
PRI PAGBEVEGELSE

YR.34 2. årgang 10, se tember 1942,
III=FAMWK=finNORGE!
Idet vi nærmer oss ettårsdngen for mordet på to av våre beste kamerater og
den endclige knebling av fagorganisasjonen i landet, forbereder Nasjonal
Samling en ny brutal forrærmelse mot hele den norske arbeiderklasse. De skal
forsøke å kalle snmmen et "Riksting" til den 25. september. På dette tinget
sknl det mete representanter for alle forbund i landsorganisusjonen som i
arbeiderklassens navn skal være med å-skape et nytt grunlag for quislingsty-
ret. Hva.betyr quislirgs riksting"; IThenhold til Nasjonal Samlings program
skal et rikstingi bygget opp av organisasjoner som omfatter hele folket,dan-
ne grunnlaget for helc samfundstyret. Hvis det lykkes for NS å tvinge folket
rn i slike organisasjoner som så laryseg representere på Rikstinget, vil
tyskorne a nerkjenne dette som et "loVlig" grunnlag for quislingregjeringen.
2uisling  vil  da få frie hender til å slutte fred med Tyskland,.og i sisste-
omgang til å mobilisere den norske ungdom til krigstjeneste mot våre allicrte.
En gang tidligere har quisUng søkt A tvinge igjennom en slik utvikling. Det
var etter 1.fcbruar i år. Den gangen ble han stoppet først og framst ved læ-
rernes heltcmodige motstand. De ville ikke stå som medlemmer av et lærersam-
band som de visste skulle danne mønstcr for liknende samband i andre yrker
og derved bli et redskap for quislings landsforrederske planer. Med sin egen
frihet og sitt levebrød som innsats kastet lærerne scg inn i kampen, og de
har siden holdt frontcn under storo opppfrelser. Siden har en rekke sndre
grupper av folket meldt seg ut av sine orgnnisasjoner etter hvert som de ble
Lagt under N S kontroll. Legene står utafor legeforbundet, advokntene meldte
22g  ut av advokntsnmbnndet, ungdomsl ng ene gikk ut av Norges Ungdomslag, skips-
en :-/-ns csv. Deis.  ba-ag er -
arbeiderklassen i N orge - som bærer hovedansvareffor at quislings rikstings
plan blir veltet. Det kan vi gjøre ved at alle fagorganiserte i landet son-
der brev til sinc forbund om at deres medlemskap i Arbeidernes Faglige Lands-
organisasjon er opphørt og dermed innstiller enhver videre kontin entbeta-
_ing. Skulle kanskjc vi være darligere enn vare lærere, enn prestene, ju-
ristene, rederne og alle andre som forlengst har tatt kampen opp? - Vi som
står i fagorganisasjonen har ennå større grunn enn de andre til å melde oss
ut av våre forbund. Helt siden september 1941 har cnhver hederlig nordmann
måttet føle det som en sknm og en ydnykelse å stå som nedlcm av en organi-
sasjon som daglig blit tntt til inntekt for Nasjonal Samlings landsforreder-
ske virksomhet. Debbelt nedvcrdigende har det vært fordi noen av de usleste
fra våre egne rekker har gått i fiendens tjeneste og idag lever høyt på vårt

. medlemskap og vår kontingent.
Ikke en fordel har vi av fagorganisnsjenen etter at den kom under nazistisk

Måned etter måned cr det blitt knappere og knappere med maten, og
1-.212 arboiderklassens helbred og motstandskraft blir systematisk undergravet.
Men intet har landsorganisasjonens "kommdsnriske" leder gjort gor å hjelpe.
på vanskelighetene.Ikke en ting har de gjort for å skaffe kompensasjdni for
prisstigningen. Disse håndlangere for N S har tvert imot forpliktet seg til
å hindre at det blir reist kflv og tatt effektive forholdsregler. Det er
derfor de sittor der. Ikke med et ord hnr de reist seg til protest mot at
norsko funksjonærer og arbeidere blir "rekvirert" og sendt som slaver rundt
i landet på fiendsns nnlegg. - Dette og meget nnnet har vi•tålt. Men når nå
nazistene også Vil bruke fagorganisnsjonen til A virkeliggjøre quislings
planer om et Riksting som skal gi det skinn av nt hnn har storpnrten av det
norske folket bak seg, dn flyter begeret over. Ingen norsk arbeider vil rolig
se på at han blir gjort til redsklap for quislings politikk. Det skal både
NS, tyskerne og hele den fric verden vite.
Vi forlater organisasjonen nå for å samles igjen når dagen kommer i en
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og dc nærmoste dager fr~ver må allo feJgorganisorte kerjuubil• og monn sunde inn
skriftlig utmeldelse til sitt forbund. Hvis du ikke skriver brevt ngennondie,
så tenytt dot formular som er vedhcftet sisstå side.

KAMMRAT: ' •  j-
Det NorgeS Arheidssamband som quisling har søkt otablert holt siden fagorgn-
nisasjonon ble knoblot for ott år cia, var ment å danne . grunnlaget for et
riksting, som skulle legnlisere quislingstyret og overfor tyskorno gi skinn
av nt "ministerpresidenten" ha dde folkeropresentnsjon å støtte sog til..Når
alle pinner oM gjennomføring av Arbeidsambandet• etter hvert har måttot skrin-
legges, så 'skyldos det den-ubrutto motstnnd-detto rwe kheblingsforsøket støt-
te på. Lærerne gikk i spissen-og Visto eksemplet  ved  sin horoiske kamp, som
nokk.krevet.tunge ofre av dcm, men-som for nllti førte til at nazistenos lm-
rorsamband ble ct tomt skall•uten tilsluttning. Sidon har don ere gruppo et-
ter den annen fulgt lærernes.eksompc1 og forpurrot ouislings sanbandsplaner.
Den stenning som kom til uttrykk hos do fagorgantterto arbeidere var også
slik nt nazistene ikke våget sette Arbeids anbandet ut i livet 1.ma1 og sene-
re 1. septOmber som planen gikk ut på.
Når quisling allikovol nå.vil-sammenkoble et "rtksting" til 25 reptember, så
•er det et nytt forsøk på overrumplimg. I sin isolerte nødSti1stanå setter han
alt inn Tå-a skaffe seg et "lovlig" styrei Torfor har hgn foreløpig oppgitt
Arboidsambandet og lar istedet den kneblede fagorggnisasjon."ernevne".så-
kalte rerresentanter for arbeidornea
Dernod er vi også nådd til et avgjørende vendepunkt i vår kamp. Vi hnr sia
septembor 1941 bekjempet don nazistiske fagorganipasjon. Alle problemer 8om
har meldt seg på-arbeidsplassone, har vært søkt løst utenom ferbund og 14ndsg-
organisasjon direkto forhandlinger med arbeidsgiverne, Dc nazistiske ledere
i fagorganisasjonen har tært isolerte, fngforeningsmøter har ikko kunnet hol-
dos bå grunn nv manglende-tillsluttning og valg på nye•tillitsmenn er
stendig opphørt. Men om arbeidetto krealiteten har vendt_

,&-ttet-1le cn yomlygelso å betale kontingun.t sålois opp-
retholdo, et formolt medlenskap i den. prostituerte fagorgnnisas Denne yd-
mykelSo har de fagorgnniserte hittil båret, men når don snmme ±agorganisasjon
nå i nrbeiderklassons navn - skn 1 sende representanter til quislings "riks-
ting", så cr on nådd vegs ende. Al1dri vil norske arbeidore gå mod på å gi
det skinn av at de står bnk quislings landsforredersko politikka 11:nrajcvnt
og i sluttet tropp forlater vi nå orgnnisasjonen og fertsettor vår frigjø-
ringsstrid med de midler SOM står-til vår rådighet.
Når arboidorne nå går'til donno alvorlige aksjon,, hvis prnktiske gjennomfø-
ring vi redogjør for i vårt'opprop og i det.utme1dolsosformular som er vod-
heftet idag, må on samtidig nytte høve til å rydde opp med tvilsomme elemen-
ter på arheidspinssone. Heldigvis-har v&r:kamp kunnet føres snmlot og med
nesten 103% tillsluttning. Men enkelte usikre,og vinglete irar det selvsngt
vært, uten nt det'hittil har vært så-lett å'avsløre dem. Nå or imialertid
stillingen gitt. Den:som nå svikter og fortsatt blir ståe r de i orgamisnsjonen,
blir av sine nrbeidsknmerater bettaktet som værre-enn en strodkbryter.. Ingen
utfluktor elIer unnskyldninger vil kunne dekke over et slikt forredert. Og
arbeiderne vil selv sørge for at don nodvondigo kontroll lonr iverksatt,på
alle arbeidsplasser.  •
I et helt år har vi måttet tåle nazipampene og ovorløpernos herjinger og
ødeleggelser av vår gamae kamporganisasjon. Vi har tause måttet .se på nt det
våpen vi smidde for a verne om våre interesser, ble rettot mot Oss_selv. Vi
måtte til. Og med under truSsler om Gostapo, konsontrasjonsleire •og standrott
betale for fOrredernes forbryteleer. Nå, dc den alvorlige avgjørelse or falt,
kan don norske arbeiderklasse dgjen stolt rette ryggen. I bevietheten om at
vi samlet'og motig vil-Møte alle de anslag vi vetyil bli rettet. mot 'ess, går
vi styrkot ann i kampen for en fri, levende og handlekraftig frgerganisnsjon.
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NYTT ZIKU22 FORBEFLEDES.

ilhIE:rcdogjort for i det opprop-som-er inntntt idag og deredaksjo-.
nello ectrrktninger, forbereder quisling og NS-et nvtt forrettagsmessig t•
kuppe I on skriVelse frn Innenriksdopnrtomentet til uminister" Blehr datert
10.r:-Lulst 1942, hoter det:
"Rikstingot,
Etter kasjonal Samlings program post 2 skal kultur-- og næringsliAset orgrni-
sords i stlystyrte legaliserte yrkdslaug. På grunnlog av yrkeslaugeno orgoni
SOTOO ("It riksting ellor storting, Både arbeidsgiverho og arbeidStakerno  skal.

.sitte i rikstinget. Representasjon  må  for rrbeidstrkornes vedkomMendo 1 noen
ntstrekniag utpokos gjennom fagorganiSnsjonon" ...... ...,"hvis det lar.seg gj
re, vil rikstinget bli søkt'orgonisert og knit sammen til 25. september 1942.
En forutsottning herfor cr nt'hoVedernæringsgruppene blir organisert i aller
nærmeste -framtid  
Der pekes videre ,på rt flg.-hovedernringexaskz_l_være  "reprubehtert-"må-rikS-
t'ihetddrndbruk, skogbruk, industriihåndvork, fiske-og frngst, skipsfart,
trsrsport, msettningfturistnærthng, bankviricsOmhet, forsikringsvirksomhot,
husyre, offontlig tjeneste dg frie yrker. Ropresentuntene skal . så bringo.i
forsing av.vedkommende orgnnisosjon i den utstrokkning disso ligger i hende-
ucål ;;JCslik son,frgorganisasjonen) og godkjennos av Innenriksdeportomontot

i fsrbinnelse med dette ti1slutt.d skrivet:
seg å be om forslng til represontaater, Det bus srtmtidig opp--

Y; lanr opionevnt dom og hvom det er som har brakt deM i forslag
ov(.n( snenden Arbeidstakernos represontanter bpr tns ut i, samar-
boad mod landsiodoron for fagorganisasjonen.
Det at svar er kommot hit  innen 25.aUgust 1942, hvis rikstinget
skal )rLaae orrahisores innen.den foroløpig satte

Oslo, don 10.august 1942.
Hoil og 9æl

Por departementets sjef
th. Dn hl(sign)

•-• —

Hnslo.

ET SKRIV
fra lanca_ _csdepartomentet til.NS ombudsmann for'nærings1ibåt, Alf Wihst,
dart 20,flugust heter det bl.a.:
uRikstyy.g.
Val:Hgt, sondos gjonpart av mitt hrcv til minister Prytz idng. Jeg finner et-
ttr omstendighotone den av Dem nevnto loSning_MfredstilIende„- nemlig: -
a)For de n=ngsforbunds vedkommende hvor ledelsen- allerede ligger i hendene
på pLli±ellgo folk, framkommor opthevnolso av ropresomtanter fra næringsorga-
nisnjancne,
b)For (rJe andre naTinpforbunds vedkommende fromkommer forslflug frd de personer
som vi eIJc roctjnå ma gå ut fra vil komme til å stå- i spiSsen for vedkommen-
de nm.=. la:e:Hund mod underliggende organisasjoner, såsnart dette er ferdig-
organiuLn -2flutsettningen er at organiseringen avs1uttes i LepnlaNv første
halvpart måned, slik at den formelle oppnovning kan skjd i god
tifl fea srtmmen.

Por 1-esk .4 kemmende er det såvidt jeg ferstCr ikke noon aahen utvei
orn :c.:2o for fiskorinæringer(mod tilknyttede delor av handels-
næringY) mr Ministerprosidenton etter forslag utnrbeidet i samnr-
be:yd ise.ue miistor Blehr. En får da åpent ve2.kjenne sog at dotte er
gjer ste konstituerende rikstings vedkow.ende fordi fiskoriene
ikko em±, ' nyorganisores, mon at det selvfølgelig også her er/me-
ningen » .„. .erbundotå folk selv skal oppnevne når organiseringen er
gjerflc;2':: tsettningen må da være nt de øvrige næringor er brakt i•
orden,"
HELE
Efl-f2i
ond:J
har oh e

no for å stive opp quislings og Nasjonal Samlings stikt-
yanåfor onhver pris skriffe seg et synlig uttrykk for nt:&

r.,,:ereproscnasjon bnk seg - koste hva det koste vil. Og s4
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oppnår de istcdet på nytt å dokumentere hvor få de er og hvor isolort dc er
fra det norske folk. Arbeiderno vil sørge for vcd 100% utmelding av fag—
prrenisnsjonen den 12—september at komedien mcd risktingct blir en verita—
boi fnrse.

— V —
DE KOIVMUNA.LE FUNKSJONEM I OSLO .
vil, etter det vi har fått kjenzkap til, pånytt bli innkalt til politiske
propagandamøter nrrdngert  adr  NS,-ra EPDrie mdte som nrbeiderne blokkerer alle
-bedriftsn2ter som nnzistenu nrrnngerer, må også de kommunale tjenestemenn
holde seg vekk fra disse møter. Detbesste vapon den norske fronten hnr i
karner. not forrederne, dr isoleringen. Enten de pinnlsgte møter holdes
ler utnfor kontortiden, så la de nnzistiske brølaper stå dpr i tomme loka—
ier. Det foreligger ingen forordning son påbyr frammøte til pOlitiske fore—
stillinger av noen -rt. Tvert imot, En av de franste NS—folk, "minister"
Plehr, Har i et offentlig rundskriv til ordføreren i Oslo og Akershus fylke
uttrykkelig advnrt not tv-ng i denne forbinnelse,

— V —
FLOTT  DEMONSTRASJON PÅ AKER MEK. VERKSIED.
Tirsd2g, 24.nugust var det tillyst bcdriftsmøte på Akers nek.verksted med
foredrng av "minister"Lippestad. Det møtte imidlertid ikke fram en encste
nn, nv bedriftens 1.900 arbeidere utenon tillitsmennene, som var nødt til å

og herr. Lippestad måtte dra sin kos igjen med uforrettet sak.
Arbolderne hndde ganske enkelt stukket seg vekk. — Slik skal det være,

— V —
JTPILSEN FRA GRINI.

En av vrie nedarbeidere har mottat et brov fra en kamerat som har sittet på
Grini nå i lengcre tid. Vi har fått høve til å gjengi endel av det:
"ode Vonn" -
1.1vet går sin gang her på G. På mnnge måter hnr jeg nerket nt du og mine
r ndre knnernter hn r tenkt på mcg i denne. tiden gjennom de pnkker jeg har
fått og på annen måte også. Det cr intot som gjør opphåldet,lcttero enflett—
opp det-nt en vet nt-dere som ennLI hnr opphold ut2for fengslcts nurer ten—
ker på, oss som nå friste skjebnen i konsentrnsjon oz tyske fengslor. Den
førsio måned var jeg i-en straffekollonne. Du knn tro det vnr jækli. I hnrdt
7.rbcid frn klokka 7-19, Vi tørnn. ut kl-6.30, oppstilling og så springnnrsj
til nrbeidsfeltet. Her vnr det å  arbeide i grøftegrnving i blålcire, under
stnRig militæroppsyn og komm nndo. Rettet en rygren et øyeblikk, så brålte
vnkten:"Tenpo—tempo. Loss—loss." Jer h 2T opptil 10 vnndblemmer på hver hnnd.
Om nnttn grodde de, mon om morran sprnkk de opp igjen. Besøk på 1C. skjer
døpende, etter først å hn fattvnktems tillatelse. Men det gikk det egså.
Forunderlig hvilkon tilpdssningsevne et menneske d grunnen hnr, Grdni bYgges
nå ut for å gi plass til 3.000 nye mann. For øyeblikkut cr det konscntrert
odlar 1.000 nannlige og vel 100 kvinncligo politiske fnnger. He/ cr snnlet
borgero frn alle snnfunnslag. Fra dodsdømte til nnzister. Sisdtnevnte sitter
fer opnldrte kjeltringstroker. Unge eg ganle. Den'yngste er 16 år, den

bsni27.ot 70. Alle  r/-.ker er reprasentert. Det konner også fram i Grini—
d-r2ben sem fangenc hur lrget:

Norgds stalte sonner
fiLk.cre, nrbeidere og'bønder,
leger, proffesorer,
rederc, lektorer,
hog og lnv fra riknnnnshus og gnmle rønner.
Alle hdr du snmno seige ga mle sagnstamme.
Med det srdmde blod,
den soore to,
den sflnme lvso sikre tro.
Her er vi n. o rdnennned fnngenonner på.
Ingen cr stolronn, nen heller ingen snå.
"H øge og lnve,
selv de med mnve,
unge og sprettne og gamle og grå.
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Refreng:
Ålle stenner
sanne nelodi.
Grini"sanatorie"
farger med sin glorie
vår historie.
Syng for N orges land,
ayng med alle nann.
For vår frihet
for vår rett.
For vårt sunde folkevette.
2or rettferdignet.

det vnr oltså sangene
Ellen ur det uvisonoten som plager oss nest. Rønne kan det ikke bli tale
on. Fcr ilver remlingvil tyskerne skyte 10 nann til gjengjeld.
Ett ikke tyskerne ta fra oss, nemlig troen på at vi igjen on ikke så
lenge ekal få tilbake vår frihet og norske borgerrett."

- V -
21 TVÅNGSÅRBEID.
V-1-harTidligere nevnt a t Odd Nansen og en rekke offiserer va r blnnt de
50 fenger fra Grini son ble sendt nordover på. tva ngsarbeid. Au andre som
lo snndt to.n vi notrne nalcren Par Yrogh og redaktør Olav Lnrsen.

- V - -
RIUMEGIINGSMÅNN CLAUSEN ARRESTERT  7.  NYTT,
Son en vil huske ble riksmeglingsmaTH L.nusen arrestert som gissel i vår.
7"nder-transporten til konsentrasjonyaren pådro han seg imidlertid dobbelt-
oidir lungeb e tendelso og kem på-sykcH. N å er h•rr Clausen nrrestert på
pytt, denne gang av det tyske sikkDrh?topoliti.
Han or renc3t til tvsk fengsel i Oslo.

71;IVERSITETET BEMSSEL
:r no stOmt  Tor goiTT-7tter rt virksomhtten har vært innotillet i lengere

ferdi proffescronc ikke hnr villet bøye seg for tyskernes krav on
Bygningenc sknl d:Lsponeres itl "annet foruål" og de oppsetsige

7reff escrur sknl "anvencdus til nyttig arbeid".
- V

TIORDERISK FITXFS'ilÅNN  
riL njr-,onat:c_pentet" holder for tiden på med en utredning om innføring

„ e 'Lju  p, sinnsykaosenets onråde her i landet. Såledcs er det mo-
r. nlra c'Jntsbidraget til sinnsykepleien. Årsaken er den at vi snart

til disposiaon lunger, idet tyskerne nar rekvi-
- ---y-; ltr_nr:; Do sinnsykn r sfltt i privnt pleie, T flukt med

ov (*1/-72:evesenct -/yaTnnn B. Jareboen i 03tif--11 rt
frr m nen+nlitet
t-

1-"; -;  ' ne

opp  :7 "nH1  og
cYnr at Ho'; cy un

stny , iflren Inns "pn,rtitilsrer
- .1;  --te rv clannsyke som herr. J-cobs-i-, vil

• :g171-TY-11
-

6  3  t3  2hJj ccvrae er prrestert i Lilleh-mmer, Videre ken opplysec at dr..
tben]. K. flcheldrup cr rrrnstert.

-V-
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FRU. PROFFESOR LINDVIK
som eier en  aTF -d i Stor Elvdal er for et tidsrom av 2 år forvist fra Hodmark
fylke, angivelig for å ha spredt öndsinnodeerykter om N S i bygda.

ARKITEKTKON KURAN SEN
til ny østbanestasjon som ble utskrevet i vår er'avlyst i stillhet. Ingon
hår meldt seg til konkuransen.

FLYPLASSEN PA GARDEMOEN
skal ytterligere utvides. 42 småbrukerc omkring hat'fått beskje om å holde
seg klar til å flytte innen en uke.

TERECVENS LOKKEMAT.
De norsko arbeidere har sett og iart mye av de nazistiske metodene. For
gjennomføre sine planer har tybkerne tatt i _bruk alle midlerfralden blodigst:
terror til dc tapeligste-innsmigringsfersøk. Men alt har vmrt like_torg-jeves.
Do norske arbeidere holdor scg allti til realitcter. Og vii.Religheten'har
vist at all tysk sva aa em scSial rettferdighot har nedført aturbeidernes
levestandard stadig er sunket til don nå har nådd sultestadiett  c
For noen dager sia forsøkte ReickSkommisar Terbeven en ny geQt.Uverfor
beiderne: Der skulle nå'Utstedes'n rbeidskort som "gir garanti- for  at vrrone
blir fordeit'på.ot Sosialt Sett rettferdig måte. Det tillator desuten at
bestemto yrkesgrUppertår Skstra tildeling av levnets-og nytelsesmidler.
De varer som det vil bli gitt ekstra ti1deingav, er følgende":kjøtt, grønn-
snber, fott, brød, alkohol og tobnkk: Det.er truffetTnyaktige testommolSer
om Vrkeøgrupocr det er som skal få en slik ekstra tildeling: 3n med-
-delelso herom vil-bli offentliggjort med det-første,"
Allerodc i ndveffiber ifjor ga Terboven denne forordning nt der skuile gis
ekstratildcling av matv nrertil kroppsarbeidera.:  Den  oprskrytte raskhet
hvormed den nazistiske ndminIstrasjon.-rboider, hnr nitså i dette tilfelle

• lntt  nce tilbe,ke liran dct
trigl-3-b-cantr em  hvilke yrkesgrupppr dQt or som skol,Jo..en olditekst-ra:.
tildeling". Det tør nokk hunde at arbeiderne,må vente nokså  lengé På  denne'
ekstratildeling. Terbovens hensikt er.nemlig:ikke åstoppe ;den underernmring
som i smraig p-ad hnr raMmet drbeidsfoiket og.smakarehjemmene. Forordningon
er ment som lokkemat for å.'skaffe nrbeidskrnft til do  tyske  n3n1eggene eg be-
festningsarbeider. På r tross'aV tvangsufskriVingeneg offentlig:og privat
hverving, så lider tyskerne undør skrikpnde mangel .på arboieskraft. Meningon
or derfor nå å Premiere_de som arbeider for tyskerne med--ekStra'ffiatrasjo-
nor for derved å lokke flere til ottersem nødon sprer seg.
Berr Terbovens forordning'har:s'ikkort også en annenhensikt-I-den fertvilo-
de- sitnnsjon hans dra banti4uisling befinner seg nå under forsøket på å la-
ge et "riksting", gjolder det-å nytte allo midler fer å holde nrbeidsfolkot
i ro.  Vol vitende om st ka mpen for å skaffe den dagligo mntbiton er en bit-
ter roalitet for .hvert cnestc nrbeidshjem i landet, søkor hrn mcd sine fote
lofter å forespeile r  at dot nå-skal bli bedre. Eller som det så smukt heter
i on redaksjonell artikkel i Aftenposten:
"Vi begår ingon indiskresjon ved å  r'rpo  nt reichskommisar Torboven personlig
mod glødondo intcressc vil drn omsor-r for at detto fortrinligo og rettfcr-
dge nystorri i pr-ksis svaror til her..»J_kton".
Vi cr imidlertid bange for at herr Terbo-gen nepoc vil nå sine hensikter.
Istodct for å la sog hverve til tvsk krigsnrheid, vil  nrbeidorne i stgende
grnd undrn seg dettc folkerettsligc inngrep. Istedenfor å fnlle til o eg
le quisling gjennomføn nine rikntingpl ener, tflr dun s-mledu arbuidc2kln5e0
idng kampen opp, eg .loggr-den uTzistiske f-gorg-nisnnjon ød0. ArbeiLernos
renksjen på herr Terbevens lokkemxt cr nå allti kemp  p.L  liv og død fTr ot
fritt II orge eg dormed un
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