
X R.IGSOVE:RSIKIE  

hå  utstå denne gang. Vi nevner baro at den rusaiske stor-offensiv på
sydfronton føres videre med ulorminsket kraft  og  russerne hsr i de for-.
lzpne dager vunnet seire av vidtrekkende strntegisk betydning. Etter
tyskernes nederlag ved Uman der dedaadde mange tusen falne og mistet
over 500 tanks samt store mengder annet materiell, cr russerne i en  leng-

v 00 km, trengt framt til elven bheg ore  kampene om Bug-linjen er alle-
redc i full gang. Ogø. ved Kherson som russerne nettopp  har  besatt, led
tyskernc storc tap, bl.a. et par hundre tarki, ot flere tusen kjøretøyer.

dette frcntavsnitt nsr den rode nrm6dnu iludiedet et konsentrisk an-
Rreu  r:fyt rikolajev. øst for dsumå by cr flcre tyakc diviajoner omringet.
Alle forsøk på å bryte ut nnr vært forgjeves. Under disse kamper har
tyskerne hittiI mistet 10 000 falne eic 4000 fanger. Det tyske forsvar
i jkrainn cr tydeligvis sterkt desorganisert og i øyeblikket ser det ut

cft L2.r snl utsikter til h stansc russcrne vcd Bug, General Spekov
fordieker  hu  å omg,å Bug-linjen fra nord ved et nytt voldsomt angrep mellom
Proc,k:urov o Sarnonol, Dut er all grurn til å følge utviktingen på  sør-
rulit.un med soenndng. De kan få store militære og kanskje enda større

noldtdske konokverdser. - På Italiafronten har 5. armg innledet en ny
offendiv ved enssdno etterat ferst 1400 tonn bomber var kastet ned over
ct område på kvsdratkm.

vV:v

vVv

18. Mare 1944.

Slutt med skrytet.
Forrige nummer nv vår avis inneholdt en artikkel mcd denne over-

ekrilt, Vcd cn beklagelig feiltagelse var det ikke oppgitt st denne
artihkel var inntntt fra lurieteues eget  blna "ABVOKAY-NYTT".

DORGE o UOLIL,N.
De cr naturflgvas for tiden ikke mulig i detalj trekke opp

letrinalldnjene for norsk utenrikapolitlkk etter krigen. bertil er det
ennå får mange ukjentc og usikre faktorer i regnestyklet, tade når dot
gjelder J:c17e fredsopo:,,jeret, den nye internasjonnle organicasjon og
eet fremtidira: forhold mcllom stermnktene.

Enkelte  td_hg  syncs imidlcrtkd alt nå å være på det rene, f,eke.
rt lorae ikke kommer til å veude tilbake til den iselasjonistiak anetrøk-
ue noytr alitctspolitikk fra for 1940. LikeleJes må man forutse at Norge
på en langt mer direkte måte enn før kommer td1 å stå i kcintakt med etter-
krigstidens ledende stormaktor, USA, Rnssl:nd eg det Britiske Samvelde.
Og det  ur  un selvsat ting at vi av all vår'kraft kommer til å deltn i
arbeidet for å byggo opp en mellemfolkelig rettsordcn.

Men hvilke omvekalinter som ean kan kemme til å finne sted,  så
er dåt også vil;sc k)nstacter er_kan regne med, og til dem hører de geo-
.--TJiske faktorcr. Geo2rafisk - som ndstorisd r  - er Berge en del a.v
1:Jrdev1;  det m(å vd t'cke ::,lemme for dcn 3:jennsi2jernind st vi cr en Nord-
sle:-t?t o en Atleaterhnvsståt. Vi vil ikke med dette gjore oss til
tals-acnr for en nordisk regionnlisme, for bestrebelsene i retning av å

sn fsotcre sommenaveiset nordisk blokk med sterre ellur mindre
-chilesskåp i utenriks- og nilitærpolitikk, økononisk amalamasjon osv„
"t-t-LL2 son undLr kriien seerlfg  hnd  Innnet ta2cmcnn i Sverdge,  så  vidt
vi tallfnli i dra k-n  sL,  viL det nenoe være nrnktisk nv årsa-

., hcr vdi føre for lngt å Pra.
Men samrørin2 er n tJne, anr-r'ccii uoe annet. Det er ganoke

klurt nl vl ikke kan melde oss ut nv :qordsn. Vi er ot blir knyttet  til
hånd øem Sverda:c og Dirark Med -;:logrn.fiske, økonomiske,
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kulturelle og språklige bånd. Uansett hvilken form det nye nasjonenes
samfunn kommer til å få og uansett om egentlige regionale sammenslutnin-
ger kommer til å spille nOen rolle eller ikke, er det innlysende at vi
av praktiske grunner må finne en løsning på det nordiske problem, og
etablerg et godt forhold til våre nærmeste neboer,

A gå nærmere inn på forholdet til Fee-land og Island i dag har
liten hensikt. Pinnlands skjebne  og  rolle i fremtidens Norden er,  slik
situasjonen ligger an, hyllet i en-tåke av ghter og uvisshet, og så vel
geografiske som andre.grunner gjzr at forholdet mellom Norge og Island
har mindre realpolitisk betydning.

Det psykologiske grunnlag for forståelse mellom Norge og Danmark
'er det beste. De gamle friksjonsmonenter og den skuffelse sem utviklin-
ger i Danmark i den første tid etter 9. aprgl på enkelte hold
Norge, er fullstendig veret bort etter de senere tiders begivenneter.
Den felles innsats og de felles prøvelser har - trosS avsperrincen i
rommet ført de to folk nermere hverandre enn noen gang siden 1814, i
gjensidig beundring, i gjensidig medfølelse, i gjensidig tillit,

-Betydelig mer problematisk er forholdet til Sverige. Det er nepin
for meget sagt at hos en meget vesentlig del- av det nnrsge folk er stem-
ningen overfor Sverige bitrere enn.den har vært noen gang siden 1905.
Det tjener ikke til noe å skjule det, og det er heller ikke noen grunn
til å dekke over at enkelte sider ved svensk politikk under krigen har
vært egnet til å skape alvorlig misstemning i NoXge; det gjelder både
ord og handlinger, At det når tiden kommer, må tas et oppgjør om disse
ting, er klart. Det er nødvendig å rense luften ved å snakke åpent ut
om tingene - og det kan vel også vere at vi, når kortene blir lagt på .
bordet, vil kunng se med større forsthelse på enkelte  av  de fenomener sor
i de siste årene-har forbitret våre følelser overfor"(iallfall det offi-
sielle) Sverige.

I mellomtiden er det viktig at vi ser så nøkternt som nulig på del
sveneke spørsmål og ikke lar en affektbetonet uvilje ta overhand. Det
er vår plikt ikke a stitre oss blinde på enkelte utslag av den svenske
ntenrekspolitikk, som vi finner hax okadet nerske interesser men å søke

danne Oss et helhetsbilde av vårt nabolands situåsjoii i krigshrene,
dets militærpofltik isolerte  oc  utsatte stilling, tyngdon av det trykk
og det dødelige alvor i dc trusler .det har  vLyt  utsatt for, dets handels-
og forsyningspolitiske'stilling i et  nrom" Son har vert behersket av
tyskerne osv. Ville Norge ha gtillet seg annerledes?

Vi skal heller ikke glemme det storstilte humanitere arbeid som
cr &;jort for Norge - et konkret utslag av disse følelser, Norgeohjelpen
har kunnet dispenerestørre -summer enn noen .annen innsamling i Sverige,
Finnlandshjelpen ikkt-1;anntatt,og det har gått en stadig strøm over

'grensen.av mat, kler, medisiner osv.
Ingen kan heller vere•blind for hvilken praktisk betydning det ha]

hatt i disse frihetskampens og den kvelendg undertrykkelses  rT  at vi i
øst har vært landfaSt nøytralt territorium, og at svenskene ikke bsre ha]
tatt imot 20 000 flyktninger,• men også - tross trUsler og,påtrykk - har
fttttnorske myndigheter høve til h utøve sin virksonhet på svensk grunn
f(legasjonen og det arbeid som har vært knyttet til den, flyktningkentorel
utdannelsen av norske politiavdelinger i svenske leirer of tel dels med
Evenskg instruktører osv.). Det har vært ikke ringe aktiva for oss.

Dette er bare noen Spredte trekk i bildet. Hent kgn ikke regnska-
Tet  gjørcn  opn før etter krigen, bade fordi vi da forst får.det fullsten-
dige matexiale tel bcdonmelse av hva som har skjedd  oc  fordi det ennå
kan oppsta  eitnesjoner hvor Sveriges holdning kan få avgjgrende betydning

alle tilfeller b vi vokte oss for å gro fast i en utelukkende negatil
innstilling overfor SVerige. Vi har os kommer til å få en 1500 kilometei
grense til dette lånd, og.det ligger like meget i vår eom i Sveriges in-
teresse  å  legge forholdene til rette for et harmonisk sarliv nå halvzya.

hnt, n+ -A-, „„ -„-g--„- g ,11^-
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hint spørsmål ihjel, La oss snukke ut, son cjet høver seg mellom venner,
Vi har rett ti) å kritisere. Men vi har oga3 plikt til å søke å forstå.

vVy

Hva  et-" Vansittartisme "?
Lord Vansittart - Vansittartismens far - blir av den tyske propa-

ganda frenstillet som den mest hevngjerrige av Tysklands motstandere, en
fanatiker, hvis mål det er, etter krigen, å utslette alt tysk, macadami-
sere Tyskiand og sterilisere og depantere alle tyskere. Vansittartismen
blir av Goebbels holdt opp som et skremmebilde for den tyske hjemmelront:
Se, slik vil det gå dere, hvis dere gir opp. Og bevegelsens motstandere
i EnGland og andre steder, de "humane", "ikke hatefyllte", "pasifistene"
bruker som argument at Vansittartismen ved sitt krasse program stimulerer
tyskerne til fortsatt motstand, til å selge seg så dyrt sor overhodet
mulig ved tanken rå hva der venter dem, hvis de gir seg.

Er det riktig at lord Vansittarts mål er  2  utslette Tyskland?
Ikke på noen måte. Det han kjemper for er å forhindre at Tyskland en
gang til skal kunne føre verden ut i en slik elendighet som den Tver i

Hahs  progran knn i korthet sammenTattes i 3 punkter: 1) Tyskland
må knuses militært, 2) Den tyske krigspotential må ødelegges definitivt.
(bl.a, ved total avvepning og kontroll med tungindustrien). 3) Omskole-
ring, d.v.e. onlegging av barneoppdragelsen cg kontroll, ikke bare med
skoler  oa  Lareboker, men også med allslags sports- og underholdningsfor-
eninger etc, Iord Vansittart bygger som man ser sitt program på kontroll  
og ikke rå tillit, Den har, sier han, tyskerne miebrtikt sa grundig, at
det ville være en forbrytelse å stole på dem igjen. (Innbyggernei de
okkuperte land føler ihvertfall ingen tranG ntil å gjere forsøket.)

Iord Vansittart 30M er en mann i 60-arene med en 40-årig karriere
i diplomatiet bak seg, kjenner tyskerne, tys,k litteratur og tysle "kultur"
og nærer ingen illusjoner om noen av delene. Han tror ikke på alle disse
"bra",tyskere, son humanistene har det så tnvcrlt med å snakke om og som
de vil sette til nakten når freden kommer - alle disse "absolutte mot-
etandere" nv uyordningen. For nyordningen, hevder Vansittart, er bare
delvin n nyordning - kjernen i den er den plannessige militaristiske ut-
vikling som tyskerne med glød er Gått inn for de siste 200 år, helt fra
den store kurfyretes tid - det er ekspansjonstrangen, maktbrynden, Herren-
volktendensen. Og den utviklingen har alle leire i Tyskland til alle
tider vært med på, ikke bare "Preusserne", men venstre og arbeiderparti-
et, kvinner og menn, barn og ungdom: Leutschland ilber alles in der Welt.

Lord Vansittart benekter ikke at det fins noen få tyskers, som
virkelig er motninndere av disse tyske tendenser. Men hvor mange er det?
Alari har de vært sterke nok til å utøve den ringeste innflytelse på ut-
viklingen. De fleste av de son har vært uenige i den tyske utvikling er
forleugst vekk fra Tysklend. De er i Ånerika eller andre steder og ten-
ker ikke på å reise tilbake til et land, hvis grunnrrinsirper de ikke
deler.

Lord Vansittnrt trer ikke på et nytt Hntionenes Forbuna - ihvert-
fall ikke på. de Tørste 50 år. For hven av de okkuperte,spar hnn, vil
sitte ved ct rådsbord med bødder?

I sine tnler og i ain bok "Mitt livs lmrdommer" understreker lord
Vensittnrt or og om igjen at verden og det enkelne menneske må se ennn-
heten on fyslinnd rett i øvnene oE innrette sea etter det, hvis det ikke
om 20 år sknl ga Galt igjen.  Tlan må ikke, shenart Tyskland ur overvun-
net, le seg forlede til og såkalt edelmotghet. Det er ikke  -Fklr-
bryterne SOM i første rekke har krav på forståelse og hjelpsonhet det
er ofrene. Le hnr rett til å forinnse nt der treffes forholdsregler som
hindrer en. gjentagelse - om disse er aldri sk skarre,

Og han siterer president Wilsons ord i 1919; "Rett2erdighet, er den
eneste grunnvoll vi kan brgge på, når Yi skal gjore ODD etter denne for-
ferdelige krig. Tyskl:mnd skal viscs rettferd!_nnet.  Men  det skol vises
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rettferdighet overfor alle. Det skal vises rettferdighet overfor de døde
og sårede, overfor. alle som har ofret sine menn, fedre og sønner for å
befri Europa fra.den preussioke despotisme. Der skal vises rettferdig-
het mot de millioner, hvis hjem og jord, fartsyer og eiendom er blitt
ranet og ødelagt av de tyake barbarer. Noen ma bære konsekvensene av
krigen. Skal det bli Tyskland eller de folk som er blitt krenket av
tyskerne? Hvis ikke  alle  de skadelidte folk blir ydet rettferdighet, så
vil verden snart llege åpen for nye ulykker..."

vVy

Arrestas'oner., •
.den siste tid er en rekke leger blitt arrestert, deriblant:

Overiegsne landberg  o  altune, prosektorene Eker og Olav Toreersen,
dr.med. Efskind, dr.  Arne  Bruusgaard, dr. Brnst Ziesler, Arendal, ever-

IJund-Petersen, Parsundj dr. Gulowsen, Mandal, dr. Benest -537  Grim-
stad, dr. Hansen-Tangen, Kristiansand, oE dr. Odd Smith, Trondheim.

. virv

Hollands underjordiske Universitetsliv. (Fra "Voice of the Netherlands",
25.12.1943.)

De 12500 studentene i Eolland viste seg å være en så slem torn i
øvet på tyskerne at de etter flere midlertidige lukninger og tilfeldiee
lAvisninger, måtte ty til en "lydiehets-erklæring" som alle studenter
skulle tvinges tll å underskrive for å få lov til å fortsette å høre fore•
lesninger..

Bare 2000 underskrifter ble innsendt; blant dem var slike opplagte
forfalaknineer som Mata Hari, Trotski, etc. - hvorpå alle univorsitetene
ble stengt., i tillegg til Leyden, ikderlandenes alma mater, som har vært-
lukket siden 1941.

Strudentenes tross ledet øyeblikkelig til større undertrykkelse.
Tyskerne kunnglorde at represslier ville bli tatt mot foreldre og fore-
satte til dem som nektet å underteene, og denne trussel gjorde at de
fikk inn ytterligere 500 underskritter.

Av de resterende 10 000 studenter som ble bcordret til å melde
seg, kom 3500; disse ble prempte sendt til Ty-kland eller ennu lenger
øst, 6500 gikk deknine heller enn å bll nIztenkt for det minste sam-
arbeide. Nesten alle de kvinneliee inntok eltte standpunkt.

Eele antallet av nazistudentor i Holland beløper seg til 350
stykker.

Leyden cr fremdelea lukket. Myndiehetene beordret alle de øvrige
urivtadtstene i landet å åpne; Amsterdams Oalvinistiske Universitet, den
Romrsl JCstolske økonomiske Høysko1 i Tilburg, og det Romersk Hatolske

Dijmegen nektst å gjørL dette,
De 6 universiteter som åpnet etter ordre er bare skygger av for-.

dums storksit - med få studenter, mens manee av professorene ncter å
holde forelesninn;er.

Svorre  - on NS-dommer!
Ar itr.T.T-TCn  22. fsbruar 1944 holdt Prislagmannsretten møte til

behandl-lny av ankesak nr. 20/1943.

Den offentlige påtalemyndiehet
mot

A/S Remadal BrInderi.

Rettens  :Fsdl=der: E.Reichborn Kjennerud, byrettsdommer Solveig Stang
og advokat Haakon Høst.

Aktor: statsadvokat Erline Drinekmann.
911.~
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D  
Dommen er først avsagt 24.1241943, altså 11 dager etter forhand-

lingenes slutning med et nytt rettsvidne uten at rettevidnet ved hoved-
forhandlingen har undertegnet protokollen.

Det er gjort gjeldende at dommen tydelig bffire preg av at det som
ble anført under hovedforhandlingen ikke er bevart i erindringen. Såle-
des frargår det av rettsbcken av 13.12.1943 at domfelte ikke erkjente seg
skyldig,,mens det i dommen av 24.s.m. gieuttrykk for at det straffbare
forhold er erkjent av styret og at det egentlig bare er botens størrelse
det tvistes om. Det er opplyst at domfelte hadde benektet at den tidli-
gere lede var kr. 600.-pr. år og at den foretette leieforhøyelse var uri-
melig. Disse spørsmål har retten ikke behend:Let. Videre har retten -
ikke tatt opp til drpftelse cm det foreliggende forhold kunne betegnee
som leie og om det ikke snarere måtte innga under begrepet erstatning.
En hver drøftelse av skyldspørsnAlet er utelatt. Det heter alene i dom-
men: "Jeg finner det bevist at -forheldet er scim i forelegget nevnt." Det
er også henvisr til enkelte andre feil, som man imidlertid har tillagt
mindre betydning.

Prislagmannsretten er enig i det av forsvareren og aktor framhold-
te og finner at dommen må bli å oppheve, idet det i denne ikke finnes
noen støttepunkter til avaigelse av ny dom. Prislagmannsretten finner at
de feil 4cm er be ått i saksbehandlin en er av me et rov karakter. For-
holdet er så meget mer- beklagelig som Pr slagmannsretten tidligere flere  
garrer har måttet o heve risdommer Helliksens dommer på grunn av feil
i neksbehandlingen uten at dette har medført• at dommeren i_nye saker har
levert tilstrekkelig domsgrunner. Som regel innskrenkes behandlingen av
skyldssporsmålet således som i nærværende sak til en henvisning til fore-
legget nten at dette DZ skyldgraden berøres, langt mindre drøftes. I
henhold til fornrdning nm håndhevelse av Prisbestemmelsene av 2341.1942
§18, 4de ledd skal prisretten, når den ikke avviner eller forkaster an-
ken, så vidt mulig selv avsi dom i saken og ikke vise den til ny behand-
ling ved herreds- eller byrettsdom. Det er derfor i disse saker bydende
nødvendig at demmen inneholder utførlige domsgrunner, hvor alle rimelige
innstgelser fra tiltaltes side blir drøftet og avgjort. Prislagmanns-
retten har derfor funnet at risdommer averre-Helliksen må bli å åle e
delvis å utrede de omkostnin er aom ved hans forhold er vo dt ved saks-
behandlingen i rislagmannsretten, jfr. domatoll. 20

DOmmen er enstemmig.

Domsslutning:  

Prisrettens dom under hovedforhan dll.egtn oppheves.

Prisdommer averre lielliksen pålegges i hennold til domatollovens
§201 å betale til det offentlige saken$ omkootninger for Prislagmanns-
retten med 200 - tohundre kroner.

vVy

Gresvi s kkelf brikk ved Alnabru er tatt til flyfabrikk etterat ameri-
kanske f yvere høsten 1943 bombet flyfabrikken på Kjeller.

vVy
Fra mandag 6. mars til en tid over påske har ty8kerne innført

nærlig strengereiserestriksjoner fordi de ikke ensker noen trafikk av
norske påskereisende. Disse forholdsregler er satt iscene dele  p4g.a.
de kritiske militære forhold rundt om på tyskernes fronter og aV hensyn
gil tranaportene i Norge og delo også fordi tyekerne selv skal på fjellet
i påsken.

vVy
Oslo kinoer har ikke på fire uker hatt noen Gferevy, hvilket er uhørt når
det gjelder dette tyskernes reklamemiddel. Det heter at Ufas anlegg i
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Berlin og andre filmselskc,per er strøket med under bombingene.
vVir

Oslo sporveier averterer etter kvinne],ige konduktører og lokker dem med
at de på denne måten kan "gjøre sin arbeidsinneats", d.v.s. tysk,slave-
tjeneste som selskapets NO-direktry•Kielend er gått:inn for med stor
iver, mens han selv tøffer rundt i sin tyskdrevne bensinbil.. Den samme
NS-direktør bar nylig sendt flere trikker til Tyskland mens han i de
norcke avisene gcberder  seg  -svært over mangelan på materiell, slitasje,
etc. Tidligere har han scm kjent sendt ctskil.g flere trikker warover
til det tyske paradiset son han har lovprist  t-ed  flere leiligheter.

vVy

Kystskipet  'Invfylke" var for kort tid siden ifølge avisene utsatt for et
morderisk angrep av en engelsk ubåt på sørkySten sv Vorge. Da båten kom
til land og folkene ombord ble spurt hvorden angrepet srtet seg, sVarte
de at de ikke visste  noe om anFrepet før de leste om det i aviscne.

Slik er den nasjonalsosialistiske presse i stort og smått.

-srVV

Advarsel!
Jacob  Frederiksen, skrev seg-tidligere for Fredriksen, fra Sta-

vanger er en farlig prOvokatør be angd1.Verf  som fra første stund tok an-
settelse hos tyskerne og siden har gjort rakkertjeneste hos våre under-
trykkere. Sommeren 1941 var han ombcrd'd et fartøy som gikk ut fra Ber-
Fen ned n,:dnenn scm skulle til England. De cmberdværende ble arrestert
og dømt, Da Fredriksen hadde sittet d "fengsel" en dag, ble han selvsagt
sluPpet ut. Sanere fikk hah-arrestert og dømt til døden 18 unge menn
fra -v:Eæren, samtidie hadde han sittende i fengsel 158 mann, som dels ble
dodsdont og henrettet og dels fikk lange straffer. Siden disse masse-
arrestasjoncne har han også vært i livlig virksonhet på kysten der han
har gitt seg ut  for  fiskeeksportør, pratet med fiskere og andre som har •
graie på det-son foregår på kysten, skipstrafikk, frakting av folk til
lær'iand ete. Han har  an  egen glat-t-måte å bahandle folk på, en måte som
nok uange kan falle for når da ikke kjenner ham. Utallige har gått i
Frcedriksens garn. Uans nyeste taktikk er å legge seg-etter.unge menn i
al;jeren 18 til 20 år  or  deremkring. Han forszker å lure dem med på mili--
tere orgendsasjoner fcr så å meldc•den til tvekerne. Han krever taushets-
løfte av sine unge ofre. Han sier bl,u. at de skal få maskinpistoler og
drive ovolser når tlden er inne. Jacob Frederiksen-som bor i Bygdø All&
65, er 52 år, men ser eldre ut. Han kan. værE. 1,75 m.  høy,  er lett kjen-
nc1ig på eine sterkt utstående store øyne, 7ti-o.damyne. Neøen og ørene er
store, han snakker ikke særlig utpreget stava:igdrsk, er glatt .og overstrøm .
mende elskverdig.

vV7

Den tvske utsuging:  
I ekkupasjonstiden har Norge måttet levere matvarer og forstoffer

til Tyskland og Wohrmacht for over 1000  millioner  kroner, mens landet i
samme tidsrum har mottatt matvarer fra Tyskland til et beløp av ikke fullt
400 mlllioner. I virkeligheten er differensen meget større enn tallene
viser for tyskerne for1anger 5 til 6 gsnger rrisene i 1938 for sine varer,
nens de norske priser er fastsatt til bare 2-3 ganeer 1938-prisene.

vVv

ilv- vi k'em;er for.
Det tales sa megot om krigsmål bade fra den ene o den andre leir,

og skjønt vi helt fra ksmpens begynnelse har vært helt  pa  det rene med
våro, ken det likevel være spalteplassen verdt å oppeummere dem her, spe-
sielt i denne tid da tyskere og quislingor med alle midler søker å skape
usikkerhet og fervirring i hjemmefrontens rekker,
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1, Ut av landet med hVer eneste tysker, ut helst for bestandig. Den
skade de har t.ilføyet oss, de mord Ce har begått, de pinsler.og.den
mTishandling.de har latt nordmenn b1i tiidel , erfor stor til at det
noengang kan gleMmes.

2. Ingen akkord med qutslingene. De  er allelmedskyldige  med den tyske
forbrytelsen..  ' H

3. Gjenopprettelse:under full indre og ytre suverenitet av Kongeriket
Norge, med dets grUnniov, og de  retts- og kulturinstitasjoner som
er skapt Under deAs:beskyttelce og utgått av dens ånd.

4. En regjering: utnevnt av Hans Bajestet og ledet av hans sikre og
styrevandte hender.

Dette  er Våre primære krigsmål. Og de sr også den nødvendige for-
utsetning for at ti skal få oppfyllt alle de åndre  ønsker og forhåpnin-
ger vi stiller tIl freden. Disse våre kfl?-v aforanderlige og ufravi-
'kelige; • Vi har kjempet for deres realisering i 4  år,  og tupener av nord-
menn har ofret.1iv, helse og frihet for deres gjeunomførelse.
. Aldri i vår tusenår lange tilværelse som folk hur vi kjøpt og

betalt nce dyrere enn den frihet vi venter på med en stadig stigende
tålmodighet, men også Med det tålmod som vet at den flamme som brenner
i hver enkelt av.oss må'væra livskraftig nok til også å vise oss frem
gjennom de'siste tunge timer før soloppgangen.

viTtr •
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. .Då QuislinrL; ved statsakten i 1942 fromstillet seg for folket sOm
leder av en "norsh nagjonal 1*.jering", aa han at det var•denne regje-
rings viktigste optgåve å slutte fred med ri:yghlånd og deretter sette
alle krefter inn i kafdrn mot .rges og lyskiands felles fiender. Det
var en mobilisering han siktet tdl. .

Det foreliger oAlidelige. etkerretntner on at.Quisling, u:i.der
sitt mote IP.dtled I j&nuar l944 tilbed Litler tre•divisjoner norske
trotper. ',ealkt.Hdi ble det her  i  landet offenkliggjort ktisIdæa- beryk-
tede forslag om 4 mebiligere 1:em årsklåsser av norsk ungdoan .Serd sullo
settes inn. som hjeletropsåer på ostfronten, -videre har ',,didsling  nulig
påbudt  at  det s'agl craniserg et "riksutshrivningsvesen'T.• Det  kan i'
denne forbindelga også nevngs at reg,;istreringEn til borgervakt fortsetter
tiltroas far gt; servE.  tolirrvaktn nu er innstillet.

foreligger gfledes nok av tegn p?i at tanken om wbilisering
er lys devendo in.nen N3 og megat aktuell. . Det er også in-nlyEiende at
tyskerhe Ingd Igle geg tiltalt ev tårken om en rorek mobdliserin& . De-t er
nemlig for det fsrste holt på det rene at dc hår et skrikende benov for
hjelpetrotper. Men rent bartgett hcrd'fl er dek også klårt at det ville
ware on hdtry ,al ge for tyskerne on noen 1:cp-r-H,sr av Rorges ,,,,t±idedyk—
tige ungdaim var gentt rk gv  :1_fle'.e.t  hvia LE2 kgt invås:jon. kort sagt,
trusaer. ori :fled.31112Lring er il.s.g dådens alvkår. •

Ell jwbilisEngordn,_ fil -,--1 ,d,LL 2d.d:1 kpaL. mststand. Dertil trengs
ingen barole. Ingcs. nordnann lar seg lokk til kamT, for våre undertryk-
kere mot våre elligk-t,.. 1:/*t vet vt, det vet NS og det vet tyakerne.

Det c.:2 aLrfon darnns:-nlig åt cn mobilisering vil bli kamuflert,
Det .(e.h leatesk ahle cjennord arbeidetje:ncste.,s som vi nu i noen  =1r  har
vennet oge til å betrakte sem en fornoldsvis uskyldie aft=e, (ljenrom AT
har US :fått innridllt det megte av r ds kdasaer som idi[ nmes ni_z foreslår
å  mobillsard. Visse tr.. kan tvde pPt at d(t ifi.r vil bli utsrevet 50000
mann tid. AT, mena dek ell(:.rg bare bar vært iltakrcvet 5000 mann. A1 har
imidlertid hverkLii befal eller :Itetyr til 30000 mann.

Det ken dard'or nu. vd-;-in TJL tide rd glere elatt på .[J.. Det cæ nem-
lig klart at er en r.ann rsrek inne i 1,1, En'.,. er hån ikko lenger herre
Over Gin shjebne. Lek Las gal,:des navnag at t disse dager cr tre åvde-
linger av AT satt tt]. urbeddea•  pn j:/:*urnE;; nye: ilypiass Lånle,moEn ved
Flisabanun oå. 50 km. f-rg ovenskegfd.n.g . - -n.h. AT-icir kan 1A. et øyeblikk
forvandles tll cn fengåleir,  or  er dåt gjort så kan mansiakapcne sendee ut
av landet s:d ehlecdt wYNI man akg7,crterer eloktsIT7eg.

Parolen cr S.rfor 8TELIR MOT Arni
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ikke jP): dc,t. Dek Gr on stor fordel ikke å stå i rullene.•
INGEN MøTEL TIL CESJON ELLILR OVLEHODLft' Fil:Eh QkJ INIIKALIEWE TI1 AT.


