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Nr. •,æ Torsdag, den 4. Tuni 1942 2. årg.
"En nrossnt 3 1ssinger.

Ja, så stor nrosent jdssinger Linnes det fremdeles i det norske folk,
fortålte Zuisling på mgtet i Porre.

Det må bli en underlig tro og tillit til sakens framgong blandt NS-folk .
ene, når selv de minste barn blandt dem med egne grer hgrer sin store førnr
og orofet lyve slik at dot gar over enhver grense,

Det har da også vakt den dypeste forstemmelse i vido ES-kretser. Mange
er de som nu angror som hunder på at de gikk jnr, 3 De som Gnda ikke helt
har mistet dømmekraften, ser at det nu . raskt skift mtfor. Ndkt e rne folk anl
slår at  nå  learer- og kirkestriden har mistet ea, 12.000 medlemmer og nu
har knapne 25.00C med smått og stort.

"ET SAMTFT EUROPA - 400 AILLIONEK»: Da Quising kom tilbake frn sin Øst-
fronttur, mottok han nazistene i pressen og forkynte,nt det ikke kunde være
noen tvit om utfallet. Mot  Het samlet Eurobe  pa  4e0 ni1 i. mennPsk e r" vilde
hverken Sovjet-hussland eller noen endre kdede stå EP2

Dertil er det kun å bemerke at noget samlet Eurona på Tysklands side
finnes ikke. Derimot er det en samlet befolkning ba fie r e hundre mill, som
hater de tyske undertrykkere og bare kan holdes nedeMbed våpenmekt. Og for
hver dag som sUlten k)g-nddbn blandt dem brer seg MeT  o cf,  Mer; nærmer også opp-a
rgret og sammenbruddet seg

.ARBEIDSSAMBAND2T - ETNEDEKLAG.: Det  or ni, gått men e der sidan nazistene
troklamerte nyordning av advokatsambandet og  pr eSsesnbandet. men ingen av
delene er trått i kraft. Det vur en ganske busaig rollp redaktgr hiShovd
spilte ved dbn store kongressen i Italia. -ten mmtte nemlig  for  en organisa-
sjon som ikke eksistertei

Nazistene vet meget godt at de vil stite  Ine  ngyaktig den sanme motstand
hos hdvoketene og journalistene som de mgtte hos igat'erne og den flaskoen
har de liten lyst til å gjenta - foreldrig,

j-KIK1E1NYTT Den nye nazisthiskone i Celb, Dars FrdHand hgrGr til deh
kilasse mennesker som ikke kan se de mannesker . i dynente som han snakker med.
hhn har en avgud som heter Iiammon. La nan ver sokretar i Cslo Indremisjon
foreslo han ved en leiligget gasjeredukajon for sine modarbeidere, men pålegE

, for seg selv. Da-ban ble utneYnt til sognboresak krevet han utbetat husleie-godtgjrelse fra den  bag  nan ble utnevnb, Mnns deute etlers care uthetales
fra tiltred.P1sesdagen, (Han fortsatte a hea Osie Indnebelsjens bas i Hogsted-

- veien 49 c). De kommunale myndigheter nektbt a,giåre noeh undtakeise for ham,men nan tvang sasen gjennovved-njelo av ekseebe_sjonssjeu i birkedeparte-
mentet, herr Peyling. Etter ansøkningsfristers ctIlp melelte han  seg  som søk-
er tjl et dosentur i kirkepedagogikk ved Universitetet, De to andre søkere
ble av fakultetet erklært som habile sgkere, men Ergyland ble erklært ikke
habil. Kirkedepartementet utnevnte-Frøyland, hveratter han med en gung sgkte
om et års utsettelse med å tiltro.- han har foragkt å h~2 kapeen på begge
skuldre når det gjelder forhnidat til naziste ,s . :ei ren Morske Prosteferen-
ings styre  blP  avsatt, blg han oppnevnt 59M kemmisarisk fomåna, men var
overfor sine kelleger-sa-rdeles ivtig til n orklære at ban Ikne var medlem av
b3,,og fo7gordninen fikk ban med gn tilfoyelso em at han  Aikke hadde an-
iedning tri  a  undslå seg". Det vår mbningah  Tt Lan skulde "rbhabilitere" seg,
og han skrov en erklæring som ban vtide ha i Gegniande menigetsblad.
heter krevet at han skulde si fra epent  pa  trekesbelen‘ Det turnr ban ikke.

De  biskbp»Berggrav blP avsatt, ble Frdyland av Kirkedebnrtementet bedt
om å fungere som biskoh - men undsle seg. Det bTe betennat sem deM eneste
lyse puhkt så hans ellers  sa  mgrke ralleblndm  egnann  hnh  hun altså tradt

helt over i ferredernes rekker.
EISKOP STØRENS AVSKJEDSPEEK.EN- I NIDAR:CDCnaTT  Krbsit i  TeLemofertsdag

holdt bisk np Johan Støren sin avSkjeat2reken  1 nidrosdostem.bven hanogsa  ble
ordinert til prest for JC Ur siden. Kirken var  bytat  til sists ptass nv
menigheten. Biskonen talte over dagens tekst  eg  sa tilstatt: Hv5s bclket medKristus som lec r still r SC:,€T  til Ramn for SanTih(-}t,  r2,.<j  att,  f'Or [ToChet og
renhet, for forsonlighet on fred,-  har vj  grunn biT a se MybM ee folkets fram-
tid , selv om der er vanskeUgheter en trengslen enb ma <7,:ennomkjempbs, Til-
slutt minnet han om et ord av bjørnson:

Til kflo da c vganbh :eteadem
I 03.7 ng i vaarn. og V

,det e n



LOKALKYTT.
g0h FRAM SO1 EN GAL MANA PA STAREKK SKOLE På Stabekk skol(

hendte det fredag før pinseaften noget som gir et grelt innblikk av Quisling !
mentale tilstand. Plutselig kjgrer en stor flokk statspolitimenn opp og om-
ringer skolen. Lærerne blir samlet i lmrerværelset: Plutselig triner Quislin
inn i værålset fulgt av Lie er):Schanke. Han holdt en tordentale for lærerne
hvori han halvveis på gråten - helt hysterisk - hevder at de har ødetagt han;
arbeide i Norge. Etter sin tordentate, peker han på nærmeste lærer og roper:
Er De Medlem av lærersagbandet?  æ  Nei, - Vil De melde Dem inn i gamPandet? -

- Arrester ham! Så peker han på neste, stiller db samme spdrsmål og
fåt de samme svar.- Arrester ham! Dette gjentar seg ni ganger, hvorpå før.
eren "trekker seg seirende tilbake!"

Så langt er det altså kommet med Vidkun bin norske. Ikke å undres for-
resten at'hans mentale tilstand nu er i rask utvikling.
. Det geddeies gjerne at ytterligere 6 lærere er blitt arrestert på•Stab.e]

at skolen er blitt stengt.
BERNARD ASKVIG ER SNART AIRKE :'Som tidligere meddelt er det stadig
flere av.politifunksjonærene sOm-melder  seg  ut av NS.• Nu er også fullmektig
Vaglum gått ut. Politipresidenten i Oslo og Aker, Rernard Askvig, står snart
alene igjen. Han har jo også til og med skrevet politiske artikler -og opp-
fordret t41 "å komme til fornuft n- det vil si melde seg inn i partiet- Folk
soM har med ham å gjøre, forteller at han for hver dag blir mer og mer ner-
vds, og nu er på randen av et sammenbrudd. Hva bragte den mann inn i galskap.
en? Svaret ligger nær : Han er sykelig grisk etter penger.

Som em penger blir noget verdt for ham !
WILHELMSENS "TAMPA" SENKET UNDERVEIS MELLOM TYSLAND OG NOLGE Wilhelm

sæns "Tampa", som gikk i tysk tjeneste er nylig blitt senket underveis mello;
-Tyskland og Norge. Den hadde full last av kull.

I det hele er fire norske skip senket mellom Tyskland og Norge i den
siste tid. To hadde Stykkgods og to kull-last.

Antakelig som fdlge av dette er det nu forbudt å bruke ku11 og koks i
industrien, med-undtakelse av skipsbYggerier og enkelt4trigsviktIge bedrifte:

• Ruteflyet sOm trafikerer ruten på Nord-Norge flgy forledbn vill under e•
kraftig snevær  dg  stgtte mot Sandhornet i. Steigen. Resultatet var tragisk
de 14 ombordværende passagjerer, sont alle var offisereri omkom.---

5 tyske transportdampere ble senket like nord for Landego i midten av
april. Det skal være årsaken til at: Vestfjorden og området var stengt en tid

Fra hurtigruteskipet "Lofoten» ble det den 24. april iaktatt 3 svære
transportskip i synkende tilstand på Helgelandskysten. Da skipet kom til u=
lykkesstedet var sjgen full av Vrakgods og lik, deriblandt ca. 700 fra "Org.
Todt" Som skulde til BOdØ for å bygge kaSsematter. Nå må det hentes ny  fonsy

Da BrønnøySUnds lærere ble sehdt nordoVer Var hele byen møtt fraM på
keien. Da ektvet la fra kaien, trådte presten fram og istemte "Vår Gud han
Så fast eft borg". Kapteinen seffi Stod på broen slo Stopp i Maskinen, og ble'
Stående i StraM giv akt med luen i hånden og sang med. Han holdt fast på
maakintelegnafen og rasende tyskere som- stormet Proen for å, få skipet igang
gjen, måtte trekke seg tilbake med uforrettet sak. Først da sangen var slutt
Slo kapteinen "full fart forover" igjen.---

Torymgtet i Tønsberg 2. mai med Osmund Thorsnæs som taler var preget sv
matt stemning. 50 personer var møtt fram.---

Av-de fire saker som har vart til behandling ved lagmannsretten i Tøns-
herg, har de to vært reist mot NS-medlemmer. Den første vil være vel kjent,
tiltalte Alf Kemfjerd, som var sekretær for NS L Vestfold og dessuten utsett
til harneleder i parttets ungdomstjeneste. var tiltalt for sedelIghetsfor-
hrytelse mot mindreårige. Han ble kjendt skyldig i utuktig handling overfor
barn under 14 år og idømt 1.1/2 års fengsel, videre fradgmt statsborgerlige
rettigheter I 10 år.- Sak nr. 2 var reist mot Hjørdis Alvilde Istre Hansen,
Tdusberg, som var satt under tiltale for tyveri og underslag, hedrageri,

fatsk fork1aring og æreskrenkelse. Fornærmede i saka var tre NS-kvinner, og
med et dramatisk moment inngår i saka et tyveri av et skjerf i NShuset. Sak,
er som en forstår en skandalehistorie som avs1ører de mindre hjertelige fcrh

old som preger den politiske underverden I Tgnsherg. Gjensidige beskyldninge:
av groveste art er utvekslet under sakas forberebende stadium. Retten fant
ikke å kunde avsi noen dom, men besluttet A la tiltalte mentalundersdkes.



Sem hilenhOe• bak.ynk-retmte astneH rueste;Le r.anger :ra -toret. -uhj er edtd.P;hn
rr'a Gslo til hatmar . hano- e it,O~=en vkr mcd i klonajakten. oe ddsdd, meT1 ut-
byttet er nok blett mag.ert., 1:,ri_d rodsiskeefanger og 9 britiske rlyvere er
kommt over rrarder tli Svcriyo. Onder Icl-b:n.njektge. i •Elverun fikk hirden ut-
10vert vdden da ruesernd dkuelle bringes.LetlbOtte 'I:tddd ellor levondo u . hirdeen
.,- emet mmegerg, om.  : cieb, ..('' inged  rdnedn e mnn der met trodde- bige'l se  On-som redde ever Glemma - og-
e'ic okj't - es, de- trar f.  lkodoyerrs,vleth_ded'Odg,. at dot var cn ung nonddiann dc
heddn okutt- Do t er ikkd tatt• nonn rdOresaltor nerfor aieeudn og NS-folk av
denno grunn, dot er beivaaTt, 2.ogn avel.adfl.SoM font hted  p1  Elverum kirkegard
fikk en endrm heitokeise, CeL 500 menneskeM fhlgte: dtar unge mann til bans
siste .bmtlested. Avisone har ikke notent noc  nm  etelSoden - ikke på sisete'side
en gang.--- . . . . .

Kinbstreiken •i: vdsberg er stadik megete±fektiv. diocn avgjdrelso...i sp-
~let D.T.arLS:0 .t,D130 ode nY kinobestYrbr fbreliggcr enna ikke, ot av kido-
stierets mediggdier, undaslaggrenaCjIlund J,,r,, frmmkttbeognrung.  kinobestyrer, og
•nh. dr det  »1  tale 2..idoe ntiliInen "tille) bthtilling. med 200 krmndi
linn. ArbetedeMeng.den- Sti:HT vel  i- fOrhold ttl oen minim :ale sdknig til kinoen.
A.prepeeo kinbsh7C1k: Det-.er .fraMdeIes- saeat all tarsk film er beyketet.Like-

nhall pydbegandeflienH. Nheticneitnoatret cr nb*Ihoyotet.---
den  bergktodd• redhItt.dbcbmdemonn Ødogard d Vhsttold Prehs0 1 Tjusberg ka;- .o -

05.ny gejort  ocg  eemrkbt,. og nksodrker-det ror  1(:_msrls •ffiedlAriTssKal,?i det setats-...

bærohhh mmugti, Undor nt behdk oa handverkkren,..-gikIk han 11s pa en av kaffer
gjestne, ce hrfirdn endto med at badh en angrepne•og hgrIttereh ble hentht .
h.;,T dolitIetcog tatt ' forbdr. Det ble konsthtert at redb-itttøren var overstadr
-Ig.LerbbeL.ri tIeika berer framdelee-hes polifict.-rT

Sekretherdn •L iderra fersynIngshegd::• et Ott3-kvinnfolk fra Tinlund har gjor:
;henk. ekyldLg i til(b'vell,k‘kj-o n av flosk. auk nadde a'att melding om at det rore-
gikk u:10.viiyi Gal bodelden mann i bygdh •-de hun tilbdd •batr) h holde tertt hvis hui
flkk errekInke. tetfikk bn.men flet ver endre domdikke kunne Molde tett.
Merkelr.khatd1( cr -ig, ikkb Tibrnot fre dtn stilIing.---J m- .

(Lidtiik.,..dom, fre fdr bar hatt en h:nkiver av diath'dte scrt i ronatdr Ter-
stein Lennr hur nu •hhtt ch• ny, nemlig syme.addast:Jens• .ArSr.--L

Et frdtnedende modlegbav-NS i Vestre ipten, hOnre(tmeoler f!htgen hyget ble
sist ldrhatd. arrestbrt: Dette- sbal visStno'kestla I•orbinhdish med et stdrre
.11ndersihtd I A'erdhelon på "ttauI'os, sdm .ble bustyrt-aveFygel.." han. har wert
don doeiindrende lvutfosSnpartiet. .ArrkistasjOhen,bor gjort et.for-•
stmmende inntry/kk;:i.DIS-kr-h,scr., hvorgaah• ihke l'enanrklarer .:=t nemmeligholde
kerrups,Len ker", svtldei som pardIg(edl, gjeir Sor- Skyldig.i.----

-Kortenrrjef Kve).-flugdn 1 VeStre-Totenderganrehtbrt;detter forihngenCe.
...a.v Ordrgrer hor..-nerhy Kvaldugblehfor enctie .oiden avsatt som ontorsje:.alh._en k..
Sn ettea . hnmedridng: t"rd rikgrtrygdeVericht fortsatte han-som try(=tdekahnerer, .
hvillt hognorpd. ikkelobfltd. tCat le-Haugen•var on eshdvanlItg klyktig mann, eg
deshethtt Sat±, ban jrnh mkd'houndk-hnbrc-.6m kerup-s[johert•bl. d1-2 H,yeo tot-dsmenn
gi keomifcrih-th,• dehifer-.var dbt cm d. kl(dre.åHusttederli.ete".1 ' l••g. jore, e 4.J.,JL----.

nii9Me.hietr gn hvaden nyogildh -1:a.dhktdror. idejnr hdOt . ble hanahsaft
som redahtdr .r.-Iv.rtGaoerhndsddl€hu I LILLehammnr. yk(bon-2,a•ukr var nytsen-

konkdregns rend.• •dalsme mhtte slutte.-Oglaan•bie oVgriatt• liedd,gegiggen ev.
vreten.'Llai tta LeTla, 15,-,,.t..:--k_kværre enda The„6:denno viseh. l_dot draa hell har
m±tHeet, logastille--- . • • . • • • • • - .

Pel'tifullmktim Andors Lango cr arreothht. han tiar modIbm dv i'119 gn tid,
og Ennsgott ved Vdstdedand rbT_MLitikammerd Ahb gjerde rtterlimihiykk,et ferdic-sph d
fjerne [IS-nelitiffdder Lorangn. dg ble rlyttbt. ti) •TrdnelheiM. Langa er• arro-
stert foe il net f:ennte avetbÆdhn i •benLaet ttlstond hc)sborr ordf+ .rtJr (.13-mddi
hogn.eguel.-,- . . -

TYSKFddrILO ,./(IKSCHaF, I• hMitelT. •
- JI(L.K:,:ne,,E ,HOETiEL SEG IT.PE*OR C.,-1 *\:',1-EJEC:,..: i-iG:It ry,..... dbn fhrste deic.

rassiske kirdsfanger- kom tYaCtegted, har relk knunk,tcse med bvielcdn.s.ada' ne -
og brutol- tb-t hvekerne behodedigindeem. n-engenh rgoltedo simnolthen langstamt i-
hjel od.sr,L,m, em sles ved enhver geladning.. TY:LTe. deutscha Wehrmacht hdtter
scg derved othafbr den-erkreLvonsjenen av 27 jumli -1,_'JH som elle siiliscrte
aanem,alanbmenabr. I cond hrleikks1 7 Leteter:dot 'Do" (Langane) okalk.tllatn-
hvor tid bpMm:surics mbd abmanttet eg 5enkytteo, bekMik metkveldnhandlinger_ . - - L hm ,



iforhanels  og ofortlig  nyaklerrighet. Represålier  tike overfor dam er forb,,
61,4t".1 a:til.k,.:1 il stir det; "Kries2dngenes flåtrasjon skal bade kventitati-
mt og kvalitativt svare til dem som landets egne depottropper får. Fangene
skal ennvidere få utlevert ngdvendige redskap for selv å kunne tilberede de
tillegg til rasjonen som de skaffer seg. De skal ha tilstrekkelig tilgang
på drikkevann. Bruk av tobakk skal være tillatt. Fangene skal kunne banyttes
i kjgkkenene. Innskrenkninger i forpleiningen som disiplinærstraff er for-

/ budt". '
I artikke1 12 står det bl.a.: "I alle leire skal-det opprettes mark-

tenterier hvier fangene kan få kjgpt matvaver, og brukegjenstander til stedets
vanlige priser." c. .

Etter'fOrgi,gg'krigi da tyske uebater senket halvparten av vår flåte og
mer enn to tusen norske sjgfolk omkom, tdk vi titUsener av,tyske og øster-
ISke •barn ti1 oss og'Sendte dbt.ene.tog etter det annet med 2ratis'matvarer
til Tyskland. Ra-trues Vi'med strengeste straff hvis vi  gir  en fange en brød
bit. Tyskerne.skdlie betenke seg på å stille seg slik at vi etter denne krig
glemte at også de,troSs er mennesker.---

Da Terboven'hOldt-feSt for 250 mennesker-som er knyttet-til Deutsches
Theater in OsIo for å feire teatrets-I års jubileum, fikk samtlige i present
-2 flasker Gammel Resbrve akevitt, 1 fI. Long John whisky, 1 fl. Kloster Lik-
ør og 1 fransk 1ikør‘flas1te..Teatret.har ogsa i sin restaurant goder som er
forbeholdt byens egne teatre--smgrbrgd'ffied de'fineste kjøtpålegg, vine og
soirituosa.' •

• ET MALTID SOM BLE AVBRUTT Like før.de.syten-dødsdømte tra jæren
• skutt av tyskerne,"kom endel av deres parørende reisende inT til Oslo for

om mulig å få hilse på sine kjære og veksle noen ord med dem.
- • I Røde Kors Klin1kk'hadde noen av sgstrene arrangert et. måltid fordem,
sa  de skulle Sliope strevet på de everfylte kafeer og restauranter.

. Midtunder måltidet.brøt tyske.Gestapo inn i rummet og avbrøt maltidet;
Det ékulle opptas forhgr for :a  bringe på det- rene hvem sem stod for bespis-
ningen.

Så dypt ned er tyskerne-sunket-under nazi-regimet at,den slags kan-
hende. Det er verst for dem-selv. . •

MUSEER OG BIBELIOTEKER SOM LAGFI.HUS :Etter de-britiske angrep på Rostoc.
og Labeck, kom' det lsnge tyske veklager over hvilke kulturverdier som gikk
taot. Fra britisk side ble det anført at- tyskerne mange tilfeller hadde
brukt gamle•bistoriske bygninger og kirker soM lagerplpss-. At det er  sa, -
har vi sett i Norge. I-varmanedene 1940 ble eksempelvis:plassen rundt
Uranienborg kirke brukt soM parkeringsplass fortyske.milit&rlastebiler. De
stod i snesevis inn til kirkemurene. Kunstnernes Hus i Wergelandsveien bruke,
nu til tysk lager. DetS nærmeste nabo er.Wergelandsveiens klinikk og-i.sam-
me kvartal finnes- ogsa  det store Miltære Sykehus, Histbrisk Museum, Nasjonal .
gelleriets og Aulaen nabo er rekvirert av Org.Todt, Den nye flgyentHbnivere
sitetsbiblioteket stables-nu full av militære karter.

DEN TYSKE ANLEGGSVIRKS0MINE1EN I NOL.W. BEGYNNER Å SPhEWE :"Mineral-
glbaugesellschsft", "Nordisk Lettmetall" og alle deres forgreninger har i de-
siste halvannet år Satt igang ogdreVet en kolessalt omfatende anleggsvirk-
somhet i Norge. De bar igjen vært direkte knyttet ti1 I. G. Farbenindustrie
og den tyske stat. De norSke fosser skulle utnyttes på- bred basis og indu-
striell -produksjon framfor alt av settes igang. --

Nu kommer det rapport fra de forskjellige kanter om'at anleggene star i
stamps og tildels sykner, helt ben. På Sundalsøra er det nesten slutt på virk-
somheten o2 Ardal i Sogn mangler man materiell en katastrofal grad. Det
ser ut som- om tyskerne konsentrerer seg om Sauda,-for

Tyskerne skuIle naturligvis lære oss nordmenn en hel del også på dette
bmråde. Dc tyske anleggskontOrene i Oslo har kontortid fra 8-17. Folk som.
kjenner til det kan imidlertid fortelle .at de aldri noget sted har sett et
slikt rot og mangel oå effektiv utnytUalse av arbeidstiden som hos tyskerne.

BERLIN - AVIS TRYKKES I NORGE Da- tyskerne kom til Norge begynte de
streks a gi ut "Deutsche Zeitung" og "Wacht im Norden". Det var en meget leti
opogave å Igse. Man kommanderte simpelthen "Aftenposten" til å greie alt det
tekniske, og.sendte opp noen journalister. Siden kom også "Deutsche Monats-
heft". Nu er det gatt et skritt videre. Den mest ansette tyske ukeavis "Das
Reich", som i meget er en etterligning av "Times n , trykkes nu i Arbeiter-
bladets. trykkeri. Matrisene koMmer hver uke med fly til Fornebur På den
maten far man meget fersk Berlin aVis 1 Oslo. Og så blir, det et-særdeleS-



billig arrangement fortyskerne innbruddspris - for både papir, sværte  os
•trykking betales i norske kroner. -

Et av de  mange  bevis på hvor total den tyske utplyndring er i Norge.
FLA UTLAWDE1.  
NORGE TAR ET TRINN OPP I_VERDENS ANSEELLSE t Som meddelt fra London, har

nresident Roosevelt gitt den norske sendemann i Washington rangen av aMbaSsa-
dØr. Samtidig ble deb norske sendemann i London gitt ambassadørs rahg.

- Dette er kun hendt en gang tidligere i historien, .nemlis med Belgia som
et synlig uttrykk for dets Siore innsets• i Verdenskrigen 1914-18.. .

Det er ellers- kun stormaktenes representanter som har ambassadørs rang.
17. MAI ISVERIOE : 17. mai - feiringen over hele Sverige Viser hverled-

es forståelsen av hvilken kamp Norge flrer 1dag, ikke bare, for seg selv, mbn
ror hele Norddns er i stadig sterk stigning. På en mengde stder
rundt om i landet ble'det arrangert konserter og opptog til ære for dagen.
UpPsala marsjerte et-tog på flere tusen stadenter gjennom gatene under norske
og svenske flagg, i Gøteborg var det..kolossdl tilsluting til en friiuftskon-
sert. "

ERNILINGSPOLITIKKEN I TYSKLAND'Rkk SLÅTT FE1L : En av de mest oppsikts-
vekkende hendelser i Tyskland siden Rudolf Hess flyktet til England inntraff
fernoen dagor-siden. Landbruksminister Walter Daird. har fått sykepermisjon
nå  ubestemt tid. Daird er like gammel nazist_som Hitler selv og er blitt
regnet som en av hovedoppbyggerne av nazismen. I det. siste år har man hørt
svart litatil•ham, han er mer og mer blitt satt til side. Nu er han dofini-
tdvt skjaltet ut. Nele hans system med "Erbhøfer!' er slått feil - den tyske
•felkeforsyningsolan rakner.

"ILLUSTRI0US" I WENESTE IGJEN Det britiske hangarskip "Illustrious"
er som kjent flere ganger bldtt senket og tilintetgjort i aksemaktenes kem-
munikeer. Det faktiske forhold er at skipet ble skadet under kamp i Middel-
haVet, men gikk til De Forento Statdr for egen maskin. Etter endt reparasjon
er' det nu satt -inn i tjenester igjen og vises i siste Fox-lvolfilmavisen
Stockholm.

.JUNKER MANGDER RESERW,DELER = Den Norske Automobilfabrikk Kambo.pr.Moss
har siden krigen i Norge måttet arbeide for tyskerna, og.er gått inn sem et

Junkers produksjon.
Det viser seg etterhvert•som tideng ar  at det blir stadig Vanskligere.

for-tyskerne Skaffe de nødvendige reservedeler. Det henner man må vente
måneder på dem. -

Slik tegner Tysklands vei seg stadig tydligere; Utfor stdoet!
INTST NORSK SKIP TIL JAPANSK 2.64-ER AKS~KTAAVN Vi husker det flotte

tilbud om pengebelønninger og annet godt som ble gitt de norske sjøfolk og
skiosførere hvis de.bare vilde føre 'aine skdp til en. havn •kontrollert av.Ja-
nan eller aksemaktene. Nu er fristen forlengst oversittet . og ikke et eneste
skip har 'vist seg i horisorten. En latterlig fiasko. Og det yisste jo alle
på forhånd at det vilde bli Ingen norsk sjdmann er tilsalgs

I forrige krig ble vår flåte redusert til det halve ved senking og Tor-
-11s. Ti år etter hadde vi bygget den opp igjen atørre og bedre enn noensinne
Denne gang cr sonkingcne-langt mindrc og mer onn 1.800 norske skip-seiler på
havene.•Verdens mest modernd og hurtigscilende tankflåte er.under norsk flngi

Den brinser over havet over halvoarten av oljen ow bensinen til flyvere
som skal knekke og knuse nazistene. Norge er en stormakt på havet - og den
stormakten er fri og i kamp ustanselig.

•
Norge er større.enn noen vet av,
hvert skip under flaggata vift
-er på det endeløse øde hav
et stykke Norge i drift: •

Dementi: Nazipressen meddelte forleden at høydehopperen Erik Stai var g:
inn ruF-åkrrifidrett, hvilket er.helt løgnaktis.

LEVE KONGEN CG FiEDRELANDET.


