
26. september 1942.

KAILERAT: •
Den flom av utmeldelser sem ftn afle.landets-kanter r strømmet inn:til de
forskjellige fagforbund har freMkaiffUllstend.igepanikk blant nnsiPamPene Og
eVerløperne„ De visste riktignok på forhåndHat de vathatet og foraktet av
de organiserte arbeidere for sitt forrederi ok'sin spyttslikkertjenesteHfor
vaM lands fiender, men at motstnnden var:sk-omInttende.og viljén tilHhåndling
så bevisst, kom som en'stor og ubenagelig overaSkelse, I sip fortvilelse over
å stå maktesløse, tilkalte dejsom-vånlig 'Gestabos aSs-istanse. .T.illitsmennend
i fagforeningene i Oslo •g Omegn ble'først under sttaffennevar pålagt å møte
frnm for å påhøre trussieri lokketener og bønnetep op.,å stoppe utmeldelsene.
Da dette ikke gjorde nben virkning, ble ti24itsffiennene i.nnkalt til det tyske
sikkerhetspolitiøsoM gjorde dem idersonlig nnsvarIig fbr at medlemmene ttekker
sine utmeldelser tilbake. ')erveddr det,oppstått endret situnsjon. Akslo-
nen med utmeldelse av fagorganisasjonen bar vært rettet mot quislings rtks-
tingsplaner. Arbeiderne ville sammen med industrilederne og den øvrige norske
fronten si åpent ifra at da .kke under noen omstenddgbet ville bli tatt til
inntakt for st slikt nasistisk riksting. Dennehensikt et nådd. Hele verden
kjenner til den veldige protestbølge som hnr gått over vått land. få denne
bakgrunn ville det Selvfølgelig være uforsvnrlig å Sette snkenpå spissen.

i4litsmennene har derfor under trussel ob standrett og terror henstilit til
madlemmene å trekke sine utmeidelset tilbnke.
Men,om vi i denne omganåen kan konstntere at -aksjonen motrikStinget hnr ført
fram, så er dermed ikke kampen avblåst. I ein desparasjon vil quisling og
NS forsøke nye utveier for å gjenpomføre sine pinner. I hvilken utstrakning

vil få tyskarnes bistand, kan bare fremtiden gi svar'på. En skulle riktigH
n^k tro at okkupasjonsmaktan hadde større, interesse av å opprattholde ro og
orden, enn det fremgår av dens opptreden hittil. Ingen'kan jo lenger være i
tvil om at alle fOrsferk på å tvangsnaSifiSere det norske. folk, 3nten det er gjen-
nem samband eller riksting, ntter og atter Vil bli møtt av on snmlet motstands-
frent.

iaBEIWNE SLUTTER 02R OM FRONTEN.
EOrren protest mot a att i inntukt for et qUislings riksting, hnr .
landets spnrabanker nå sendt inn.flg. utmeldelse til Sentrnlforeninåen for
Nbrges sparebanker:
aDa Sentralforeningen for NorgeS sparehanker har Vært en fri institusjon, som
gjennom sine av medlemmenelJalte organer bare her hatt næringens saklige og
faglige interesser å ivareta . må vi erklære et vi,-såfremt det bli
gjort  inngrep i medlemMenes rett til selv å velge sine tillitsmann, ellat de$
skulle bli oppnevnt representanter fra Sentralforenj.ngen for Norges spare-
banker til et riksting, ikke lenger kan anse Sentralforeningen som represen-
terende næringens interesser  og  anset derfor vårt medlemsskap 4,entralforea-
gen som bortfalt." •
Dette visat nt bankene ikke ståt tilbake for de mdre næringsorgdnio-RsjOner
elldr de organiserte arbeidere når det gjelder å vise overfOr all verden nt
med euisling"ng hans riksting vil det norske folk ikke ha noe å gjøre,

QMPATTENDE NER V STORFE
er foretntt 'over he e an pare i Opland, og Hodmark fylke skn/ det ned,,
slnktes henholdsvis'109000 eg17,000 IStk. storfe, svarende til nmtrent 15 %
av dan vesle.bestanden som er 5.gjen.



I rLt i.
Ehr N3 innsntt on nY-lensmann som har vært straffet 4 stger tidligera. I  et
distrikt i Vestfcld er en sjåfør blitt lensmann, NS besetter som bokjent J:1e
offentlige stillinger etter kvalifikasjoner og ssklige hensyn.

- V -
"KIHKEIMBRPEld=r"
martSetter sit.fortvi1ede forsøk på å bilugge kirkestriden. I sluttun av
'august ble det såledeS holdt en foreløpig konferanse i deptet hvortil profes-
sor Hallesby  os  domprost Hygen var innk nit. Hallesby og Hygen kravda strnks:,
1) åt taxhand1ingene kirkens vegne skull føres av samtlige biskoppar,
altsåögså biskop Bergrav som fremdelas er i fnngenskap,
2)nt lir d-rgraV,:.dorfor•måtte fxigis ubetinget og strakS,
3rj,qt-.ferhand1ingene skull være helt fri, dvs. 'at ingen av partene på for-
hånd=r.-bunnet til.noe vilkår elIr bastemt rasultnt".
Sehnek• gikk med på kravenu man da han søkte approbasjon hos quisling krevde
denne  en  erklacring fra kirkens menn om nt kirken "tok avstnnd frn den poli-
tieke:froht mot-landuts regjoring". ,Dette fant quisling gehør for i et såknlf
regjeri:ngsmøte som-ble holdt 20.afliat, Her fant herrene også at det var så
sin sak uten videre å frigi bergrav, som Schnnske hadde ment å kunne gå med
oå.
-Schanska ble nå Satt i goulg,medå tilveiebringe en slik erklæring snm quisling
ønsket op,''som 9,1tså sku1I vise• at kirken anerkjente quislingsregimet. Hallus-
by og Hygen nektet selv å avgi  den  ønskede exklæring, men sattu opp et utkdst
som de kunne forsvare og som de kunnu være villige til å forelegge da avskjdi-
gede biskopper; da dot var diSse sori tilfelle måtte innlatc  sog  på ddt
mål.• abetto,utkast til exklærins fikk quisling tilbake, og fikk det i et
"rcsjerinssmøte" forandrut til ugC-:nkjennelighet. Allikevel hadde quisling
den frekkhat å oversende den cndrade erklæring til biskoppene mad anmodning
om dures underSkrifter. Fan skammetseg ikke for å kalle dut den erklæring
som Var satt opp nv Hallesby og Hygen. Han oppfordret cndog biskoppene til
å forelegge danne erklærins for Bergrav. De skulle få anledning til å besøke
hnm for å få hnns underskrift, men det vnr en utrykkelig betingelse nt de bare
hndde lov å bringe mud seg den av dopartemantet "ovexsendte erklæring i ufor-
androt form," Selvsagt avslo biskoppene å være tjenere for dgino svindul.
Senere hnx Schnske rettet en honvendelse til biskorpene om møte til en
kdnferanse med ham den 7. september, men biskoppene har avslått med den bc-
gruanuise nt de ikke ville innlate seg på noen som helst forhandlinger  før
Bergrav var satt . på frifot - slik som forutsatt i nvtalen nv 15. nugust.
Den fsstu huldning som kirkens menn hele tiden hor inntatt,lanr gang på gnng
sntt çuisling på plass ug nvdekket og avslørt alle inntriger og bakholdsangrep
Kirkens styrke er det snrahold som preger dens kamp. Derfor vil dan også gå
scierrik og styrkut ut av striden.

V -
VED CARLSBEG- BRYJGEHIER
Tflimark til nrbeidsnedleggelse. Arsaken vnr at en for-
mann  blu  pågrupet i ihordig nasipropagandn og utdeling av nasistisko trykksnke
Bryggaxiarbaiderne reagertc strnks og forlangte formannen nvskjediget, Etter

. en dngs struik ble konffikten ordnet til arbeidrnes tilfretshet.,

• KdRHUESJONEN Z•R OVEHHIND.

kiz7gernde 8 medlemmer nv NS ble lørdag 12. september 1942 nrrestert 9V dat
norske statspoitti fox å ha stjålct og omsatt på "svartebørs" 2 -
millioner brzdmerker og andre rnsjoneringsmerker: Oskar Puttorson Sprpind,
Cle Vigsgt. 3, fullm nktig i rasjoneringsnamnda Nblf Gydfeldt Backe, Jons
Pjelkesgt. 39, -aobert (russer av fødsol), Bjørn Stnllaresirei 3,
viseoxdfører i Akdr kolon149handler Gustnv Meidell larsen t  Slemdalsvn.53,
bnkormaster Willy Johnnsen,  naker"Knr1 Mnrinius Lind, adr. oberst Rodes voi
66, kontrollzr i ikkers forsyn:ngenemndRitter, Bekkelagshøgån.
Satlige 8 blo a "ministerpras:denten", Jonas Lio og "politisjef C‘lbjørn
dømt til års fongsel. Ritteer innsatt i fangslet i Åkoborgveien t  de

\ øvrigc å SrLocdt..Nnh, birluns flysk)le Kaare  3)Innsen,



-indelen har foregått siden s)mmemen 194 og blant dbeste kunder"
en vi nevne: Rilsnes. Hbgelin, Ohristie og stnbsjet Trandsen.

.EIOdTRIBEN MÅ "I_AXS 01:213,I2S,
eta oppfurering gv qufsling hnr ngsipresten Feyling nå okspediSjonssjef i
Kirkedepartemontet skrevet on :ok orJI kirkestriden, Boken ble trykket
et opping pg 4.000 finsen-Tdaror og inneholdt gllo do dokumenter prostone c)3
biskopene-hnr sondt nt, solvs-gt med behørige nasikommentarer og fervreng-

.ninger. Tysk3rne hnr allikevel boslb.glggt bokdn, da de ikke tør la kirkens
sgnnbetsvftnosbyrd effentliggjøres, selv med nasistiske forfalskninger. NS
har lått'uttrykkolig beskjed om at kirkestriden ikke skal emtales,

v
5.000 STJLEE BØKEP.

rIgnieren ved Wungs b0ko:uksjhn forleden, Disse bøkor vg,r
beslgglngt inds godd nordmenn, Det- blo mobilisert en rekko nnsister for 4
nuksjonen i ggng, idet bra folk selvsngt j»ke på denne måto ville tilrnne seg
edo pntrletørs elondom Mon endol ordinæru bokkjøpere falt fnr fristelSen.

Lisse skal.vvoro kdbf oub3r nt de neretter betrnkte som stripete,

- -
32;UIG FENKT F2(k TYSKR FZETØYER, •
7n høror stadig om som nnledningen til å flykte frn tyske
fartøyer hvor de .r tvunget ombord som mgnmsknper når disse pgssorer
Svonskekysten på VC:1 tll J.Jer fr TyskDend, Nylig meldte uvensk presso om
unge monn som hadde kastet seg overbord og lagt på svøm mot lnnd, Den end

,J.vdem ble gossven,3 fngrot død av dvorgnstrengolse mens don nndre klarte
seg. NU moldes dm 4 andre øudter i 18-1irsn1dren; som allo hnr klnrt
komme seg inn tid svenskekysren • ater i ha blitrt tatt opp av en svensk fiske-
skzyto, • - •

• •
NESTEN 100 0723 3R_ .I=TTI2RT,
Nylig fikk uviseno. erUr-e-Renå  grnskrenko papirforbruket med ytterligere

25 %. Semtidig skbd 11 gvisor utover landet innstille eller slåns sammen med
nndreI dot hele er hermed 98 nviser blitt innstilI t her i lbridet siden
9, april 1540, - 1.kbter bvg dot meddeles er pressesjefen for St.-,r-eslo,
rodgktør Hinurin, trådt tilbake fra sin stillin.t etter eget øhske.

VI OSS BFA;RErf
Hitlor har gitt ed.nfobecdring ng at bnrn som norske og ho11nndske kvinner får
mod medlemmer nr d.n --Jy,c;k:Jkodegemnkt, skg1 nyto godt av en spesioll behandltng

dtil vedli'onold Trcro aa rnsemessig verdifull germnnsk grvd.

SURUE,, UNDER EikinCH
7WEI;TY,7,:.(41-6.fiji-SiTimm-%hcrng 2 gndre ngsister er drept. Sprn represnlier

skutm s; d en landsby ur nlle .slovenske menn mellum 16 eg 60
år dtportort, ?onntln- Jet c,r i den stste tid foretntt massenrrestnsjdner
blnnt krogtenu: -sbiri-17:-fen3n boddenrtit, sum mistenkes fer å støtto geuerilln

treppend i knmpen mpt itnladnofnee Don tidligere partifører, dr. MatSjek)
holdes ungtef  sbrong bev3kuiry, irbnkrke: Der:bts frnnske nbsistparti hgr  nå
upprottot  egne  'biskyatelsoskdrps r TtnEC-mønster av det tyske SS. Deres
svare stgndnrter se t izdninzehodeb er nettcpp blitt høytidelig innviet.
B3J10 i tfred ,n kl)1Lgfu-sd overmnnnor brbeiderno for kert til siden vkkteno
eg øJJLa gan5,ne slik nt u.ruven ble sntt ut nv funksjon. Fulland! Julinne-
kanglen-er snt-G  Un  av funkslem etter kullisjun mollom on lektor  b-g sluse-
porten,, ,Agram; •O lupg-v Rkvinner - 3r dømt til dzden f3r sprefininv RV

rykter mea prøønf,lsk innt.,1d , 2n pelftibetjent blo skutt fordi hgns uaktsom-
hst ggv 3n nrfestantnnledn?n, til å flykte,



4 !.
MOLILI3En1A,J. Ai

TSFErne her krevet at nile NS-medlem= i vernspliktig nidar skal. mobili-
seres, Det or derfor frn L ddlsen hittil sondt ut mobilisexingexa.-‘e

omlag 3.000 medlemmer i nlderen fra 18 til 45 år. Av dissa ar 600 fru
Os10, 500 frå Hodmark og Opland, -Mobiliseringen er den pris tyskerno
har forhanipt forat quisling skal få lov til å snmmenkalle rikstinget6

den Siste tiden Tør mobiliseringen var også den vervinen
blitt starht paskyndet, og i enkelte deler av landet, som 2.eks. i Ostfelds
ble hel3 fylkes13delsan tvunget til å meldo sog frivillig. D3t er klart
mobilisoringen har vnkt stort røre innen  våre  hjemligennsikxetser. Det ox
ikke så få som nå syngs det fax være grunsax Tor hvn det  Terlanges uv dem
med hunsyn til "id3nlistisku innstilling: he er nemlig fuldt  klar avor
at det bli sundt til østfronten, or så å si ensbetydondo ifted dcn vissa
død. Det er deroor man& sim tid1igere vår tamIgglig høyrøstode, men sem
nå cir blitt svæxt slukøret og tause. Jap mange er det også som bent frra
har nektet å r3ise, bl,a. flure hirdfolk. L. sitter nå på Grini,

NS' YRISSGRUPPE FOR BEFAIENGSMENN.
Vi har. tidligere omtalt at dotnur iannot en såkalt yrkesgruppe for befdl-
ingsmonn innen NS, Ladelsen av denne gruppe, som har kontor p5. slottet,
består nv flynrferredere F.H, Kjelstrup, A.Tellofsen, H.P. L'Orande,
M.2, Kvadl• Som ledere fox distriktsgruppen i Oslo fungerer H. Fjerkelund,
F.Søviki KcVagn Knudson og H, Waåer.

- V -
NYE ARRESTASJONER
En av de ledendo frikirkemenn  her i  landet, Bernhard Iangesen frn Ringsnker
gr arrustert og sendt til Grini. Av andre som nylig er arrestert nevner vi
Frithjef Nansens datter, hiv Høyer, farfntterinnen Ingeborg høller cg
oversøster på tange Sykehus. - -•

- V -
HEAKSJONEN MO2 -[ASISMEN

Danmark, Nasistenes forsøk på å drive antisemittisk pre-
pdgdndn møter snleedes sterk mntbør. Et orgdn som utkommer på dansk, gg
som er tydelig otterplaprere nv den beryktede jødehaterp Streichers  •rgan
dor dtdrmer, er blitt møtt med mrsky i Ksvanhavn. Folk rivor r3k1nme-
plakataano for disse kloakkernneno ned, gg det er blitt utferdiget en rekke
mulktforlugg., i dn anleaning, En av ldndets kjente prester, Noracntoft,
gjør seg til talsmann for at disse smussbldder blit forbudt. Men justis-
ministeren våger ikke å gå så langt, til tross for at også studentene
hnr  fremsntt ot slikt kruv. Stamningen er fcr øvrig avgjort mot nneisteau
over hele hanmark.

- V -
HIRDSTABENS ETTFREETNINGSAVDELING
Er sendt ut en "hemmeliranstniks til sine lakeier, hver dpt gis dnvisnir
på hVilke opplysninger de cnsker. Det hater bl.a.: "Rapperter inndelgs
i 5 klnsser, Rapporter som  omhdndler:
n) Virkningen av vår ggen prepagonda. (Såvel i skrift og tale snm i film,
litteratur, TD,Viser j. plakatsr, fgredrag og filmer).
b) Den fientlige propagandds art gg virksomhet.(Rykter, flygeb1nd, uloylige
trykksaker osv,)
e) P•grsøk på provokdsjon innen bevegolsen, av enkelte medlemmer, eventuelt
grupper,
d) Pers,,,ner, foreningpr og orgunisasI.= utenfox bevegalsen som m bg-
traktes- som fientlige,
e) Eventuelle dmdra ting,"
Let erningeressant å legge merke til at NS iklw båre frykter metstanderno,
dvs. 98 nv d3t nerske folk, men ogsa opposisjonen innen bovegelsen
seiv. Sa fremtrLdenda er denne frykt nt de må, drive hemmelig otterret-
ninstjanaste for å kunne stoppe "forsøk på prevokesjoner innen bevegelson
selv, av enkelte ta dlennmer, eventuelt grupper".

v



- 5 -
PROFJå.WDATEKNIKK. .
Det svenske quislingorganngsposten" hnr på nytt i senansjenell form
gjengitt den tyske påStand om en britisk-russisk•nhammelig dvtaleu.
Dette prupngnndnnummer og dets vsndring gjennom spaltene gir ot inturessant
innblikk  in de metoder somHanvennes fnr å gi propngaridadiktningen
letlighotons preg. Een 0hemmelig-avtald" dUkket  først  frnm dun 14. juXR_
i det dnnska NS-blad "Fedrelnndut', som offentliggjorda et Ritzdutelegrck
frn (;15-nrcmli.dt Englapd skullc hn gitt Russland rett til å opprette bnsur
på dånsk umråde. Sewtiig offentliggjorde rumenske blnd on mcddelelse om
nt englenderne.gedkjente russernes-kray På-TessbieDen 15. juni publi-
sarte "Dngspos.ten", som det cnoste svenske bls1 en lignendd påstsnd,
men understrekut særlig det for sv-Onsr-oppinien høyst emt:Slelige spørsmål
om FinnLande gtenser. . For å. gjøre-e5= sterkere inntrykk gjengdy blddot
samtidig en melding- engivalig  frg  Lsndonnom dt exilragjerinen Vritr dypt
foruroliget  oyer .den hammelige nvtnie. Også sehweisiske NS-bldl tnite nå
om "hemmellge tilIeggsklnusuier», •og franske bldd forsikret t St)rbritsnnis
kravet lenser på dun franske ntInntarhsvsk. Dette vnr innlddningen:
Meningon Vdt klar, i)et gjnidt å ovOtbeviso-folk o'rel.at Engldnd hatde solgt
forskjelligo stster til RusslO.nd. 2ross engelske o rusSiske dmionticr
fursiæret NS-orgnnet "Gøteddargs morgenpost" den. 23. juni nt man innen •
"diplumntiske kratser på ferskjellige hold".vsr sikker på st det eksisterte .
haznelige klsusub r. "Fra en er-:aren diplamat, representcrende ct land •
som står dc allierte nærl, hddde-bladet erfdrt interussantu deteljer i
den hadtmilige avtale. Brittene hadde godkjent visse russiske krånr på
Finnlånd,eBaltukum, Poldn, Romånis, og erkjent disse land snmmen mod Sksndi-
neyia som russisk interusseområdt. ';.vsløringenen i det. ubetydeligu
quislingurgdnet, Gøtebor, ble scA-s3m en verdenssensasjun sdndt ut i
uter0n, men kildan for le sensaesjonelle unveløringeneu uned“gikk snmtidig
visee karakteristiske forandriner.. I den tyskc-sending pa norsk.25. juni
ble dun neriarne diplomnt, reøresenterende et-land somstår cle alliert m.r"
til gen allicrt diplomnt", og i sendingen'tilliæren samme  dss  hut det --
"en kilde sum står Reuterbyrådt nær". 2 dager tidligere hddde tysk
telegrdmbyrå talt 0111 'velunderrettede kretsar i Londonu, mon knrålteristisk
nok het det i utsendingen til Irlsnd st kildon for da senssejonelle
slerinur vsr Washingtdnkretser". Det ajenstår nå bare å få "svsløringonall
bekreftet frs Sehdnghsi, Edngkok eller Istanbul, ag så vil nok beviset
bli funnut ved epprydding blant dokumentene ved statsarkivet i Rostow.

- V -
UKERS
IrOged slik som de tollpolitiske økonnmiske forhold utvikler seg ut dot
nsturlid fer Sknsdindvia ag Norge i særdeleshat å søkt., nærmete tilslutning
til det britiskc rike, hydrtil de skandinnviskee land er så sterkt knyttet
ved bånd av gjansidig aktulse Og tillid. England og Sknndinsvids noen-
lunne enssrteda beliggenhet 1 forhold til Europa  dg.deres felles-
skap i furer dg interussor, dånnor også et sundt grunnlng for nærmare
samarbuid". (qtislings bdk 'Hussldnd og fø±cite utgsve.)

V -

LRB_DID .0G TRYGGE KÅR. FOR kELEB-

la de fremmede veldmenn breft sej inn i landet vårt 9. epril 1940,•vsr
Norga midt oppe i en rik sosisi, kulturell og økonomisk vekstperiele.
Hvert år bld omlag 80,000 mål ny jord lsgt u 9er plogen, landets vei- og
jernbanLnett ble utbygget i et tempo som sldri  før,  nye Ealustrifiretsk
skjøt 1 været, handelsflåtan ver stod på  høyac:  med det boste i verdnn,
fiskerienu hndde god frnmgnng gjennem modernisering dv hdv- og kystfisker-
Ilåten, tv havneånlegg› reisning ev molerne fryseri- ng 1Cjø1enn1ogsr
Mry. iCt vn tiltak, liv og nrbeideglode på slle felter, og en vdr på
g od vei til å få has på orbeidsledigheten, den store svøpen over srbeils- •
folket.
Nye sostale eg kulturelle tiltak bla sntt i verk. Vi minnor om nlders-



trygdon, det største sosidlo gOd2  som sr innført i Na:go i nyoro tid.
Vi minner em den stors loplisplanon som stod umiddelbart feran løsningon.
Vi minner em de nye forbodrin2or åv skolostollet, yrkosopplærinnen r:sv.

Og holo detta nyreisningsdrbeid på ållo folter ov snmfunnslivet vdr progot
dv  srbeiderrørslds sosidle grunnsyn u;: dot ble i stor utstrokning ledet
av arbeiderrørslås folk i sdmårboil. med dndro positivt innstilts menneskei
i. Idndet.

- "Vi hddde 1;:t fer goit den gnn=,"; sior enkolte drbeidere.1 små dnfnll
dy  mdsmof når do går på arbeid md f)mme mdver. - "Først nå skjønn..r vl
hvir b vi h-dje det".

1ol4 i haicl det 1kko for. . golt, lå åss  dlltid  hå dat klårt fnr Pss.
Vi hJie begynt L Zd le:Ergo  kår då dosndsistlske bdnditter tok ldndeå
vårt og sdttJ i gsns.' sin systomdtiske utnlyndring av alle vorlier.
Vi vdr pd g:&,1 vei til å skaffe skikkeliso b,,lfger for ållo. r-1 npo-
laring åv du uldse, tryggut sllordn fer  db  gåmle, drbeid er rimeli gå  k.?tr
f Dr  hule  fnlket. Dot vdr onnå 1 ngt igjon før vi vnr frT.IIIe, men
rotnin:bn vår riktig,, c) ; fårten

bot sk:tdc.rikko å tenke .ever diss,J tingene hå. Os let er nyttig,
-xidven1ig at arbeidslolket tenker over, teskjoftler seg mod or •iskuterår
hvordsn 4et  dripeid  som vnr i çontskal førts v1lere når hot tyske pdkket
eT ut nv ldndet ng futrederne- or tilintetgjort, Don dngon kon=
jo om kortere eller lengre tid, dot får vare un ssk for seg, Dd må
f rOdon ikke møte oss like ufo-beredt s-n kri.ajn gjorde 4et. Vi må vite
hvd  vi vil,  åg  hvor vi kai  td  fatt, vi må hvor fnr oss  vite  å finno vår
plåss.

Så vot vi ugså  dt  det  i dlle  lno:; nv fålkst, bldnt de som idag står sån-
menuangl eSs i kåmpen mnt de fremrmec.,e veldemenn, og som imorn vil std
sdmmen med .)ss i dr'peidet med gjeneppbyrningen  dv  det frie Na:(;e, cr et

gdnsko dnnet Apont Jare for drbeidorrørslds snsisle og zkenoniske grunnsyn
onn  det en ofte møtte tid11.43re. - Det gir visshot om dt grunniåget
for gjenappbyninnen  hv  fremtidens Norge vil bli: Arboid  on tryrsgp kår
lert ald.o. Os fer å skdpe detto grunnldset, må vi  371t byn,e npp

igjon bn
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