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mi ennå
J); er .11n0 merin,

'c' ye=J ovr bØkGr

drmmen frem
blik d.en ensan,c; strålte
om en vismanns penn,

2or frihet og sannhet.

Btrbrit,=!. den 26/5-42 unde_t"-esnet
Gn trIctt som binder'de to  I=c1 tii r .6-en met Hitler-TYck1and

inntil den endelige se:ir 2r v=et, T.T.ektn fP15'_kt(?-r 0g2 bge 12-qd til
å cg ht.inG_re rye tyjkenært scri=be:id cg gjens:Idig h;)21:p

.overgrep etter denne krig, Wyliten ofontliggjort

såmtidig k.1, 18 torsdg J ?=;' i.- --.;Jalen f undertpnmet

av og 3t kommiti:2 ktc:r sttte
fru Jmer:Ike vli bli 1,2t om det åpnes
en ny front 0tr :742, I Lyi.r..? J..21tr -Jk Church-111,'.
frvarssjefen, 31e1 i forhcnd-

-linone. Lvtien vil S n',7<jt7 1,1(ivenclihoten a7 .
å å-,)ne c:n ny :front 1-lutu3 helt .Ltib or tOkalle doL pet b12 2orsyn-In3ei,:' til Sovact flv,

Avtn følnde punkter 1) '.3torbritcinn:IG oe - _
hver&ure cL r eale måter. 2) livert land :-..;.årnterrJr hinnrden 1.i ?

sluttc noen ;,..eprnfred, 3) .Wndane skal bta s=en og fre,dens noa

inntil hvert 1=d gjøre det umuldg r Tys-2.-1-(1d

til mej 'civ=zpli,  4) Dersom 2/..1 av de kontraherende -?_-)rter

etter  23 0V r.2-71and elaer no.en SV dets forbundsfeller,

ec . niio dal av avtalen skal  gjelle år, r-;) :--
kerhet for øye, og begge arbeido saELen.rcr-17&= E5in sik 

og vil bli tatt omsyn til . Il1.e og hvarkon
terrj,-tw,rier eller gripe

anc,.re 0; Tiorek iia til hinonnen skai jtc-1
oil{3r R.„515,r4 kan t2 del i neJn kna1is5jc-r, mod .2e

mw-lier. 8) A-rjlalen mulig.

Utenrh-smiter den  norshe g har
'utt ryht sin glede ove r trskt aten, 1iO jun:', du Ge åpnet den
størw;.78 lufto v som h:isten :1a2 e tt O 02 armune

- -•energifJk Tiot tyckerne 0S çua1.. etvel slutt4
hnn, 3tte,- dis-sefu4''1an-J511: -11:70front i EuroDa 1942
vwre et

Den .u.)rnenteres 111 over]...L;
den f:eie verden. Tflushuten ic,"121° for seg

selv, o Le er kinr over det 07erffit'j dem. Den-
bfferw=1.v t31-te3 bli og dnnne inn-
ledningen til snnztlifr..
des gå til tc lzirlTu2
erklring om å ke&'v til
noen, lkuen2 dct •
knrt bJ;-3to= ny
oj 1Gi.Hlev c),";å t;'tt-(3-1271, at

for 0'.1

Denno drom 20M ntten
og som dogen slr
om Atlanti8„ Utoria -
om on bcdr 1,0dd og de-1.
enn et liv hvor andro
eicr selv

Rudo1f: Nilsen.



kritj;';*

bc,bct v'Idere nåT,_ der n kurwe se flmr~e
på vandte  tiJbke  rT1 dro,c s-t:O1 ,3
fo-.2mcnr boi:Ly over Zan-ion til Frwnkrike- rt.ftfgc trker nv britisk
borr.:Je- til tirsdac industriområdene i hur, dor det ble ,;jort
sto rd2D -100 f lOsFiar i ch.fruperte land bIe srle<J7-Lilaps •
beJt 18 ir:ifi.eke bombefly gi.kk tc.pt otter disse cmfttendo operasjnel~,.

Uombelly v n3tt til torsdng ovor 1-?'rnkrike
og (-_:rnbanor blo bombet. Ikke noe fly gikk
encelske bombefly til åtk på skip utafor den

2 L..kip  luiltreffere, cc I sprric luften.
Den britiske produksjonsmin-ister som nå er 1

j2C:12, om Unland vj_1 fortsetto sine nr;_ttåtek mot Tysk-.
at dot er ikke spøeTn1 cm de ekol fortsette, men hvor my'e

Ltiten bli, .:rd WnrilintOn Ct det-
.21yvpen orn kort kommer til slå  til ver T:T.sk.lnd

med de brit:Iske
Bnselsko s:Iøstridskrafter hDr ute.n egne tap sonket•

I 6C0 te,nn, torpeLe.rt en L:nnen utafor den Hollandske
. kysto

Pet Z5i med'J _Lrkhcnceisk nå er Lpan, cg der-
med benver ikke de  uDierte å.  ty.f:uk a den utstrekning som

Ved arr av Arkhanelsk
kcmr.ri•r inrsyrinr:,:ene forteJ Beringshavet,
be(jver a i ta 1:rar to  igang
en r7.-c1±-7 kiej ble det -
m-g säo T,'-usserne meC. tyskerne hadde
svu:ire tp. :imot=de b." 0 d.Dt til
ved Wolkow n,f. IlmensjoeJ, er det voldscr=e
kciweer, ruELlu tnks n r brutt iennem de 1.000 tyskore
er OIt veL mandag. Vej- eTanin h3r russ.-Isk kveleri drept
620 'erc iredog ble meldt ot på ZaJAndnfronton er tyskerno kstet ut

Munda. g ble det meldt at tyskerne har hatt etore
tp Tyskern_e- ar nå t3tt t-1.1 med en ny offensiv i. Charkowav-
entet, L,v,e, mot dc still-Ingene som Timesjenko tok under ein fronrykn-ing,

tyskernes frsto effonsiv herordsg ble meldt at 60 tyske •
to om  Oi  lagt i ot avenitt

ble meldt t tyskerno har gjort krft:!Lco
a 4 digar, alle unfrIl er stoppet med store tyske tap.

raseerne har gjort metåtak vod Sepstop;o1 og forbet
,t7;.11inF;er, Russerne har fått foraterknnger av fly. Tyskerne lidor

t-Irsdr,g tilbkc tellri tyske åtak med in-
og tnks, Tyskerne haddc 2.500 falno. Tyskerne nngriPer med evære

. stv-rkr,,r cg stfllingen er olvorlig. Moskva holdor dog frsm at russerne vil
r:ko stc,J=LIen  ovo morsdg  ble det allo åtak mot Sepastopel blir slLtt

med semre tap for tyskerne. 2re&S ble meldt at tyskorne her mistet.
3 ger her, kc.ster inn en omsynels mongde

tropr og materiell'Isvtio ek.1-J.ve:2 nt enk.lto v forsvc.-,rvbrkne
So,,3a2topol or utstt på ±.Y1.32 c) orilhingen i dct helo tatt er
epent. 1,rdag meltes l'Jder ev,Dre tp. stillin2;en
er her uforrr:ndr(it, Tycksriici brue ==e som knonfØde.
Russiske stuobombere pop= —2_^1; m forsker pgg -på å
sikre denne LI-et.U-dr regnet

ro ,Jt.år 130,000 t7-zk r ferlig:for
•, _

på å k=me
sog I



-•2ront '-i,3r clet nå i :ront-meldin_ ,,,en
kil...ir wlq,c om sti.liho, dr(j.:s 4-5n00  ;7;y3.1-

•

o pr ;:.:Lg. Dcn icyske ,:.rmeforblr.......

•

'rv::k.i,o'co blel zkrlver :j-t;' tjko=o kz,= RuE3cind :l.p. 1 mfled 115-3 (3
T .'i .'

1= -16G (.-C; s=G -,7:1clere. kar skriver åpcint St tidligere tyskvennlige
-::,:keo )..T -nL:r miet J- .t pL tjSk sOir, Ydlotow 11r sendt en ny note cm-

ruLsem-,le'::0",- Y 7.  d:  '.11-1'lert:,':, rejeriner. Dette er den trd.je noten.
a ut  7 dokumenter o='!: fotogrn,fier som taler for seg sclv, .-6==r2._i

C-T_:' ,3r-7  bl:i e,DC. ) :::er drept etter erobringen c.v byen. 14 -000 mor_usker

•

=lo-': e  '2-',  H-Itl,:rog hans klikk skl ikko unsl:lppe stro25-2on
lit=,

,7r,_ "--nl:all av i'J,ksetrcpper i Libya or slått tilbL:kc -E.d
j. ucm '.:..,;-2 ffiela.t besatt c,v imericle styrkor, som er rykLe "', j2.  

Y åpninune scm er i mincfeltene hster Rømmel inn  f'. lt, o  
=raw:c frnm, Det har ikke lykkos he,m utvido åpn:Ingene, 20rn 2t73d,?;

:,y- 3r. .loi og f.r. luft. .åksens te,p Fw stridevogner er sto

•

:7 basko, mT britisk pnservegner som ble _skdot 1 begynnelech
-HT^), Jr nå -,o'(_):-Irert og satt .'uln i 1=pen igjcn. 2tter nt det stor,J sn,.:Y.

uker blo det meldt torsdaj; fra Kcj_ro cm ny britisk
f. ,,--;-  ,. Gt  en bril:sk kolonne er trengt vestafor den skalte heksogryte.
..:eL e-,-- --"cHJ mnno :, '"er. Det britis 17-e trykk på Rommel foreår frc, 3 2-;:d:Jr
c2 .?1c.,n-ox' .Yrn,:fl(2t i  on hoksoL;rjte sem .kokur :--v- 1=nn, knonterden, tcnks c.:'

Ro=lel h-.,..: bre en t-in å  g:jr("3, o[j; det  er  å ta s'c hclt ut med
materioll eller l'orske på. 1-;ryte se;- : :',;(;n:rlum de .5.x.mmkzkz engelska_ -,

1,5.u.So2?‹, 1 kirti,sk kolonne or ko=t lor.: -; I. aka7rCflrOflO 0j herjer etykt
.biant  dere,=:; fc ,ryn:Iner.  Do ty:J: tr(jr -.1 ;rk.. n :-:r prcseet i plic retninel- ,_, .
og det britiske fiyvåpen retter i:b2',-J.nnde tnk mct deres forsyninger.
A'? {ksefly e.;- sj-cutt nol -1,), ,.:Io-r, t=env-Ss `;7 vogner ble skutt i brnri.
c-] 25 punds grsiaator ligier i= j. okseris 1„)nservoner. -red.:;: ble det .
meldt r.:t• trc-ppene hr trult s; -,/okk .731..r. 11,11-1-1 Den frie- frnsk,e
br',gsde - .L.:r "ner litt -,'J en. .n,, .:'bos., 2T1 rekner meL :.,

70 tr,Tkrs for fkser_-1.k.t:_qe Den frjorde og>jå .1000 br:Itiske k',-1F-n-..--, r_ je •
Frsknon.f-len er na a ok _.:.:Jar lek ,_:., e_o. ,i.alljuilr.; ,,b ',11.t.;1" ,s, j.1.1 s-Gt
inn :igjen.

Malt Ure kralti. bombet s:„n. 1 :L'ly ble skutt ned. Tztter åtirat
1;5rdg på M:).tfj Båloclos 9 `::.1-..s,::fly skutt ne.

, .
Det Tn ..:; sten, .i3rik;,:nsk,; styrker h=er 1. 5s Iya 2,panerne som.hr satt
b02-",:- ::::å Lnue) c7Ji ,:-.).p3nerne cr drevet tilbeke fr de befolkedo atTikt-
,,, d. ble det bkreftet c:t., den .5szw±k jpanske fli. ved

,2:::„ bar .;1)t en j!?,-2u2 oR fått treffor 2L et hangarsk. T.
Nordre 2tillehav. &iren i Midw:).y er =-

olJ:L 1,Y1,1wy.ler 2 -150 km. frr, 2erl 1-irbour, 0;-_:. o.0 _I':,
Ci; flybasis• Tirsdag ble det meldt at amerikanSke flåtestyr—

ker -r0: 1_,,Pr de flyktende japanere etter slaget ved Midway. Under ;:-Jj:jelal:Tet
vec'. r å-'/ -Ly,,ste-;J .aganerne som nevnt 3 hangaskip som gikk til bunns. Det :,,,
vau e3-_2e,,i'strste og n;,,reste på 27.000 tonn. japanerne gjorde fortvilede for—
sOk TA, d vedde skj=t, men det lykkes dem ikke. Hangarskipets tallrike fly
-'," -v - rundt; og rundt helt hjelpelbse, uten r.,!hanse til å få lande til natten,
og i.k.e±; oppslukte det hele. Onsdag ble meldt at det japanske tap i 5---
slaget vet Midway er alvorligere enn -f, irst antatt, rienx fullstendige opplys—
ringer mangler. Man regner med at minst 16 japanske krigsskip er senket og
ska::,et. Japanske aviser har-forberedt det japanske.folk på at Japan ogsd-må
ta t tap, det ka.n ikke bare notere seire. Det er nå kommet nærmerP enkel—
heter om tapene ved Korallhavet og ved Midwaydya. De opplyser at 52,japanske
skip gikk tapt eller ble satt ut av spillet. Amerikanerne unnlot å meld'e om



tapene sine i Korallhavet for å holde japanerne uvitende om hvor raane
:1.e hadde igjen. Japanerne gikk også i fellen ved Midway dya. En mener nå

• 'at  amerikanerne er så overlegne i Stillehavet at en del skip kan bli tr'lkket
.::-.t.il andre hav. "Den rbde flåte" skriver at slaget i Korallhvet og ved Mi.d-
waybya betyr et vendepunkt i Stillehavskrigen. Frs Kina ble det meldt nan-
_dag at japanerne har tatt en flyplass i Kina, og at japanerne ha-f angreedet

• eflere steder i Ynanprovinsen. Kincserne har drevet japanerne ut av byen
. :.Yseng son ble tstt av japanerne mandåg. Flyplassen, og jernbaneknutepunktet

ble også erobret.tilbake. Britiske og anerikanske fly er kormt til Kina.
Allierte bombefly har bonbet Ley kraftig. 10 japanske jagere ble skutt ned.
2 a1lierte flv gikk tapt, Japanske ubåter har gjort et åtak på Australia-
kysten. Det ble anrettet litt skade  'rå  land, ble det meldt m:åndag.

Smånvtt? Den britiske kringkater har sondt ut en ad=sel til be-
f -(71knTrien i kystdistriktene fra E Jd, å .t1 .. fyrinmerne cm å flytts vekk,
da disse områder kbnner å bil forandret til krlgsskueplass, Det kan ikke
bli sagt om tidå, =n dise områder har stor botydhing for fremtidige opera-
sjoner, og stillingen for sivilbefolkningen k an. bl:1 farlig, Liirdag ble meldt
at tyskerne gjdr store forberedels,.er i Belgia.

England og Amorika har gort cn vikiie avtale um produksjons-
spdrsmål, idet begge lands projoner skål slåes sammn sem om det  var et
land. Det samme gjelder matvarer. Dette ble kunngjort i Tiondon mndåg  ,),v
Churchill og i Washington av Roosevelt.

Hitler trenger 5.mill soldater til og 2.r111 arbeidere. Dette
hårs store problem pkal drdftes i "ien i de nærmeste dager. UtenlJndske
arbeidere blir satA  pa  de steder hvor de britiske fly hamrer hårdest.

Heydrich båre ble bragt til Berlin, og han ble begravet
tirsdag. 24- tssekere ble sutt rne a.g. Det foreligger nå bekreftelse  pe
at en tjekkisk landsby er ;jevnet med jorden som represalie mot mordet
T-Teydrch. lJandelbvenheter Libiske. Alle menn ble skutt, kvinner fdrt -Y,'I
konsentraslonsleirer og barn, til oppdraelsesanstalter. Prahakringkastingen
oppga dette torsdag.

Italia' Tirsdag var de 2 årsdagen sida Ital ia. kum med i  kr1 -
gen. Dets innsES -H_T . kke vært særlig strålende, og stdrsteparten åv det
italienske keiserrikst er opprevet. Etiopia som fdrst ble trampet ned er
fri igjen.•Den itslienske flåte ligger for det meste på havets bunn, og i
Romerståden spaserer tyske gestapofolk. Det ikke underlig at man i Itålia
holder fr':Im "at dersom Storbritanhia vinner, så twber vi, men dersom Tysk-
land vinner så er vi fortapt.fl

Det er ubekreftede melder om at arnebkanke bombe f ly har
vært i kå.p i ivarteh aro t, :-TPTe'r--- de:-ekulle til Rumenia for å bombe.
Amerikansk.e flygere sOM n.ddln,ndet i lyrkia WJ. nt de hadde nadd malene sine
i Svartehavet. Det er ikkb komet'noeh uttelelse fra =erikensk hold.

Arehibald Iiinlle sn i en -tle "Hva deres nas;jonalitet enn
er, er dere kommet sa=en r':3det må: fdr dc: å.kilusE: Tysklånd. yi er
notsetning til tvskerne ikke redde for å mito nve ideer, Kasistenes gru-
somhet ic.n ikke true ungdommens kår,.pnet.flHn fbrtalte om Oslobarnå scf-de .
de var tvunget til å se en Kitlar-JUgendfilm. robte "leve kong Haakon'"
Han sa videre: "Dere har et vapen i krig og et rodskap i fred retten ti-1
å. tenke fritt."

Irans regjering hbr  anerkjen:t de Gauloo,
Floro ar=ikanske styrke2 er ko=et til Ingland. Le landet

i en havn i 1. ^ord-Irind. Kanadiske tropper e'r likeens koMme'J.
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roil.c; 'Tca:,,Lk,rkow og Sebwtopol er L1J.tt
Sebter; 2==1 en rekko kcftgc yske
gL .r.  S(Y)r  C1  hc,rkw çkor knwpene volasornhk-4t ettez' hve,-t sem

fLera tyske trepper blir s•e.tt ain Blge otter bølgo ev
-]=Eler mot a_e russInke ciLiirigono  -1.32:ro i et wTsni_tt ble ftet

tyske, er s; gtt ut
1 k.JI tyskel:ne ftt - rengt

ruseiske njono ble revet on Loskve-kriingkasteren for--
tollor t  I  et io :lo 150 .t7s Det:

 

uker til vJ,ntc= sotto I 7:7==1, .3„ussern r 20M
eppgclvo L  tilfre kjskerLe strst Tserne .rvor å urng'l
en offens-lv  -1,)å midtfro. der de flusta reServenc er SsJn'Titmt..

T fw'e hovedkze emrdet
. kroma, der 12T:e(1 f5nndell
gr ettormiddg ,?4kromL moLie siGYrker
nd1Jye4 h3r mange ttt 6n aOl fs.nger. •

7-nd rGsnia g:Ikk br:Itene de
om bostt Ti.=”

cr kele 'Lrfl  

jegge den-
-Do

.ngre:,,:et 3varteb2-y-e, '2L  GT -
'kke komr:enteTt ble,eiklprt

november fj(Y±I', forl€inge
-2:ritH so ztly o nstt ovoI. Petver

ledd Jan r kr:isulw,(tnn Ltk mot ±_'-.5,erJor2
Tysk.ornes vowt;  f0rt20to3,

Ze2 kano= kjrt op for å  st4:tto  ky8tbe:2 osh:Inon:,
:yskerne 11.2r  s:ett -ut em c:ro,31s -k troDT,:olaildsctnin

vli on
det meldt at on norsk

ITLLtmhnskapot or nL fariL;er
er dat de 28 formlede nasjone-rs

over 'c-ele den frie vord. Det brit-iske flaget,
dominons, det ameriknske og kinesiske flc,gget til

Iens dq,;- unertrykks r.v tyskorne,  v2  eist hver by
a.n(lsb:7 i I1g1LmmC  usener yr LI  stL,:j_c vC J. :7.32-tjohest

lost busk,,JIJ oss
±em somi_ une,ertrykto Isna fo2 .frj.b2tons sk, sk.c.1 fL win

bol-,:lln±n„,.T." I York clot SE1

en  n1d  t'5-.1 dem som rci.ser hvor onest, en
HLere cn r:ersenii DO2Ct fc-2 Do onosto som ikk.3

under  0  -s)e, b::;£  G  sort binzr
t-:11  minn om dcn  Cf Prosint

5 y2;t:',  "De som er 'Tsjekosle\ckic.
strafot w , , s v a r C C  L ts.jekkore

:kutt CiCO moret om cy(;,
Jerfa,lismennene bliY= Do  

------------------------------------------------
-eevjet

"HVilko 0fr-o :j3or
._kke  bLITo

,r2» sL
-1=1

krgs
"
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Lmererstriden. Fredag --05,- pjnse oT::( ettermidda,gen stanset en rekke biler
utentor Stabokk h,a.okolo, Ut av bilene steg rl,pr. Quisling, Sehanoke,
jonas Me, stabsjef Trondsen. Flevene på ettermiddi3gspartiet ble permi.W.erH.
og imrerne, ialt 11, cammenkalt på læ r er værelset hvor Quisling holdt en
ta-',e, Han gråt og bad og truet, Alt ondt kon fra lærerne. De var skyld i
at Torge ikko hadde fått slutt-,e fred Fied Tysklan.(3., de var skyld i henret-
telsen av de 115 jarbuone, Hver mann ble ',Tpurt om han hadde lest opp noen
erkæring om sitt forhold til lærersmbandet ettsrat skolen var begynt
-'_gjer, om han anså seg scae medlem av sam:b;endet, 9 ?,-,T de 11 ble arrestert
på stedet av statspo7ljti 20T nerrene hadde med seg. Rooten av lektorene
på Stabekk ble innkalt til mbta  pa.  ':: ifTum rådhus onsdag etter pinse. Alle
mbtte. Der opptrådte Schaneke a-Lene og talte, Resultatet: rsten av lek-
torene unntatt 3 ble =estort, De tkke arresterte lærerne cr ikke med-
lemme an  av lærersambndot - ved en. unntagelas - og har ikke inntatt noen
annen stilling enn sine ko1.1.-r„

Det engelske „mrerforbunds organ, The Sehool-aster, skriveta
"Ui hilser våro trofaste kolleger i ITIOrge som har kastet ære over sitt
vrke, De h[.?,r vist at yold og brutalitet ikke kan bryte med intellektet.
t--inhver larer j. alle J=7, må tJ det s= en Toralsk forpliktelse for deres
skYld å påsk-vnde suiren.'_._ ,

Den amerikanske lærerorganisasjon Teachers Union of the Cit
of He York utdeler hvert år en pris til l&rerxe som fortjener en smrlig
påskjdnnelso, Prison :2or 1942. er tildelt de norske lærere for dres inn-
saho .c)t- nasiotene,

Ungdostjlenestem, U.S. har forsdkt seg nok en gang med ungdomstjenesten
her  i_ '0Ven, Som bek;lent ble det -. 'or et par r2åneder siden innkalt 186 til
innruilring, Av dem mdtte seks. De fikk innkalelse til å mdto på ut-dro,j
med hirden, m.en for at ikke fiaskoen skulle bli åpenbar, ble marsjon JvlysH
36aLsd--iitet truet md gdnske storc straf.fer hvis noen nektet å gå inn i
rItagesten og opptrådte delvis brutilL. Resultatet ble imlidlertid
at det hele bla henlagt inntil videre. For en tid tilbake ko det on ny
innkailelse til innrulleriag, Denne g  ung  gjalt det ikka bare dem som ',7- r
innkalt sist, men også en del nyc. Statspolitiet og hirden gikk rundt i
„emmene for å tvinge folk til å melde seg til ungdomstjenesten, og desver:

var det en del som lot seg skra reue. Fra landet ellero  meldes at man ikke
har  gitt etter for truslone, Det cr en skam. at Bergen skal sviktel Skal
1=ernes og prestenes kamp være forgjves?

T Skien har det vært store urHjghetor, Det begyne 2,pinsedag. Det var st(
wo utenIor en kino da to tys't so-i_dater m.ed ld=er' trengte seg from og
slapp inn foran alle andre, De t ble pieing og k:Ten epplste ueg. Utover kv
ble  det  cn del bråk. -F. ::" uku.s tjd sHaere var det igjen leven, En kaf6
"Kaffistov ble stengt og besterianen bie arreetert. Grunnen var at 2
tyske soldater kem rni eg satto seg ved ot bord nvor det satt 2 norske
damer. Disse reiste se dveblikkeltg og gikke Ellers var det forskjellig
uro som fdrLe til eut Terbeven, Rediess og Jonas Lie koTe. Led ekstratog til
Skien tirsdag 2/6 i kongevognen. 35-42 mr byens ledende menn ble arrestert.c,
med 111,:vensklod i spicsen, De måtte tilbri.nge na,tten på våt sagmugg i ride-
huset, den. fdlgende dag ble noensom: var over 60 år idclatt, mene de andre
ble ekspeiert tjl Oslo. Wandt de arresterte var det 9 politikenetaker som:
hådde neldr seg. -(ei av T7,-,S Frennevins- og tobakkskortene er fratatt alie mle
undtagelee eee t_ediemmer i N,S. og industri-, jordbruks- og skogoarbeidere,
ir),A  :-u  forevatt  umundersdkelser" avprivate =tlagre som resullerte i en

e-. _-.ka -e ---a olser.  Det er  dessuten »ortforbud  fra  kl.  20 til 5,


