
SIS-TE RUND E.

Tirsdas.30.-maio

Grunnlevens paragraf 96, "Incen kan dømmes uten otter luv
e lrer S ikke finne sted".

_ Parasraf 96 gir.landet vdst karakteren av en z r
uata_e

frihet oVerfor vilkarlige overcrep fra makthavereinnbyg--ne§-,..7alin
eng,elsk frihetsbrov ( Magna Charta. ) fra 1215.sikrer englendeu: st o

karlige arrestasjoner fra konemaktens side. Hvor langt tyskerne erc1:21-':
3); dette omrade 729 dr senere kan vi selvcdaglis dømme om. Og Quislinc.
Icr5jeves leter etter.bevis Ior sin eksistensberettigelse som "ministerly.
sident" i runn1oven; har han lest parasraf 96 .?

Lrbeidsmobll'iseringenc
D&one er'gtadrg det mest brennene spørsmal for hjemmefronten, Nye momenter
er kommet til Nt sor dat ut tiI at myndighetene vil gt til det 'drastiske
skrittc nektO alle,.som akke melder degrasjoneringskort. Dette Pr selvsac
et unatelig ubehagelig.stritt for'-den edt gdr utover, men de ma ikko ia
kue av den grunn. Det er absolutt InT<Ln Undskyldning d melde seg fordl en
ellors ville misto sine rasjonerdngskort, Tvertom; det ville væwe et bovis
pa hvor lito vedkommende er vtlldc tal bfre,hvor grunt hans fodre1ands-
kalighet cdr. Dessuten - ungsuttene kan være trygge for at mat far d0 1L.
vel. Kaster quisIin,zeue hansken5 tar vicdon oppcog kjører hele det quislin
ske raSjeneringssystem t grdften om det skulle være nødvendig.-UnSdommen k
fa faleke eller .Stldln• kort; kjøpmennene kan blåse i helq rasjenerins;en o
selge uten viderel kort sagt utvelene er marme og hjemmefronten finne
Inntil videre macselvsast alle hjolue til og skaffecmat til dem som star u
rasjoneringskort.
De ul.wcceligste perspektiVer apner-se'P, r quiSlingexne og tyskerne, Denne
arbeidsmobiliseringen ttuer.allcredL •ed a-desorganisere arbeidsliVet ford
arbeidere og funksjonærppikke tør møte fram aV redsel fer d bli hentet,
Hele matvarerasjeneringen - et-Etort (-43 innviklet apparat trues med d bd
kjdrt overende, Og nonke hjemmefront blir sveiset sammen til en enest
•ast blokk. Selv det.størSt'd presjetap kan forekomme tyskerne billig ovc
for alle disSe. tal£;ene av.Quislangs gcnaale mobilisering. Derfor er det
umulas atotyskerne kan tvinges td1 a L,a tilbake hele mobiliscringsaffæren,
Men forUtSetningen er at samholdet vdrt blir ubrytelis; at ingen lar seg
skremme'Og €tt vi ikke Soir opp selvom kampen ser aldri sd haapløs ut,
Ungdom, mør ikke fram til arbeidsmobiliseringen.
Vls større forsiktigh&tjUnngd sammenstimlinger. Gd ikke pd restauranter,

_ kcnoor, øvrovold og liknende steder der politiot lett kan gjøre en
Stol ikke pa at det har gdtt bra for andre; .glykken er lett ute, Dot or
dan plikt ikke bare d la' være og møte fram frivillic; men ocsa a unnsa
cc bli hentet,
Foreldre oc andreradlunsdammen til fdlge .:,:;=ofrentens paroler, Gi de:
all den hjelp den 'trengerc,
Moldvarper sd'm stadig rnaloTn ftloddfl 17d veTgen, hold n.?1 for enganr;s .skyld
pg kom ikke med " det jo umulig gjøre noe ngr de tar rasjonerinc:SkLrti
Det er ikke rasjonoxingskort.vi Spisor; oc let'blir ikke mindre zat
orn det blir del,t ut '111-1ndre kor:t

-pen p1,1;Lerte krigsproduks'on,
Churchill rede3jorde den hjelp Det Sitiske imperium

e'vjetunionen :" I tiden tra 1.0_,okt 1941 t11 31. mars 1944 har vi levewt
5031 stridsyoGner til Sevjr og 6778 fly. Vi har levert ravarer, levnete-
midler; maskineregcMidlOrTodv,.-tiIcen.verdi av 80, millioner L (1,5 mil .
liarder krener )", .Neten fornødenheter er brakt fram pd

Rcosevelt redegjorde fer Bn-glonds innsats krirren os kom mad fdl-o,en-
de opplysninger om den ongelske Produksjon under krigen : 90 tusen .2-71y
83 tusen tenks prinsPrvorte:-; over:1:milliom lastebiler. Nest etter
er EnGland



[
då ilicrtes-vikticste  4•M3ensMie.  'Fra t/6-42 ti1 1/1-44 har England

varer fer 2 millardhr dollhr werausene-nermer seg nå 2 malliardL
dollar.i året0

har hittil etter låne'os leieloven levert utstyr, maskiner tflon,
for 24,225 milliarder dollar. Derav har 3/4'parter g‘tt til EnYlanl  on
99 av 100 fartøyer kommer nå fram til målet.
Til Sovjet var det inntil 1/3-44 g!tt varer for 4,75 milliarder dollar
er5.200 tank8 og€800 fly (1000 fly de første 60 dasene iår) hvorav 4000 el
fløyet direkte, fra fabrikken til fronten.
Til Kina leveres n. regelmessic 15 P:ancer så meget over luftveien s=fa
f-\/- siden.
Den amerikanske krigsproduksjon fra juli 1940 til januar 1944 omfatter
annet 157.000 fly, 57.000 stridsvogner,'1899 Libortifartøyer (10.000 tons
transportskip),'746 krigsfartøyer og 28,286 hjelpefartøyer ( blant annet
invasjonsbåter).
De allierte fly kar du siste dar:er forsatt sine ansrep mor jernbanemål
Frankrike  oc  må1 i Tyskland. Blant målene kan nevnes Aachens So=bracken,
Ludwicshafen eG Strassburge Mineutlegning har vært foretatt på Donaue

Nyhetenefra London
29. mai kl..1e130.

Italia.  I Italia har 5, arme hatt ny framgang mot Vbelmontones som do
star 2 km: fra. De truer derved tYskernes viktigste retrettvel riksves
De allierte står mindro enn 25 km. fra Rom, Byen Velletre er likeledes tro
De allierte har avskåret jernbanen ved Carrocheto oz rykker videre fnn m)
Campoleone. Den engelske avis Evening. Standard skriver i en
sikt at ,§'eneral Alexanders plan etter Gjennembruddet av Gustav- oc, fitilor
linjen nu trer tyderligere frams nemlig å dele Kesselerings styrker i tc‘
-Allierte kri r;sship har bombardert de tyske stillinger ved kysten, 0,
melder om ny framganG,.De har inntatt byen Belmonte, og truer med avskyg:
tyskernes retrett i Sacho-  os  Liredalen. Likeledes melder di fransko styrk
om fortsatt frnmGans og har inntatt byen San Stefano. Fan:etallet ur si(un
offensiven becyniite, kommet opp i 15 tusen.- Allierte fly med baser
har i løpet av det siste døgn Gjort over 2 tusen utfalls og blant ann,-rG
ancrepet havnet i Genova, mAl i JUgoslavia og tyske transporter. 3
fly gikk.tatt. Av de 15 tyske fly som viste seg over kampsonens ble 4 sioit-
ned. Amerikanske bombefly har likeledes angrepet Wiener-Nawstadt,
Vestfrenten. Tunse amarikanske bombefly ekskortert åv 1200 jagere an.rop
TW.gTuftwaffes fabrikker i Polen og Tyskland. R.A.F. angrep inatt jennt=
mål i Nordfrankrike og Ludwigshafen og la ut miner i fientlice farvann, 1 :
savnes. Tunge amerikanske bombefly angrep igår fabrikker for frenstililr-
syntetisk olje i Leipzig og  I  nærheten av K01n. 34 bombef1y og 13 ja  •cyN
cikk tant. 93 tyske fly ble skutt ned. I løpet aw det siste døgn tar ialt
3000 allierte fly på vingerne.
Østfronten. Russerne melder dt det ingen forandring stv betydninc
7275-ffrOrifaii7,Russiske fly har senket en ubåt i Finskebukta. 14 tyske fly  Ulk
ødelagt.
Det fjerne  Østen. Den amerikanske landgang på/Biakegya ved NywGui.nen.

vært meGdf vellykket. Bruhodet er konsollidert.
Norge. Meldinger fra forskjellige steder i landet viser at boikotten
arbeidstjenesten er effektiv. Frammøtet er minimalt. Blant annet meldcs
at på Notoden har overhode incen mcldt seg. I Sandefjord og oneGn me1dzie
det seg noen få nahn. Her kom det til uroligheter og 35 mennesker ble anc-
stert. Elant de arresterte var lensmannsbetjent Våle som forsøkte å
oz ble skutt. Arbeidstjenestens kontorer i Drammen, Tønsberz og flere aher
steder brente opp samtidig med uttentatene i Oslo.
Fra Kirkefronten. Sognoprest Ivar Welle i Østre Akers menighet er forvist
til Lillehammer. Det samme gjelder pastor  Jons Thori  som er slappet u fre-,
Grini og sogneprest Erlinc Laland i Gjerpen.
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