du høyere kommundle instnnser. Uok ut uksempe1 på hvo2
dan slnsordct "FolIesnyttun forgn uscnnytten" prnktiseres -1v dun nye tids
forkjumpdru. . .

- V -
ET EKSEAPEL TIL PÅ "EELTP,SNYITEfl
rEnTrrvi fått viteTEk7OrfOr Brat'une Kristinnsun blo nrrestert. Ery,"mini-
stor" Lunde lovorto inn 1/ gris til røking i deros forretning. Hun fikk
det svar nt fluskut.måtte stemples først. Ettor dotte nvslaget møtte "mini-
storund•selv opp-os forinngtu å få ficskut rkot. uutts blu  frgmleis nek-
tut sa longe dot ikko rtr StOrWtut som forskriftonu påbød. Iiku etter ble
du 2 grrosturt.

- V -
ENDA MER1FELLESNYTT4
D'En ffIligure NS-ordfsrur i Askor Snildal, hgr ikke gjort nou annet i sin
ordfsærertid enn å svind1u "FJ11esnytto". Lut første hnn gjorde vgr å selge

:sin bil til kommunsn. Solv hndde hnn butnit kr. 4.000 for bilån g solgtu
don til kommunen for 7.500 kr. Derettur tilsntti-han un sjUlør på kommunens
rogning.os bonyttut den fortsatt. liot blo gjort revisjonsmerknnd, men han
filtk.fOrt -gcttif mtd-dut--megot anst. Mon så bugyntu Snildü å selge smør

Og geitost, til bl•d, "Bildnisturprusiduntun og dO'nindre"mtrienDur-Han
tok kr. 25.- pr.- kg. for smøret og kr. 50.- for on geitost. Det ble litt
for myo lav "Fellesnyttec" Ettor det ble betegnendd nok 1onsitignnen tilsntt
som ordfører.

- -
EN REKIN.I; b_g0)/EISA0NDUKTi4RER
ur-W2esjEt—fOrad. de hur i72-ndt kortene og biluttuno mod forsiden ned når
du levertu dem frn seg. Publikum svarer mod å kjøpe billotter, NS-murket
rivus av sU Un2t blir st hull i midtun, og slik b1ir du, limunde på dlle
gdtur som un tnlonds: protost.

DEN EYE PURSORGSINSFEKTØRENs.
sverre Nilson, hdr nflut on tnntu. Forsorgsvesenet ln boslng
kr. 4.0004 som rofusjon for tidligdrb mottntt understøtto1se6

,hnm,fikk utvirkut åt forsorgsvusuntdt bnro beholdt do 3.000 og
tidig om nt han måttu få disOondru dd 1.000 som vur igjoh, dn
un ute gv stnnd til å stdile mod sinu egno ouingbr. Dstte ble
len gjonnom Jrdnu hnr hntt gtskillig utlogg på dertt'd individ,.
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i helo arvon.
En onkel nv

hflibn sdm-
Svurne. Nilsen
Rjort dn onke

j.)12 ADVAdtDS
mot tingore sekrotær i ByRninssarbuidorforbundet, Gundriussen, dn hnn er
så stripdtu at dot er forbundut md furu ha noe mud'hnm å gjøre.
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14 TYOKERE BH SKUTT_
knnhjim for å hn drovet opposisjonoll virksomhst' ved utsivdlse nv

nviser. I denne forbinndlse or dot for første gnng innrømmet offisiult nv
et tysk telusrambyrå dt dut oksist.rur omfuttendo opposisjonspnrtidr i
Tyskland:


