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Ord for dagen: Grunnlovens 5  , Kongeriket Wesge er ett fritt, selv-
stendig, utdelelig ng uavhendelig rike. Dets rejaringsform er inn-
skrenket og arvelfg munarkisk.
Frihet innad - frihet utad, det er dotte grunnloven proklamerer.
Paragraf I gIr oss grunnlovens hovedtanker i ctt nøttoskall. Den før-
ste setningen, det er Ntrges uavhengtghetserkkmring. Ingen annen nasjon
kan innsette en norsk regjering. Og frihetsgarantien gjelder for hele
Norge - ingen dcl av Norge kan eevståes_
Den andre setningen er vår stattsforfattning i en stikkord - innskren-
ket monarkisk - og innskrenkningen oestar t at folket selv bestemmer.
Det er igjen garanti for vår tndre frinet.

OM Å MARE SPUELSER PÅ VEW7EN NRLN RA.F FANDW' PÅ NAKKEN.

Frr 14 dager siden gjcrde tyskerne et temmelig plumpt• forsøk på å så
eslid i den danske hjemmefront. Ett tysk Tly ustyrt med engelske kjen-
ningsmerke slapr, ned flyblader over Kjøhenhavn. Av flybladene fremgikk
at Danmark snart Skulde befrtes og isteden beeettes av amerikanske negor-
tropper og russiske spestaltrouper. De danske kvinnar måtte forberede
sig på voldtekt i stor stil og damiskone måtte desverre i det store og
-nele innstille sig på sn nce mindre dannet behandling enn de var vant
til med de kultiverte tyske soldater, men det gtkk en utfra at'danskene
gladelig vilae avfinne sdg med når de bare blev kvitt tyskerne.
Då er turen kommet  Til  oss. Alle ncroke aviser fiEk beskjed on at tors-
dag 11. mai måtte dverskriften 'ovem heåe tørstesiden'reserveres meddelel-
ser om at nc skulde Norge utloveres tll bolsjevismen. De følgende dlager
skulae overskriften over hele førstesiden fremdeles rnserveres behandlinge
av denne sensasjonelle nyhet, hovodartiklen måtte så flankeres'av ct
massende antall artikler cm bolsjettkernes grusomheter, For eks. som:
"2olsjevikernos  g12.  sømhoter PeElts. Itsenvia av
pindler." "Med bolsjevIstisk besettelse følger overallt tvangsf1ytning
En rekke kaukasiske stanmer og folk senat til Sibir og Ura;1," Videre
måtte avisene fylles med sitater fra sYenske na;,tiordganer misvisende
utklipp fra andre svenske aviser omg ttklipp fra aviser i tysk okkuperte
land. Allerede fredag stikker nestehdven fram. Nå er trudslen mot
Finnlund rettet mot hale Dor rien,  7nå får vi høre at hvis sovjetrusserne
kom til Nordnorge opstår det en ny strategesk situasjon som ikke har
vmrt Tflrutsett. ( if Tenk det dar, vi som trodde den tyske strategi forutså
alle muligheter,) Hele Norden vil bli utdatt for samme trudsler som Finnia

nu har kjemPdt mot i 5 år, ng v11 de finske tapre trepper alene kunda
klare kampen? ( Vordende A,T, guteer les fredagemavis en gang'til hvid
du er i tvil om hwad d u skal gjøre r.år du blir innkalt til A01.)
Førstejiden i Tredagsavisen  dr  blanet annet uyntet med meddelsen cm  bol-
sjevikernos angrep mot norske fiskord. Her får vi høre den nu 3 uker gamlo
historien om de norske angive=e son blav hentet meå en russisk marine-
fareøjf, men nu er anglverno blitt uskyldige fiskere, Lørdag og mandag
foiLsetter hysteriet etter de samm; klisdeet, m en mandag er tonen i avise-
nas ledere adskillig mere truende, Et l'oreløbig klimaks i den nye form id>r
nervekrig fikk vi i quislings plutseligo tale mandag. Flankert av plakater
med teksten Ti1 samling for kamp mot bnlsjevismenu holdt han en hysteris
gråtkValt tale som munnet ut 1 at det norske fclk måtte forstå hvad hampen
gjalt. Ncen konkret beslutning blet ikke ndtt, men det norske folk er nu
klar over hvad Quisling sikter til 71 skal nå med aEle midler tvinges til
å hjelpe lyskland i dets siste despetame kamp. Len hjelp vi tvinges til å
yde konmer stadig til å bli av mero karakter, Imorgen kan vi stå
med spade 1 hånden - itverimorgen med gevær,

Fra sikkert hold meldes at Arsklassen fra 1921 og 1922 står foran umiddel-
par innkallning,L  angiveltg til atIdeLdsinnsats, Guttene skal først møte til
registrering pa a-fUeideknn'oorere, ?e,rolensom forlenut er &itt, er=7
TI=WDOPMAn Mør-LT=-, HVERKEP-MTEGISTRERTTM-1 ELT;FR AVBEISE-.



Nå skal/hMtinnnenes politiske'neivitet nrøves. Men en feil har regien
gjort, De som muligens hadde glemt tirsdagens eg onddagens feiteste over
skrift, fikk se den igjen tersdag, midt inne i ali vrøvlet om kommuni—
stenes grusomheter Ni =dmenn.do-tft til døden. Pressesjef vi blir da
dagi ig minnet om inna.cr-Y'T iiÇ -
Anle er klar over at Russland skal befri Polen og rnateelnkia og at
Holland Belgia ogkeee4krike 6k31 hefries av England og Amerika simpelthen
fordi disse lana av geografiske og strategiske grunner hurtigst vil kunni
befrres.på denne måte, Av gede grnnner kjenner vi ikke til de alternativ,
de -aladerte regner med for befrielsen av Norga, man den situasjon er vel

-

• tenkelig at de tyske tropper i. Nordnorge hurtigst vil kunne internrneres
ressiske tropper. Meget taler for at den dag befrielsen nermer sig vil
vi dypt få sanne ot "hurtig hjelp er dobbelt hjelp".
Når en derfor ser på det som blir brukt til grunnlag fordberantirusriske
nropaganda donnegang, skjønner en at en ståroverfer et-av tyskerned fre
tigste forsøk på å gjøre hvitt til svart0 Avtalen vil i virkeligheten g,
ut på å sikre norsk sivlladministrasjon I det tilfelde at russerne som
følge av krigsbandlingerne vil kunne vmee de første til å befri Boe av
S orge. At dette skulle flnne gjøres til gjenabtand for politisk propenran
er vel å undervnrdere .se, Så mye ner naive enn polakker og tjekker som
idag kjemper aktivt bak de tyske linjer er vi vel ikkeo
Vi må imidlertid være klar over at når propagandaapparatet er satt så kr
tig isving som ha, da er det fare -på ferde. Ubehagerige overraskelsar er
nær foreståendeu Fran for alt nå vår ungdom være på vakt,

APPELL FRA DE ALLIBRTE,

Ved åpningen av den amerikanske radiostasjon i Buropa søndag den 30. apr:
1944 holdt sjelen 'for den oversjøiske avdelingen av det amerikanske krigi
infermmasjonsdepartementet: Robert Sherweed, en taler Han kom med følgeni
advarsel og direktiv til undergrumnsbevegelserne i Europa. Direktivet
per klare linjer cg har den storsto interesse også her hjemme:
G 3/4 ikke til aksjon for tidlig rnjør ikke noc overiletL Sørg for ikke
bll nvsløret ; Stå fast og vær på post Hold disiplin i gruppen I
Det blIr bruk for deres tanpernet når dagen er inne Lylt på alliert
aradie Yent på ordre fra alliert hovedkvarter b ba ikke nazistisk
prepaganda lokke dere til forbastete handlinger

Nyhetene fra London
manaag 15- mai E1:1:630,

•taliafronten. Generan Alexandnrs keflike'fra Italia idag melder om ej
•Tit,TT7caangs-fU1r. bresje i Gustavlinjen. Fransko styeker tilhørende den 5„-t(
'arme har inntatt 5 landker vest og nordtest for Castel Porte. Amerlkan:
tropper har avbrutt velen melleM Arizenia og Fermia..Britiske tropper ha:
rykket lennere fram d Liridalen. Allierte fly hadde igår bg inatt 2500 in
fall mot tyske troppeansenlinger og andro militære mål bak frenten, des—
uter har de bombet 7 jernbanebruer i provinsen Venedig og 2 flyplasser i
Pedalen. 10 tyske fly-skutt ned, -6 allierte fly tapt.
jugeslavia. ito melder ha gjenerebret havnebyen Stanigrad I Dalmatia
ren tjtS'ku—Off. i østbasnia har slått feil, de distrikter tyskerne crobrel
.er.allerede igjenereernt. Kalvparten av Jugaslavia er nu.bafriddikatysk(
ne. I Egeerbavet er 4 tyske skip senket av allierte fly” fra basex i M.ø
Vestfronten. Idagmorgns ble flvplasser i distriktet Pad de 0aIais bombel
-a.,7---U-Unge—S5drIkanske hombefly ehskortet av jagere. En jager gikk tapt.
Senere dagen bombet middeltunge f1t- jernbanebruer i rordfranrike og e/
flyprass 50 km,- nord for Paris, Britiske nattangrep mot militære mål i
Nerdfianrike Belgia on Bolland. 15 tyske fly skutt ned cnter Englands østl
østfranten, Russisk bombing av militære mål i Brest bitovsk og Narva.
TYske forstyrrelsesangrnp met nedre Dnjestr slått tilbake. Tunge russiskE
bombefly everført tin TCrim for bombing av Remania. Ett tysk skip senket

den Ennke havn K-tka, tyske skln_ senket utenfor Romanias kyst.
N r)r =0 0 Søndag kveld blev det kastot nøkbomber under forestillingerne på

• 2aexa--le, .iaga og Sealan Dette er den siste advarsel til folk om ikke å
g. på fyske filmer,

mai er in(Yen nerdmenn uto etter kl 19, Teatre kineer, restaurantei
a aùdrJ r2fhøie]:s'ese-taIiiesiffidn'tiefla-f fi ïtår tomme den dag.


