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For  25 år siden,  -lienovemb-i i,. nr g-sluttet verdenskrigen.Våpenstilstandon
Compiegne kom som en  brå avslutning  ze°1 et"elastisknog seierrikt" tysk
baketoglsom  hadde vart i 3 mnd.tvedlikeholdt av ustanselige og  stadig skif--
tende angrep fra de alliertes  side.Det er meget ved den  russiske so=er eg
høstoffensier som idag gjenkaller  minnet om høsten 192e.'„Den russisku taktikk
ligner også på  mange måter den som marskalk T;'oeh anvendte,Ved kreitlge  en-
grep på forskjellige deler av den 1500 km.lange central og sørfronten her
russerne  slått kiler inn i den tvske front,og da de innsette tyske .bevege-
lige reserver ikke  har vært istenk til å eliminere di,se h-x t 1- ys ce
hærledelse gang  på gang  sett seg tvun8e-Se til å  trekke tilbake de mullemlig-
gende frontavsnitt, -operasjoner som er blitt velkjent  under nevn av "elas-
tisk_forsvar  "-og "frontforkortningfleDa  fx4onten som resultet av dette  nelas-
tieke forsvar" etter den  russiske sommeroffensiv uti ektober stort sett ful-
gte  Dneprs løpl hadde tyskerne ikke  x-2111  oppnådd noen frontforkotsing,men
hele deres sørrlanke  var  p.g.a, flodens sterkt buede løp kommet i c reeet
utsatt stilling.De tysku  generaler vn.r opmerksom på fe.ren,og v5"1.de
fortsette tilbaketoget  videre mot veet,men Hitler cg part.'eut forlenete at
Dnepr skulde  holdes,Preetisjestreetegion  seiret igjen over den rer_t le3l1tmre
strategi.Resultatet.blev  slaet em pneeprbuenlet ev  de voldsomete verc;ens-
historienfo; et av de alvotligst.e nederlag den tyske heer har lidt.'2yskerne
hAr'no .satt jnn en mengde reperver i et forsøk å dEmme opp for r-uosernes
frammarsj  sydvest for Kreniensjtig og sydvest for Dnepropetrowek.Tyskerne biter
seg  hsrdnalret fast i Melitopol og 1:_rivoy Rog,men R. har presset on dYP
kile inn  mellom disee 2 byer ccs truer med å  avskjære jernbe.nen.Ved Tsjor--
kassy utvider R. sine  bruhoder tross kraftige tyske mebtengrep,Vset for Kiew
er  den tyske fremmarsj  stansut.Vest for Gomel ryk'eer Rejevnt og eikkert vest-
over  i  retning n.v den polske greneeeKerapene på Krim her tatt  ste  epp igjenf
og nye 2.  tropper er lrendsatt.

Den russiske vinteroffensiv ur unno ikke begynt#
og man kan gå ut fre at de kommende  onerasjoner  ble fastsett på møte I Tehe-
ran mellom Churchill,Ropeevelt og stalin.Den alminnelige strategieke situa--
sjon på østfronten skulle ligge tilrette fer to stsre hovedopereejener:
Framseøt mot Balkan og framstøt mot Rendstatenet 13elkeeframstøt vilde kcmm
me som en naturlig fortsettelse av de ne p3.glende eperesjoner,H;t R:framstøt
mot sydvest fra Kiew vil kunne få de alverligete konsekvenser for t;skerne,
Den ennen store mulighet, framstøt mot Ren;Iseeeene byr ogeå på vidtrekken,
de perspektivenVed  erobringen av Nevel skaffet R. seg en utmerket basis for
videre framstøt over Eneburg met Rige.n framtrungun her vilde hurtig brin,
ge hele dun tyske Lenngradfront i far., og stille den tykke hærledelse over-
for valget mellem å trekku den tysku norcl-,.rme ut ev stland cg Lettlendt
eller la den løpe risikoun for å bli isolert.I første fell vilde hele Finn,
lands sydflenke blottee og østersjøen åpnee for den R. flåLe.Både Balkan og
Randstatene byr således %fristeride pk,rspektivur for den kommundu vintur -
offensiv.V-11get av opereejonsplan evhenger sikkert sikkert I stor utsrek
ning ev den rolle vestmaktene er tiltenkt i den snerlie drametiske Slutt--
seene,

Som situasjonen har utviklot sug i Middelhavet
og utter du erfaringer emfibieoperesjonene hittil har gittter sennsynligvis
bare 2 muligheter aktuelle for utvidelse av vestmektenes miltære framstøt:
1.Invasjon på Balken,2.Immsjon over kenelen.

Storu dulJr eer s\ å si åpen for
invasjon,behersket som deer .v eterke pertisan2,rupper.pen store indr,
ning i r-sulgetielRomania Kroetia og Ungarn gjør det sannsynliat en alliert
landstigning lek 13alkan vilde fremskynde politiske omveltninger i et eller
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Flere  o.v disse land» Under ingen omstendigheter knn Tysklnd stole på noun
nv  sine  Vllr,  Dn Tyskloolds  egne  reserver  er sterkt  onstrengt, er d_r
grunn til å tro  nt en nlliert invnsjon på Belk.x) kombinert  ned en  vinter-
offensiv mot Romnnin,  vilde  føre til et temmelig rnskt sommenbrudct nv v-s:21-
st.:tene. L;/.1 innvnsjon over knirelen sknl mnn  heller ikke sette ut nv betrnkt-
ninz.  Etter de  uttnleser som lonr fnlit fro. allirt hold,  vilde det  væru
wonnsynliz • regne med snmtidige opernsjoner mot Konnak.,,rsten oz Balknn. 1Zon-
sentrertu engrep p aJ.Ie fronter knn  bringe den eurepoiske krig til snarlig
nvsluttning.Str-tezisk og politisk lize• ur nit no vel tilrette; og mezet ty-
der på nt store begivenheter er nær  f67.estende.

KULTU=SFOR:•-,TWTeU,.
Det hnr vnkt den største forferdelse verden over at. tyskerne hnr -ått til
det drnstiske skritt å nrrestere de norske studenter oz proffesorer oz  ston-
ge universitetet. Dramnet  begyndte mud nt  rensimynd4gh,tene forlrngte inn-
ført en ordninzlhvor studentene skulde uttns  ettet poitiske retninv-sljnjer.
:n slik ordning  vilde  være en hån mot nit som  heter  rri ; -t,edente-
ne protusterte, oz hevdet nt kun objektive kvnlifik •sjoner sko.1 te'rre,  r»,b
det rijelier nde,nn•-,en til ak.demisk  underv3n5.ng. Under 20rhnndlinn.ere
fleru studenter og proffesorer nrnestert, on. de  nller fleste studenter reis-
te  sij til protest mot dette uhørte overgrep.Tyskerne blendet  sjen så
den, og de studentenu som i 'Iorze.repnessenterer ndskillin• større d.;nne-
krnit og intilljens enn  tyskernu'er vnndt  mec, bes2uttet de sin å  silr;  sirf
studentene. Der så pinnloo.t et kup, on. ver 1<leppet on kinft snt-
te nnzistene fr på Aulaen, od dette ble da innledninn.en til rennir kinpp-
joekt på studeneneJ3iblicteker,lesesnler og studentiljemlene ble onninget av
tysk militær , oz det ble strnkst bebudet nt s reldentene skulde sendes  til
tysk.X:r2-geleirsEnde1 studenter  hndde søkt tll-Clukt i de svenske k-trker, men
etter hvn der fortelles sknl tyske soldnter hn trengt iLn i  kirkene og hen,
tut  studentene ut mud mekt:

Hole den siviliserte verden hnr protestert  mot dunne  bnrbnriske
krigsførsel mot norsk ungdom.Over hele sverige har vært arrnnzert store pro-
test-møter, oz den svenske regjering hnr gjort hcnvc_ndelse til den ske re-
gjur.:.nz, som selvsnkt bad svenskene pesse s:-tne egne snker.(Vi er spent p A

svenskene knn manne sig op til en vitkeliz  og etterlengtet innsats,
eller om de fortsntt vil vise sir; sem knehønun).

Selv Finnannd hnr protestert overfor .z.:okerne. Ou  sA snakker  tjsker-
ne om den gurrannske kultur, og de norske le-Lesvennen lefler villiz med, og
hever tyskernes innsnts for kulturen, til skyene. No  har de de gitt uttrykk
for hvn de mener med sin "iailturvenilize" holdning oz  Cnn sknl ik,ee bli  glent.
I den tyske rlsjon zjenspeite n  sig frykten for den norok, hje;nnefronten.Og
for å komme hjemmefronten tillivs, går de til feize og kujonnktige bnkholds-
nnzrep som brannstifteise og de usleste buskyldninzor.

Aknjonen gir oss et [odt innblikk i hvor dårlig dOt står til med
tydkerne, cy-.; den fullt ut bekrofter vår nntnzeloe nt det Inkker mot slutten,
oj nt nosismen innen få måneder er en soo.o. blott,

ROKLU= vJell SIa SJ=SØRGT,..
Pnzipresten invnan i Rorgund lider nv skr-7-vckløe.I tidu oj utide dummer 1111

nvisens spniter.Sist mandag forsøkte hnn å overbevise folk om at han
no er gått inn i Tzoklubben. I en nrtik'n1 "Prnmtidsperopektiv" om gnmle
norgund skniver hnn 1,-nnskje en ved brnnskniner i rewestle vil finne
ze beretninger om det Borgund engnng vnr og Ph DEN :"!2r• FIYNE FRAM TRADISJO-
EEN SO1: EN .Ø12 VIDERE

Det vnr en omnrt måte for nnzipresten å gi uttrykk for nt den engels-
ke er lnnzt nere verdifull enn den tyske, og fortsetter hnn i snm-
me  stil, blir 11:2,n Rnnrt,m('Ilom?' -1r.Rp1lulOhf. --, •



VÅR KAMP,  
,ie aller fleste områder he.r den norske hjemmefront hevdet sig på en betni-

gsverdig måte. Den innbItte motstnnd mot Y. Sel høycsteretts holdning,
ettsfronten, lærernes og prestenes aksjon, det illejnle arbeide oj no

st  studentene det  er altsammen innzatser vi kan være bokjennt av og soel

ht'
gjort Norges,nnvn hedret verden over.

F  • Men det  er ;b1nndt andet et punkt hvor den norske frent innbyr til
vorlig krittikk,  og det er et meget v5.ktig punkt: AR=DET FOR TYSKEENS,Her
må det dessverre innrømmes at vår holdning hnr vr?rt slett. Her har vet meget
å lexe r,v andre okkuperte land. Kritikken n, rettes både mot de enkelte ar-
beidere og mot  erbeidsgiverne. Det har verwt altfer menere som har vært nit
for ivrige t-1.1 å stille sig til disposisjon for tyskerne. Mens der i de flee-
te andre land har vært Tidvendig å gå til de skarpete tvangsforanstaltniu,
ger  for å skaffe-folk til de tyake annlegg, hnr vi i Norge gang.på gang sett
zt folk hnr strømmet tll frivillig, lokket av fete lønninger og det til og
Med folk som hadde sitt sikre levebrød fra  før. Det er en sknn, I en mcder-
ne krig  er industriarbeidere, rnleggsnrbeidere,  sj2.2ører o. l 1_31kie(:;ikt:Ige
som infanterister. Hver mnnn som arbeider for tyskerney frigjrir el:e.eyekerf
som kan sendes til fronten. Hvert dasverk på flyveplassor og b4est/nImasani
legg  bidrar til å trekke !zeigen ut, ford•den etyrker Tysklands metands-
kraft. Vår -det gjelder sivilt norsk r.rbeido som bere indirekte kormeer tys-
kerne  tligodet er det ikke bestandig lett å ji generelle'Jjrektiver. Det
bli et vurderingsspøremål og en srmw:ttighets snk  for den enkelte. Men  dette
må ikke  bli noe skr1keskjul for de sem vil gå tyskernes erriLder. Dot gjel-
der den enkelte som det gjelder bedriftene. Det er deseverre ikke  til å kom-
me fra at m•tr.ge firmaer ikke bnre her  undlatt å ta  den minste risiko, men
har vmrt skande.iøe tjenestevilligel og dette bewe  for å stille sln tnrvelige
lyst til å tjene peneer, mensvårt lnnd og 3/4 nv verden forøvrig står en
kamp på liv og død mot barbnriet og undertrykkelsen en knmp som hver dng
kostEr strømmer av blod. ilvordan knn  de som gjør forretninger med tyskerno
rolig se sin banklonto vokse mot den balfErnan ?

Det merkeligste er at disse folk oftest like fullt regner sig som go-
de jøssinger. De gleder sig over do jode nybetene eg  sprer dem, skjeller *t
N.S. oe tyskerne. Samvittighetsfullt følger de alle  peroler om demonstrasjo-
ner o, s.  v.

La ossher endelij kolde det vesentligste for øiet.  Pnrolene er gode
noky  og selvsnkt sknl de følges.en det er tusen gnnge viktigere å redusere
den tyske krigspotensial. Når det kommer til stykket, er det den tyske krIgn-
ledelse likegyldig om vi går med blomst i knapphullct den 3. augusty bnre
de får  ut  nv oss WIWiMUM nv malm og nrbeidsydelser ved befestnIngene, Det
er  dette som er det vosentlige. Det er dette eom teller ved frontene, Det er
det som nvgjør når vi skal bli fri igjen, o•_; hvor meeet befrielsen skal kos-
te. Millioner nv utlendinger arbeider i 1yskJ.and idaj. Uten diSse hjelpetrop-
per hedde Tysklnnd  j.kg vært  beseiret. Og I. de okkuperte land, arbeider andr
millioner direkte og indirekte for tyskerne, noen til og med rnskt og godt.
Hva arbeider do euentlig på? Joy de bygger  murene on sitt eget fengsel høye-
re og sterkere - Vi er ir‘krig. Clem nldri det. Egentlig er vår plass derute,
blandt dem som sknl nngripe mureney rive dem nede så lys og luft igjen kan
Glippe inn. Det minste en kan forlenge er nt vi iallfall gjør hva vi kan for
å svnkke murene Tiikke styrke dem.

Husk at du cteå er soldat. 7-vis du vil fortjene navn nv å vewe norsk,
så sørg,for nt du kjemper på den rette siden,

• BOY1.0T111W
Nasisten.sindings nye film, som heter "Samgen til livet" er boykottet.Injen
hederlig aordmrzin må gå på kin6 nfir denne filmen komner til byen,

Vi mLanor igjen om at eamtlige tyske filmer er helt boykottet, og de
som går på tyske filmer blir utan videre notert opp.

3-
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eee KRIGEN TIL SJØSS.•

Enno øå  sett Som i mars-april i år-lå benkningstallene etter tyske opgaver
mellem 3/4 til  I  million tonn pr. i! Aned. Men så inntraff et drastisk offislag.
De alliertehadde fått uteksperimentert sine nge antiubåtvåben og satte.dis-
se i. 1an. Våpnehe besto tildels aV spesialbygde fartoyer, utstyrt med ser-
Ug peileapparater, og-dels av spesialkonstruerte fly,heliokopte-
re,  somehadde ste.sjon ombord i ledsagende  skipc.  Resultatet ble uventet

FA de tre_nfeste rtineder, mai, . juni og juli ble med skkerhet enket:
over_90 tske ubåter med 4000 manns" beeetning. De, store tap virket nterkt på
ubåt-Mannskapenes moral og båtene ble trukket tilbake til østersjøen for å

ny angrepstaktikk"  samtictg:som'ubåtene ble gtstyrt med ut'fektivt
luftvernartklleri.Den nye taktikk gikk ut-på at båtene ikke skulde forsøke
å undslippe flyene ved meneta kampon Opp 7!ed eitt luftskytts I hr!st
ble så den nye. taktfekk  tatt i bruk Liskeya. Ekeperimentet ble meget kostbart
idet. 7 tyske-ubåter ble senket på I døgn. I august måned senket de allierte
flere tyske ubåter, enn tyske ubåter senket allierte skip. SenkninF-e3talIet
for august Var  det lav,mte siden Amerika kom med i krigon, i de  f4r3te 14 da-
ger av_september ble ikke et eneste alliert skip senket av ubåter.?: september
oktober-og november bIe der senket minst 60 tycke ubåter. Det ser der-f-cr ut

'til at de.allierte har vunnet denne runde av ubåtkr.,Igen. Selv cm
ster  Kno:c hevder at ubåtfaren ennu Scke  er helt eli1inert, kan vi trykt gå
ut  fra  at ubåterre har utspilt sin rolle som offensift våpen, Deres muligheter
for å gjøre noen  innsat;s i forsvaret av "festung :+bropa" er også betydelig
redUSert. Detyske  nederleg  i ubåtkrigen, er sikkert av likeså stor betydning
for, krigens'utfail som  de tyske nederlag på østfronten.

SIaget'om 112.vene er i hvert?all.vunnet._ net framtår også aV den
alliertes handeksfntes strerke de senere mAw:Jder,De aMerikanske nybYg-
ninger har .hatt,jevn fraweangt og adskillig over I malion tonn.blir hver
-måned sjøsatt i  U.S.A. rybygningene er ida i allierte land så meget stnrre
.ent  tapene at mbgi regner med at tilveksteh til handelsflåten no frmover  vil
.bli ea.I  million tonn hver'måned. Det vil rt nAten ved årets slutt  vib
være  minst 10 milM„en tonn større enn ved åeets b.egyndelse.-•Denne økeng svap
rer til  halvperten'av hele den  britiske handelste ved krigsutbruddet. Ved
-utgangen av T9.13 bsrenes  den  samleds allierte hendelsflåte å bli ea. 5  mil-
llon brutto  tonn større enn ved  krie .ens begyirJe,

Qppgaven over amerikanske  krigsfartøyer  viser de samme oppmuntreneb
.tall..I  1940 hadde U.S.A. 333 kr::gfartøyer med en tennasje på 1.313  tusen
tonn. Som3=en 1943 besto krigsflaten rv 613 frtøyer på 2,270 tusen tonnt
tiltross for at 58 skIp'i mellomtiden er gått tapt  og  ytterlizere 129 krigs-

skip er overlatt til andre nasjoner.
DE OKKUPERTE LANDS 3IDRAG T1L TYSKLANDS KRIGSFØRSEL.

Under okkupasjonen er  frankrikes statsgjeld steget fta 446.000 millioner

frane til 1.100.000 mill. frane. Okkupsjonsomkodtningene svarer i Frankrike
:årlig til 300 kr. pr. innbygger, i Holland til 130 kr., i -Dan=k til 140 kr
i Belgia til 185 kr., og i Norge til 480  kr_pr. innb er .r. år

KVINNELIG AREEIDSTJEKEEY:
Fra.Drammensdkitriktet  er unge piker som  er utskrevet til arbeidstjeneste
ssendt til tyske soldatleirer i Kautokeino cg andre steder nordpå  til "wite

og hyrze"..Enhver norsk kvinne må no vmre klar over hva hun utsetter sig for

hVis  hun ikke nekter å reise til denne såkalte  arbeidstjeneste. Sadisten
BIndal har bebudet  ny  utskriVning fra vår by, og vi må  inntrengende henstila
til de utee kvinner at de alle som en nekter å  reise, og de bør midlertidig
forlrIte byen. Alta selv fengsel,  er bedre enn å reise til de tyske soldat-
leire, hvor pikene b1.- a. må ligge for ulåsto dører og uten beskyttelse av
noen  art. Vi går ut fra at  alle de utskrevme  nekter, oz at de viser det samm
mot og den samme ånd som våre studenter nettopp har vist.
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ENNO ET MORD. •

lArdng kveld ble enno  en ung byens gutt myrdet av tysketme. Det var
.en unge sjafør  Trygve  Iversen som intetanende kom kjørende over Hellebrua

da  der  uten Inersel ble løsnet en rekke skudd mot bilen og Iversen ble døde-
lig rnmmet. Det viste sig å være en bnnde -torske gaster som hndde toit opst:
ling rundt broen med mitraljøser. beruset tysk g .st h,Idde pdstått at der
var løsnet  skudd mot hem frn en reesserende bil, o- der  ble  slått ;Innoi om-
bord og hele meenneknnet, mere eller mindre beruset rykket " Sk)CY.,:fle2
som  gnston hadde hørenskrev sie fr en drosje som hadde inerbideenertior on1 ,drosjen s.tt en gestopo og demmes dgent beStyeer nindnl ved nroeidskontoret
Da Iversen 1j.ke utter kjørte forW, ule hnn desvoerre forvekset ned den and-
re bilen. Tyskerne brr sig som g-le oe; dro den duende ut nv bilen cg slengn,:e
ham i fortnuet. De andre pnsennjerer ble stilt op reol ed vege mcd ',1ndene
været og slått  kreftig.Dn sykebilen,politibilen og Jestneo like ettee kom
tilstedel ble der.også løsnet skudd mot disse bileecn elen b.er kem ineen til-
sknde. En times tid etterpå kom politimester Råkonred iei: lejelonen til en av
de som ‹Inr  med i bilen oe med revolveren hevet ko=nderoe han de teletode-
værende " hande tmo". Så lnngt er altså også 11åkenrud kcielect. - Dernt: hendel-
sen viser oss  tvdellgere enn noe annet mentnliteten og sinnssteetiningen hos
tyskerne.De cr Lelt desperate oe på hysterieto rnnd.

Vi beJeldger dypt vår kjeke bygutts bortgeng. lInns navn vil bli
minnet sammen med de endre staute kerene som døde for vår sak og for vårt
lnnd. Vi  lyser fred over iversens

P.S. OG RESTA.P0 T ÅLESUITD.
Det arbeide som 1 7,5 utfører for gestspo har en meget alvorlig kordkter;selv
om det cr;så har ;ine komiske sideri jeneir her et svar pa en forespørsel
fra gest;:ipo: I. flngnhild ALsnloneen er medlcm nv biS og må regnes fer pplitisk
nkseptabel4 riun  er  regnet for et nlmindelig bra menneske. Har for 7 år siden
vært på asyD. i cP.,  I år.Hun 1.ar et bnrn på on. I år.med en tysk soldnt.
2. Sonjn(Signe)3jørhovde er ikke medlem nv Ns, men må vel regnes for ikke å
1.ure motstander av den pol5nrciske nyordn'ng.  nrel har 2 uektefødte bnrn,et mud
en norsk og ett med en tysk borger(soldntun negnes  ikke for noen
men tituleres nærmest forugntepike" - Heil Aksel H, Pedersen - per-
sonalleder.

Sni--1:}72n FEbTG.eUg!:P
En institusjon i PS som kaller dig T.S hjelpeorganisnsjon har innlatt sig  på
en  egen t'orm for pengeutpresning. T1nder dekke nv å skulle hjelpe nødlidende
lnntIsmenn, prøver de å samle inn penger hos  landets  borgere og særlig da for-
retningsfolk.Så heter det rxt de som gir bidrng 11,,r derved gjort sig fortjent
t11"myndirheteres smrligo bevåkenhet" og knn 5. en ipetydelig utstrekning"
gjøre regning ned bi tntt hensyn til". Underforetått at de son ikke gir
penger til dennn nnedUtiske forening vil bli sott ntenfor.-- Vi er overbevist
om nt ingen virkel5g nerdnnnn er tilsnlgs.Nnseistenes  trusler hnr vi hatt
mange ruble av oe det hdr ).11tid vist tsig at nnsistene kommer ingen vei med si-
ne tomme trusler. Pnrolen er klnr nok:lnnen gir penger eller bidrng  til den-
ne ndsistiske  innsamling. ;rvis nonn vil rekke en hjelpende hånd til de av
våre landsmenn som sitter tungt og vanskelig i dets er der nok av måter til
å Welpe disse på.

DENT'd&CEIRM'OR.
Grnmmofonen gøbbels påstod nylig nt humob ver det tyske folks )aneetkilde
Såvidt gøbbels. Peo er  vi  dn nlle klnr over hvilke kraftkilder tyskerne hnr
å øse av. Og hvilke kraftkilder. - Sjelden hnr vi truffet mennesker som er
så totz-slt;blottet for humot som tyskerne.De forstår nldri en vits de; langt
mindre en spøk. år derfor gøbbels påstår nt det tyske folk er vtttig w; for-
står sig på humor, vil vi påstå nt det tyske folk er vdnvittigi og at det
eneste de forstår sig på er gnlgehumor. A t.1 livet av flest mulig av sine
ffiedmennesker ser ut til å were den morsomste underholdning for tyskerne med
gestapo i spissen,



4.

ALESUNV B13LIOTEK

4:11,

- 6
nRØDP. I  ÅNDEN.

Vi  har  ved velvillig  assistanse fått aniedning å gjengi et brev som krets-
fører I Y'sherlof hansen i våres  sendte til fylkesledelsen i Bergen. nrevet
lød slik:  9  Til Yasjonal Semlingt  Pylkesføreren, Berget. Vedlagt følger kopi
ab s kriftveksele.engående,Ulvestads Handelskole,her. Du ser Sveens måte å ar-
beide på for'sin  pepularitet. Hen tar på sig å få skolen ijeaeg  uten å medde-le noget  om  det til rs. Alltid når det er.noe lettvindt.noe å høste laurbew
påter han så ivrigtmen når noe skal.gjøres .som er ubehagelig.skylder han'på

sist, byting. st-: hen bl.a.;et han hadde vert nødt til' å stttrJTT nye
inedlenuter inn i .rQpresontentskiTet  for Tafjord Kraft etter henstilling

•fra partiettog sette ut et lignende antall medleener Utskiftninge)
foretek hen.imidlertid på egen hånd for A.fA .S.  flertall i representant-
skapet til å velge Hagelin som formann med Kr,L000.- pr. år, Slik ble det.

På denne mAte arbeider Sveen for sin egen fordel til skade for L.S.
Hån er jo lurt'så det  er ikke  alltid greit å stoppe ham før det er forsent.
Dertil.har  han jo god hjelp av Kvadsheim oj Hejelin. Du er den eneste som
kan Sette Sveen på.plass t  og jeg håper åt dU om ikke lenge får anledning til
å ta dig en tur hit t  for eksempel i forbindelse med et møte her.

hensyn til. den nye redakl-.ør av "Sixenmørsposten så vil jeg spør-
re'dig  om det ikegår an “rita-Yegelin.fer hvervet som,kretspresseleder
og pålegge dennye redaktør  dette. Det'samme må vel bli tilfelle med hvervet
som kretex.prIcandaleder som Ielnnen beklær'pA en ytterst slett måte. Det er
vel CretTiktigSe  ojel at presse eg propagandalederhvervet tilligger en og-
snmme persont her som andre steder.

Din uttalelse  imøtesees.
Heil og  Sel  Herlof Haneen.

"FØRER" KVISLIYG.
ve:r Holmestrand for å  inspisere hirdens oplæring til brodermerdere.
Etter,inspeksjonen ble det holdt en stor festt hvor "polvarer" ble faittig
kensumert. 1:idt under festen reiste en drukkan hirdmenn sig, pekte på  kvis-
ling og ropte:  " Se på den grinatussen". Det er vel unødvendig å tilføie.at
hirdrinnnen øieblikkolig ble slått ned av sine  "kamerater".

SVEEN  I ARBEIDE.
Ordfører Sveen er alsidig.rylig var hen en  form:eMag pA  inspeksjon ombord  i
en tysk  mineeveiper  ute i. kutvika, hver han b.e servert og traktert på det
allSr beste t  slik at han etter kort tid ble så full av 9begeistrinj"m.m. at
hczimåtte beres på land.

PRISPOLIT= I ARBEILE.
Lb særlig delikat sak er under behendling av prispolitiet. Sestyrerinnen av
Grand Hotell,ble tatt for ulovlig innkjøp av kjøtt m.m. og herunder kom det
for elt,e;.en at der'mans3et wsten 20 kj tobakk som ulovlig var omsett fra ho-
tellets tobakksbutikk. Denne ver  ren nasistisk, og flere av de  mest framstå-
ende nesister med  ordfører Svecn, Aune, '2orch Jn.ldcrhaug i spissen hadde
vendt sig av tobakkon på streffbar vis. Det drives for-  tiden etterforskning

saken 2 og vi håper at prispolitiet no trekker de skyldige til ansvart og
at de far den strafild eom tilkommer dem uton hensyn til "ranj".

Vis :WITDSKUE til dine venner  os kjennte som du stoler på og hjelp oss
vårt erbeide i  å styrke hjemmefrenten, men vis forsiktighet.

GUD YIEVARE V:3/4R KONGE CG VÅRT DnEBARE FEDRMAND.


