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DST 11, 11N.E LA

Itt kom som lynslag, g ktskrecr
een gangen da de  slo oSs nedi-
de onmektip mange.
NP gP.r det lanfsemt... itter:
op Yore er en fangesrd, -
hver nordmann cr en

rsynlig pipr trPd tett 1 tett,
spent ut i et forgrene t  nett
om skritt, om ord, om t-eirer.
Ja, du kan sitte fast  en  lag
hvis bare dine hjerteslaL
for Ppenhjertig banker.

vver nordmann er i fanpenskap...
For den som har ned erestap
kjøpt fritegn av tyrannen,
er ikke nordmann mer,men selv
etu vokter eller vokters troll
med t'elldoms tern i pannen.

Tre skritt tilbake, tre skritt frem,-
tre skritt, sP stmter du-pP dem
som gjmr ditt hjem til selle.
Gud vet hvor mange slike skritt
fmr prmven vPr er gjennomstrittir
vi onnP har trolle?

Yon de skal huskes, bli en sum
som hviler i oss I tung og stum,-
og vel kan overmakten
fP lært en mmdip fot gP,
men aldri norske hjerter slP
i denne fengselstakten.

For manpe, menpe tun,e skritt.
fmr atter vi kan Pnde fritt,
skal vPre fiender berge.
Yen vi som  ve r her llom. dem
OP egrm jord of lengt,:r
skal gP bvert skritt den vLI.en frem
til  V A TG lenpslers T7oree.

C?ra h oken som er ut
i. Sterige)

9. april la4o - I• april 1942

To r er gPtt. VPrt mot er ikke knekket. VPr pesal.vo motatUnd )4a;'"!.
vist seg mere effektiv enn  :‘,en hadde trodd.:,tnazi.steneikR9
VSr frihetskaTe er ikke -,pph,Art, den  ,t,den Sr
skjErpet ag vil fortsatt skjernes! I 9.  a ptit
stP i den passive motstands tegn, . seg

k.
nr ks !
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.NØDEN I HELLAS.

I en a rtikkel i "rolitikken" om forholdene i Hella  s  (ma  i  i år
ble det onplyst a t i Iten dmr da glig 18e-2o0 mennesker av sult.
Opplysningen skrev seg fra "informert-hold!' og fremkom som et de-
menti av de tendensidse rykter hvoretter det daglig var ca, lov
dddsfe.n.  T  a rtfe'eLIen het det bl. a. at aksema ktene erekti,zk
talt ha r tapt tLI.modigheten med det gyeske foIk, som ikke beskjef-
tiget seg med stort annet enn lediggang, sabotasje og politisering,

mens de lar seg underkelde av aksemaktene.
I et Reutertelegram til det svenske T.T, heter det: De

tyske og italieneke regjeringer ha r ennå ikke godkjent de a
ertes plan  om  under sveask tilsyn å sende  15.000  tonn hvetemel
månedlig frå. Canada til Teellas. Dette bleMedeielt 1 underhuset av
parlamentssekretæren i ministeriet for den dkonemiske krigfdring,

'2om tilfdyet  a  t det tyske og italienske svar ikke var tilfredsstil-
•lende  ogia  t man var nddt •å begjÆre ytterligere opplysninge r.
Den tyske-regjering metsette± seg at de greake dyene, hvor.ndden er
særlig st0r, ska 1 få noen somhelst del i de tilbudte leveranner.
•Den-engelSke regjering har gjort gjentatte forestillinger em at dy-
ene ikke Måtte stilles utenfor.'Alle forberedelser gjøres så leve-
ransene ka n skje straks utvetydige forsikringer mottas.

- ' Slike:fakta forties selvsagt aV den Gbbbelske svindelpro-
-paga ndaen•

Ifdlge "Politikken" har det i Tyskla nd i den senere tid
vært:aVsagt en rekke dddsdommer for rasjoneringsforbrytelser, og også

• enkelte dddsdommer for spionasje og-hdyforrederi.

Curtis Hell Divers.

DettyskVennlige "Aftonbladet" i Stockholm bragte ny1ig en
rbeskrivelse aV de  nye  amerikanske-stupbombefly som ble brukt i Korall-
sla ge t. Disse flyene, the Curtis Hell Divers, hadde en sterkere

pa nsring og gjorde Meget stetkere fart enn de tilsvarepde japanske
flyene, het det, likesoM de også kunne ta en stdrre b6mbelast."e

' Voksende spennin mellem Italia o de dvri e ak2emakter.

United Prens's kerrespondent i Italia, Packard, er nettopp kemmet til
tTboa etter å ha sittet internert i 5 måneder i-Italia. Ha n har gitt
en skildring a v Ita lia i krig. Ha n skriver bl. a. at man kan kon-
statere en voksende misndye i Ita lia i anledning Berlins arbeide for
å skape en tysk-fransk tilnærmelse ved La vals hjelp. Man er nemlig
redd for :at de t kommer til å skje på Italias beknstning. Under sitt
siste ledte med Hitler lot !sussOlini klart forstå at Italia ikke
sttr fra sine tradisjonelle kra  v  p3 Djibuti, Tunis, Savoyen og

Yizza. re3.n kan skille mellom 2 retninger innen Facistpa rtiet. Den
ene motsetter se g det tysk8franske samarbeide, mens den annen vil

samarbeide'med Bexlin som tidligore. Til den fdrste gruppen hdrer
noen åv de mest framstående partilederne.

Det rår ingen tvil. om at krigen med USA blir stadig mere
upopulær i Italia, særlig etter at Japan blandet seg i leken. Fdr -
krigen karakteriserte MuSsolini selv japanorne som "den gule fare",
Pa cka rd hevder videre at ItaIia ikke er i ferd med  å  sal.e om. Ar-
s.  kene til det er fdlgende: 1. det er ikke tilstrekkelig opposisjon
ledende kretser. 2. a  lle  misten'eelige personer blir internesert, og

det foretaes også utskjaltninger innen partiet. 3. man er klar over•
at en plutselig omsvingning ville medfdre tysk okkupasjon. 4. når det



gjelder indus triell prodUksjon er Italia s a vhengig av Tyskland
a t det ikke ka n tåle et brudd.

cs flir Korallhavet.

Under denne overSkriften bringer Dagens Nyheter (St.holm)
en korresprondanse fra sin Iondonkorreapondent. Det heter her at
Jap a n a ntakeligvil forsdke å framprovosere et nytt sammenstdt
under heldigere forhold. Man antar at ja panerne etter den kraftige
leksjon om behovet for flystdtte for flåten som sla get 1 Korall-
havet innebar neste gang vil forsdke å velge et slagfelt der de kan
få flystdtte fta landbascr.

POIJTIPOLKErE FOreLATER ES.

Politifullmektigene Schnning oF Storhaug har meldt seg ut
a v partiet. De var utkommandert ti1 å gP  lds M kirkefolket lang-
fredag inog atenfor Vgr Frelsers kirke.-Det ble for mye for dem.
Fullm. Kinn bg Klem har gjort det samme Lensma nn Abelvik i Ldren-
skog og lensmann.Klevene i Skedsmo har også meldt seg ut. bet skal
ha vært kirkestriden og gisselmetodene som ha r vært avgjdrende for
dem. I ørje er den kjente nazist lensMa nn Iislegård arrestert.

Politilæge Eristensenble arrestert av Statspolitet 11 mai og inn-
satt pP Bredtvcdt. Grunnen er at han i tjenesteskriv til Askvig og
Juda s Lie har meldt-fra oM mishandling av-fanger under forhør av
statspolitiet. .- Dr. Kristensen gjdr merksa m-på at såvel professor
Klaus Fa risen, som har anders dkt en av de mishandlede, som stats-
politiets læge, nazisten Ha ns Eng, kjenner til forholdene.

Av andre arresterte kan vi nevne: fylkesmann Noråanger,dosent
Emil Smith, forfatteren Nils Johan Ruud(ldslatt) skibsrederne Leif
Hdegh, F. Lorentsen, K. Sehosnning, advekatene Einar Corneliussen,
krne Ryghi Per Lyhmann, MUhle, dr. Jalsrud med 2 sønner og 1 datter.
Det er i alt a rrestort 32o gidsler etter drapet på Christensen, der
som bekient ikke hadde noen politisk bakgrunn.
ha dioa pparatene  tfl  de tyske soldater  har  fdlgende påskrift(i
noysk oversettelse):"Avlytting av utenlandske sendere er-en forbryt-
elso mot vårt folks nasjonale sikkerhet. Det vil, etter fdrerens
befaling, bli straffet med de strengeste tukthusstraffer. Soldater,
tenk på dette !"

USMfla.b2 KORRUPSJON-

Vi ser oss i stand til å gjengi fdlgende skrivelse fra Georg den
Fine  vvn-Kroeh Ha sle, Prisdirektoriatets nye nazileicr:

Prisdirektoria tet, 28. a pril 1942

Herr Carsten La rsen,
Strandsgt. 2
Bergen.  

Jeg har fått Deres brev av 25. ds.
Som De selv Vel er oppmerksom p å, er det i samsvar med

gjeldende regler når De er nektet godkjenning som grossist i
landbrUksvarer. Hvis De hadde vært medlem av NS, kunne jeg ha
gjort en unntågelse fra disse regler for Deres vedkommende, men
da så ikke er tilfelle, finner jeg å måtte fastholde avslaget.

Hasle (sign.)



P.R3S=IREKTI‘TEE FOR MAI-
Mestrea btellungs medelse til a visene heter det:

1. avisene a nmodes om Ê slå jaPancrnes siste seire
godt opp.

- 2. Kombinasjoner omkring regjeringsskiftet i Da nmark ikke tsket.
Avisenc sk,3, 1 avvente den offisielle meidelelse.

3. Anvendelse av giftgass or blitt cirrAdtet i forbindelse med den
forestående sorrexoffensiv i t, Det henvisesitil at avisene
ikke på noea måte skal be±kjc.f.tige seg med anvendelsen av gift-
gass.-ileller iklem p'å• don måtCat man ta r avstand fra det eller
s:river5it F:tftrass ikke vil komme til snvendelse.

4. N.T.B. ha r sent ut bilder fra bisettelsen av de to medlImmer av
sikete-pdlitiet i.Bergen D:isse bilder skal-offentliggPsres

. på fdrste side". .
5. Meldingen om opprettelse av en arbeidsfront i Nederland. skal ikke

. omta3c:s.

T VS1 er Dords Bombeflyfsbrikker behit'sin produksjon= De
laget i gionnomenitt 1 bombefly pr- -time, eller mere enn samtlige
tyske ia brikker tjlsanmpn.

"Fvert 4. min..hl'ir et fty fcrdig i USA, og hvert 7. min= en
tank.

I ct tiHsrum a v lj dag$r I. mai cr 23 tyske skib senket på vei til
Nord-Negre.

Overlmme loritstnsky cr Levanger sflehus, hvortil han
nylip var blttit overfrt fra konsentrasjmnsloiren på Falstad."Dagens
Nyhicr"(Stookbo]m) bragte den 2o- mai melding om dette . Avisen
omtalex ba M en fortreffelig administrator og en av aN Norges
dgktigste ktrurer son blc so5kt ay eatienter også. fra. Sverige og
Ty2kla nd. Dut ncvnee a t han bar nedlagt ct sto-t arbetde for
Rslac KoTs. Like etter okicunasignen nle ban avsatt som direktisr og
cverlmgd pa sfkehuset i Trorib ein og satt så sn tid arrostert i
fengslct i Vollan, hvorfrayan ble overf7rt til Palstad. Overlmgcn
var fk3t i Ksrlstad.

. AffmMen nå Stabekk ellor Do5reren som politikonstabel-
Li5 •fr Pinse bpPtrådte -Pi%reren i egen person sammen med

Judas Lie og Schancke på Stabekk skole- Herrene var lcdsaget
a v en st. ab med statspoliti. F.,reren holdt• en tale til lærerne,
hvor ban, d(,ls raste og dels va r n gråten slik som det sr4mmer seg
for stome “rere. Hsn beskyldte rsrarne bl. a. for å være skyld i
at -P.ikstinget ikke var ko:wct i. stand og for tyskernes henrettelser

av nordnenn. Don smrli.g ls han vek.t på at det "er dere som er lands-
_fotu:cders og ikMe• .jeg."
-Dct, belm va r en s*nsJk manns tale. Med brask og bram a rresterte
han om:rent allo td.12 tvcrende lektorer og lmrere, 9 ia lt.- •
Rcs ten ble inP.kglt til statsnolitiet onsdag-i forrige uke bg.•
arrestcrt på. 3-4 unntagelser nmr. Her var det'Schanoke som tordnet,
zg gjcntok besk71nMugsne om at lærerne va r skyld i at Rikstinget
var blitt forPunct. Det er meget vanskelig å finne nben ytre fotL
kla ring på det som cr skjedd. Det hele er et utslag a v den sinns-
tilstands som de f. verste landsforredere befinner seg i.. De ex'de:spe-
rate = På denno ba kgrunn er•det enda interessantere å lese talen

som ble holdt. i Borre, der Quisling forky‘nte at den indre.frOht
var brutt og at jc1/2ssingebe bare utgjorde en prosent. Vi visste-at det
stod dårlig til i forrederglengen, men-det er åiSenba rt a t stemnin-
gen er mer desperat -enn vi hadde trodd.
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"0 rensknin en" ved klesund olitikammer:

Politifullmektig Wegner og Sæther er arrostert og f9Irt til Trond-
heim. Politibetjentene Enoksen, Lunde, Horsen, samt kostablene
Kva len, Fjærvoll, Nakkon, Nygård, Osnes, R9Isvold og Rekdahl er
a vsatt og pålagt innen lo da ger å ha forlatt fylket.
politihetjent øverås, (bror av kaptein 2‘verås som falt i 1940)
kcnstablene Ben, Omenås, Stigen,-Ellingsæther, Bakken, Hallen
forflvttes fra Alesuhd. Har anledning til å sMke seg bort selv,

i motsatt fall tvangsforflytning.

Konstablene Westre og Valle reiSt til Lngla nd.

Kons ta blene Tofteberg, Sjong, Hellvik og Rypdahl arrestert og
sendt til Trondheim.

teCe Halvorsen og Sørgård

Den gjenvære ndc styrke har fått fordoblet sin tobakkskvote.

Olbj. forsynte seg med byens flotte ste radio under sitt klesunds-
-besøk samt tobakksvarer for lang tid.

Ansette lsen av betjent-Næss, iconstablene Holst, Langseth og en til
i Molde er underkjent av persona lkontoret med beg runnelse:politiske

uver±..ige forfremmelser.
Ved klesund politikammer 2 nazister, ved Molde 1 og ved Krwsund 4
stk. plus en som er verre en medlem, nemlig falsk. Utgir seg for

jøssing, men står i de andres hemmclige tjeneste. Han er fenrik i
den norsku arme og har litt goodwill på Frunn av•ganske bra oppførsel
under krigen 1940.
Overbetjent York i Kr.sund ble avskjediget ifjor. Ny utrenskning

er nær forestående i Kristiansund.
Freda 29/5 1942 kl- 6. o

Det russiske midna ts ommuni e as,s cr at r'en roSde arme har slått
tilbake flere fiendtlige angrup i Isjum-Ra rwenkovu-området. Alt

tyder p å a t timosjenlo behersker situasjonen ved Isjum. TTankslaget
ha r avtatt i styrke, mens derimot infanterikampese tiltar. Flere
steder croregår det forbitrede kamper mann mot mann. Ved Charkow har
russerne vunnet ytterligere terreng. Angåendo de tys ke meldinger
sier tyrkise aviser at tyskerne må melde om seire av hensyn til
hjemmefronten. Denne gangen har do osyensynlig vært alltfor tidlig
ute .En russisk kommentatOr uttalte igår i Moskvakringkastningen
a t vel var de tyske styrker betydelig sve kket, men det var trem-
'deles en gigantisk krigsmaskin, og den egentlige offensiv er ennå

ikke begynt. Det blir en h/rd tid fremover, men vi er over det versVe.
Kampone i Libya er i full gang. Tyskerne a ngril‘er med 2 kol-

onner. Den ene veti. Bir Hakein og den andre i nærheten av Gazala.
Sterke pansera vdelinger er i kamp i åpne mråder, men det foreligger

ingen meldinger om utfallet. Engelsmennene var fullt forberedt på
denne offensiveni Speiderfly konstaterte de fiendtlige bevegelser,

og a llerede ffl Styrkene imisttes, var de tyske styrker utsatt for
voldsomme bombardementer fra det britiske luftvåbens side. Det ble

forårsaket store 95deleggelser.på motoriserte kolonner og skutt
ned 9 fiendtlige fly. 4 ble Melagt mens briterne mistet 5.

Etter attentatet pP Heydrichnar den tyske terror satt inn
med full kraft i Ohekoslovakia. Det ex erklært beleiringstilstand
og portforbud, og igår bIe 6 personer tilhosrende samme familie hen-
xrdiatx* rettct. Plandt de henrettede var 2 kvinner. Til tross for

at det er utlovet lo mill. Chekiske kroner i belAnning er det ikke
lykkes å. komme på spor etter gjerninsgsmennene

GUD BEVARE KONGEN OG FEDRELANDET.


