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VART ADV.LSMERKE

Jag såg ct folk son kunde alt,
ei blott sin ara svika.
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Vi er stlte ovr dette land som var vårt og som igjen skal
bli vårt.

Vi føler oss et med dette land son cr ryddet og byGget av
nordmenn for at nordmenn skulle leve og bo i det. Det er
ryddet og byg:,et, ikke vod rov, mord og brand, men ved  ær-
lige henders arbeide.

Hvor uendelig meget mer verd er ikke den mann som vod dag-
lig slit ryddet seg en heim i on karrig joxd, enn den som
ved rov og drap tok denne heim fra ham.

Hvem  er  helter, de som bygLet Kristiensund, Molde, Bodø,
Narvik aller de som brente vare hjem?

Hvom ex havet helter, de son førte våre skip over alle hav
eller fristet en nøyson tilværelse som fiskore langs vår
stormfulle kyst eller de som sonkor på havets bunn våre skip?

Er de helter som ligger på tyske krigskirkegårder, hvor meget
mer ex da ikko do helter som hviler på våre kirkegårder. Her
hviler de som falt på ærens mark i kampen for det daglige
brød, for hjem og barn.

De vict sitt liv til livet. De  er  den gamle tids holter.

Den nye tids holter, det er dem som vl..r sitt liv til død
og ødeleggelse.

Om slitcts hær kan det i sannhet sies:
Her heve fagna folk fare or heimen,
her heve Godt folk gjenge til kvile.

Når den "nye tids" menn taler så foraktelig om den Eamle tid,
da håner de alle dem SOM fdt på post i arbeidet for å bygge
dette landet.

Den  "ye tid» søker derimot tilbico til vikingtiden, til vik-
ingeno som horjet, drepte og rante. Det cx idealene.

Vi vil ta arven opp etter de bygeende fredens menn. Det er
disse menn vi mcd rette nin r es 17. mai. Men 17 mrri er også
noc mer:

Syttende mai er en krevenda dag
Frihetons arv skal av slektone økes,
verre s og røktes mot vold og bedrag.
Framtidens  banr skal morkes og  søkes.

Vår arv det  er  ct vi hcr førstefødselsrett til dette landet.

Mcn det finnes likevel folk son vil selge denne førstefødsels-
rott for en rett linser.

For stødt der nordnenn
lyt vera med
når Noregs merke
skal hoggast ned.

Quislingenes oppgave er å være smittestoo?fet som skal opp-
løse det norske folkesamfundet. Det  er  Karks ettlinger som
nå soiller stri vi  må mistn 7rnfrw1-tnn fnr rion clr.:moniRn
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innsats som cr gjort og fratn oss troen  på våre  egne cvner
til a byse lnndet.

Ingen er i tvil om et quislinsene margl-r denne cvnen. Du
finner ikke blant dem noen som har kuanet gjøre en innsats
i livet. I hirden finner du de arbeidssky, de asosiale ele-
menter i samfundet.

Vårt flagg blir slimet til, vår folkeere
og krypet synes at dct  sa  skal vore.

Spør du en quislins hvorfor han er quislins, får du først
noen fraset om den nye tid. Går du pa, får du tilslutt vite
at han er blitt quisling fordi han tror tyskerne vil vinne
krigen. Han vil sikre seg, først og fremst en stilling.

Det er virkelisgjørelsen av slagordet fellesnytte foran
egennytte.

Virkeliggjørelsen består i å skynde ses for å sikre ses for-
deler.

Det or om disse Garbors sier:

Eg hcv som visde mammons trel
for vesal vinåins solt mi  sjel.

Quislingene sclser sin førsteldselsrett for cn rett linscr.
for onn mer å bli i Jakob - Esau-stilen aper dc etter tyskerne
som Jakob etter Esau i saucpolsen.

Quisling har rett når nan siur at i denno tid setter cnkelte
sog  sclv utenfor. Det er quislinsene som selger seg utenfor
det norske folkesamfundet. De har for alltid tapt retten til
å kallcs nordmenn.

For oss er det inGen tom sats at alt er tapt uten wren. Vi
kan tåle sult og savn, nederlag og nød. Len vår æresfølelse
kan ingen ta fra oss, stoltheten over at vi ikke cr tilsalgs
for frenede undertrykkere.

Om oss vil det hete at vi var nordmenn. Det er vårt adels-
merke. Det byr ikke på rLaterielle fordeler. Eon det sir oss
retten til denne sravskrift:

HArVAR FORD:APN.

Døyr fo, døyr frondo
døy sjer du sameeins
eitt eg veit soE aldri døyr
minnet um daudan kar.

--000D000--

HVIS HITTJLR SEIRER.

er det ikke bare statssrenser som kommer til å bli endret.
det vil bety slutten pa alt som hittd1 har hatt menins og
verd for monneskene. Derfor vedkomner også denne Hitlers
krig onhver. Det or ikke noen europeisk kris om politiske
problemer. Det er dyrct.fra avgrunnen som er sluppet løs. Og
vi ter alle sammen allierte, hvilke nasjoncr vi så hører til
- også vi tyskere - når det gjelder dette ene  mal:  å lukke

denne avgrumn. (Sitat fra llåtschninGs bok; Ritler har sast.)

ER DU fi.ED I KALIPEN FOR DETTF •A7JJ?



Våre fefsTninmer

er nå  sikret.

Vi skal nemlig• fa tysk vin.

Som betaling  skal vi lovere fis]r_ os metallor.

Lr dot ikko sterartot og viselig ordnet? Skulle det hende at
du ik•e knn skaffe  det mat  fordi  denne er 5±.tt til Tyskland,
kan  du  bare  hjepe  on rlaske tysk vin istodeni

Dot  haln jo hende nt  det kan  bli vanskelig å 2n vinen også.
Den kan jo vmre rokvdr•rt ev  tysi,:erne mot• noon  papirlapper
som enkelte kaller poner..

len som sagt, fersyningcne er  sikret.

Sa velsignolsesrik  er den  nye  ti.d.

Nye tiltak.

Det er  kommet  en forordning om  at  emnotnIn-eat::_v trarirke
skal organiscres gjennom  dt auatralkentor  r Tiandbruhsde-
partementet.
Formålet  er_offisielt det å sik
våre skoger. Overdvvidnina ska
alverdi er ikko rtr tapt raiedes

Vakkert, ikke seutt cn  ,da
vinter har de v=t rt

mer  avvirkning  enn r.oraL.aande
ovcravvirkning i tidligero
hnr vært  rovdrilt og det er don
slkras gjennom det -nyc  Lonter.

Samtidig er det bnic•en: ras
tdtt  fra denr_o  rasjoneinp  er s
sivile cp2: millMfare myndicsheter.

Hor er et eksompol Pa nvorlodas
ter Norge som koloni.

Det  er den nye  tid.

re  en  rasjonoll utnyttelse av
I kindxus slik at Vdåre an sj on-

soni don.samio vanstyrte tid.

cr teofi,  dil anne er pra.Bis.
otrcevat tvannshui;st med
1. Dorsom deit tid nar vart
n,,at nar  dat  ;n. vart iår? Dot
fortsatta  rovdrift Som skal

jonering sv trevirko.- Men und-
eivsagt leve»inger til  tyske

tyskerne systematisk t1tnyt-

Utvandringen  

skal ifølge  grislinmene  waro ot synrt kapitel i det gamle
"vanstyresu histerie.

2jed mjødkvalt r;:`,st sraiher.fluisling om  blomsten av Norges
om tepraing av 1:aneets Ljerteblod 0.3.V.

Hvorledes er det na?

L'tter hva  blindtamen Fr1tt Felk eåstår sLal det nå vaNre om-
la; 50a0 sivile erbeidero i filyaLlånd. de  tyske  milltwrc

i Norpo  of  det omlag 5M0000 mona“

Det Cr utvandrinr, ged  Lok. vi leverer artoidsnraft.uten å
fC nee igjen. Vi levorer landets  il_yreste  verdir fra oss.

Og ilMde nak mcd det. N:tr r-øf ntvdndret, behøvde rkke •
hjfTland2t ltuHti Td orc DeL an vi ,:jøre med den

rtvanjar. Dein -at om dr: klaw arboiderne
pd LX1LtJrnLJene braMtor, ma tds  av do smf lamer vi han
rys:dane unsar seç ikka on anna for a  mi "tillatelse util at



det sendes natvarer til de arbeidere som oppholder seg i
Tyshland. Vi taper på to t ., c',rbeidskraften fratas oss
santidi,7, son vi må  £0  den.

Det ex den nye tid.

EITIER OG

I Rausehnings bok: iitler har sagt, heter det:

Hver stat skulle innenfra ødele&ies slikat det ikke ville
koste store anstren;gelser å slå den ned. Det fantes til en-
tver tid og på etnvert 5ted grupper selvstendighet, om det
nå gjaldt a spille en ilasjonal eller 0ononisk, ja  kans:,j,;
bare en viss jolitsk rolle. Irensselen om matfatet og ut-
nyttelsen av en ±oxskrudd ,2r-c5nif_:het var de ufeilbarlige
midler for dette v:apen sou kurne ramme
fiendon ba2:fra ned. Endelig hadde nan også ±orrotningsmen,
-nene son bare interesserer s:,2. for siz prolitt. Det eks-
isterte overhodet iLLe noen patriotisme som kunae holde
stand mot anfektelscr.

13orøvrig kon det ganske an p:7Å hvorledes nan pyntet
saken.•Det var virkeli noc,  a  finne  ppp  
et patrietrsk =_-2:prd for aIre slike roretuender to<7' finne  
menn som Eberne ville lette sin c r en ,cY2:aht11,,L;  
se ve s rke raser. uet var a tr syvende og sist
bare et spørsmål om senr,:er og den rette organisasjon.

Men jeg står også :?orlenst i t.orbindelso ned de menn som
shal danne  ny  re r jering. un regjering som passer meg. Vi
finner slike menn, i hvert ±inner vi dem. Vi behøver
ikke kjøpe dem. Dc konner av sej selv. Lrgjorrighot og syn-
kvervin, partikiv og innlilshhet driver dem.
(Rauseh2ing var i sin tid hoci.ssar i. Danzirr og en meget nær
venz av EitlerD.

•
Skotø ras'onerinfen

viser også den nye tids velsignelsei.

htter det sirktre son nå er horet  fra  rorsyningsdeparte-
nentet om strengere rasjonering, har farsyningsnurddene i
byene bare adgang til å gi an.Tisning p,å -:c
130 innbygere. Dette btyr at vi shal få et par sko hvert 15
ar. Len hvorfor skal rasjoneriagen -vire så stren:: når bu-
tikhene er fullo av shot0;. Jo Jot må s=es på iagrene
ikke for å sikre fle forsyninger i frentida, iæn for at
de tyskere som koncr hit skal Lunno bli kledd opp.

ilorge som koloni.

Det er den nye tid.

Vi traff en sicoloputt forledez 502 haddo laet seg on
lue av papir y som Jjnct de tyske soldaterluene.
leker du tysker?-sa vi. j:ei, ler; leker nok solCat, men
ikhe tysher, asa han. Så visto han oss ruen. Den var on-
hyggelig forsynt ned Ylongens initialer. Idag v±1 alle
vcre med å kjenpe -iffor

- oo0eo -



Arbeidsløsheeen.

går ned, påstår onislingene. Dot er den nye tiOS fortjeneste.

Vi er nok nødt til 5. drypee noen dråper nalurt i gledens
beger.

Den nedeane: som dcn offisielle etatistikk viser, 1 antall-
et av arbeidsiese. skyldes for eu del en rent teknisk
forandring  i Tirl,itE:.1 ,r2 tele  pL'e. Tidlieere ga arbeidskon-
torenes menedsrepcsre:J..1. cleer,:aver over eilfelle av ledighet
pre måned. Deys:m on 7.En:on 1-,ad6.e 4 jober 1.1øoet av en
måned og mellem hvLr jiYib  J.,  :ld*o scr- p:i arbaidekentoret,
ble han tellet ad:bflas2:;a, 4  Ta, iger. T:fa tclieJe har2 bare med
en geng.  Tlertel 'eeeler e-  dt e  'f:elilil,sene fra erbeid2kortor-
ene skal ikke tas mee -o-.LkEWEI OJX etcrior ku=naee. Der-
som slike arbei lsk ii' leeer eLee  ekal (e -v-seE,tll bosteds-

kommunen. Dette 17nc s'fYS.31 sto.7 betyeeeng -lei' tallene
over ledigheten i •esir.,> tde.t det her eer verct et stort
antall arbeidere frs 1arLisbee.Jdon, soesielt i byg r i-gs-
faget. .
Når disse blir ledic, trller C.e ikke med 1 statistikken,
for på landsbyedun fl.= JE  IIJ:c•arbeidskontorore

Så enkelt er det  ;E, avskaff-o alboO.dsledtgheten i den nye tid.

En annen sak or.at me  _e  i•ee til. moldu eee oa arbeids-
kontorenene av fe.ylrt ioe ':: eli  n=ist erneile i Teskland..-

Antallet av funl.ijoi::_nl i , E.-a  olleetle ee esele_istrasjon
er vokset betraeteli: oa Tfl:12 av'JE:1  flareobelete ad-
ministrative baharig av elle 2.al:ir.Sakeao eeal først
behandles av de ordi=e i.:.ein..,, tanse.r, :3-.- i  partiorgan-
isasjonene og eneel!, e.riejeies  ae: tyskerye, ...:tterat alle
dokumenter er blitt eeersatt til tysk.

En regner antallet aer  ftnksjo=er i departementeneer øket
fra omkring 600  tie  1600.

Slik kan også arteidsiøeneten avskaffes 3 manu til å
utføre de samme son 1 ,,joree meget bedre før.

Det er gruppee anleeeee- eez byeninssfag som viser øket be-
skjeftigelse.

Det som nå bygges, er flyplassereberakker og andre mili-
tære anlegg for tysKereie. Alt se.eeen nten noen som helst
nytte for oss.

Det er iket arbeidet i seg solv som noengang har verdi.
Verdien  l4e 1. i eet  sem ska::..es ired dette arbeide. Det

iØrci a-:«71'cutszaper dr==b-rbielksgoder
son mat  os  klarc, belli.sr anfire fe.erdenheter eller
skaper prodnesjeieler :s6., i2:trink= skaffe oss fore.
bruksecder at arc,lict eeee wItti far oss.

Noen slik verd1 har i tiic t for eyskeree ikke.

Tvert icot r.L:do1._;F::.(is veidiel, eern, secent oe tremateri-
eler soe leneee  bra;L:s  til å bygL,o beliter med, går med til
rent "Jpred'icv fell. T.t Tre e,T:o peodti2etive formål
får vi ike moe tijia*a. Sei.. tie=tE:wieler må :Lasjoneres,
bare ikl.:o det som  a.:_:-  ti: tjskoniae
Vi iål :tkke, 11.0e. -.1.1: av  tyukerfle utovel noon kilo papir,._
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Tyskerne og blindtarmen, Fritt Folk, forteller om og om
igjen at pengene - gullet - ikke har noen egenverdi. Det
er varene en kan få kjøpt for pengene som teller.

Men tyskerne vokter seg vel for å sende varer til Norge.

Nasjonaløkonomisk  er  altså realiteten at norsk arbeids- •
kraft arbeider Eratis for tyskerne. Det er Norge som
koloni.

Det ex den nye tid.

Nordmennene o olitikken.

I en artikkel i jubieunsruneret til Deutsehe Zeitung in
Norwegen hevder Quisling at det norske folk nå soker å
befri  seg  fra liberalisnens og marxismens innførte og
vesensfremmede ideologier.

En må da spørre seg selv hvordan det kunne ha  seg  at slike
vesensfremmede tanker kunne slå rot i det norske folk på
helt frivillig grunnlag 9  Disse ideologier ble oss ikke på-
tvunget med makt av fremmede erobrere liberalisme og
marxisme ble frivillig optatt i norsk tenkning og økonomi
i den utstrekning det var hensiktsmessig for vårt folk og
land, uten tvang, uten overfall i nattens mulm og mørke.

Hvordan kan det ha seg at nazismen må tvinges inn på oss
med militærmakt og terror? Er den kanskje ikke så nordisk
som den er utgitt for? Er den oss mer vesensfremmed enn
den vil være ved?

Det norske folk har alltid hatt sine vinduer åpne ut mot
den store verden. Og vi har alltid hatt evnen til skjøn-
somt å velge hvilke impulser utefra verden vi burde søke
omplantet i norsk jordbund. Undertiien har  vi  kanskje
vært litt sene i avtxekket, Men vi har alltid valgt klokt
og fornuftig - det vil si så lenge vi har kumnet velge
fritt.

I dansketten - i. enevOldstiden, under diktaturet, ble vi
derimot prakket på mye skitt  og  lort. Dengang kom mangen
charlatan rekende hitopp. Blandt den Quislings stamfaCer.
Vi har etterhånden kvittet oss med det meste av det nasjon-
ale ugress mox Norges jord ble befengt ned i den tiden.
Og resten skal også utryddes. Abrabam Lauritz Vidkun
Quisling skal også lukes ope. for å rotne på vår nasjonale
kompostdynee.

--oo0oo--

Noxsk SS er dannet - med ed til hitler og Quisling. De
ble rekrutert fra 'hirden'. Men gla det besynclerlig nok
ble stillet det krav at tidligere straffede personer ikke
kunne opptas, ble det bare 151 man som kom med i SS. Og
derved er vel SS kommet til å bestå av den minst opovakte
og minst initiativrike delen av hirden. jen hva skal de
også med det? Iniativet besørger tyskerne og begavelse
er jo så allikevel bare en uting.

Det manglende antall ska1 søkes oppveiet med "likeverdige"
kvinder som kan få mange barn. Ja, så sa denne overgang-
steren da han var her for  a  ta SS i ed.



Men hvordan sKal det da  cå  med uisling  o6-  Jonas Lie?
Burde de ikke tilpliktes forrg.=_\ med et godt eksemoel?
Disse herrer er jo tiflross fcr adskillige ekteskap så
temrlelig barniøse. Lr de kanskje like fysisk sterile som
den lmre de har annemnet?

Teaterannonsene er forsvunnet. Og"ikke et ord i avisen om
skuespillerstreiken. Denne er nå total og strekker seg over
hele landet.

Forhistorien er åenme: lare og Dasse Segeloke, Dsvie.
Knudsen, Lillemdx v. Kanho, Ceors asdkkebefg ug Gerdd
Ring fikk pilegg am å stille se.-4; til disposisjon for.
kringkastningen. De Asktet. De1*:1  bie  de d'or livstid fra-
tatt all Da de ,Strir:e skue:k)illexe fikk
rede på dete streiker T9210nå1teatexets Ekveoxtllexe. De
ble avskediget. Teate-:-ht Fhlft_le hake .Tske
Nå gjorde ogsi Cet  toddrd  2ursenide felles dak med skue-
spillerne. sa stilte cr:tndichcmena 4  kxav em  dt  de streikende
skulle gi seg inne .ft.addc  25, mai kl. 16. i motsatt fall
ville de 6 ovenno;te bli  foncslet.  Fredag for. 
middag holdt skares2i11-2rne mdt6. Cd  150 delto16. Ved hen-
nelig avstmninT- vedjak motet  mdt  1S stenner  a  fortsette
streiken.

Vi hadde vel ike vå_yet å kalt at det skulle bli skoe-
spillerne som skulle bli den oom cikk i spissen. mendet er

og for seg nokså rinelig. Seenens kvinmor  oc  - enn er
blant vc:;.re fren_ste kulturb6fere. J1e er vant ned i tolke-
våre innerste tanker eg ft1eiLer 9  Ce er e'-[sponenter for
alt scm er norok. For overhcdet å konne dyrke sin kunst
må de til enhver tid  sta  i de:d syeste kontakt med det
folk de virker blant. Derrod var det dgrodanen selvsagt
at de måtte handle sort  de

--00C)03--

L.S., Gran har strevot• til Lrling LjaxxSonz

Er det p jt grunn av Detes stsr6  cjeld  ellex çi gruyinav!
Deres t‘apelighot at er blirt medlem av lYffJ?

.1'rbOdigst

(fullt Envn

Han fikk følgende svar:

L-lerr L. S.

Gid for en mentalitet å s,tve si menge 0bela-ntigo ut-

trykk på et åpent  bnevkert.  Vel bekone

bØ

Erlitg 3jernson

s t
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Det  amerikansle  institut for yndersøkelse av folkemeningen

ble referert i Oslo radio for en tid siden, men selvfølge-

lig var onilysmingene forbedret en del:

Oslo radio onpja at 79$ av den anerikanske befolknins var

imot å sende soldater til Europa.

Det riktige tall er 47%. Altså under halvparten av den

amerikanske befolkning er imot å sende soldater til Europa.

Videre  oppgav Osio  radio at 67% sa nei til å sene amexikar

ske krigskib for å beskytte båtex som seiler på England.

Det riktige tall er 35$/0.

§^‘§

RERMAN HARRIS AALL ER HORGE 2T FR1TT LADD?"

For de fleste alminmelige nord:aenn virker det noe over-
raskende at et slikt spørsnf-Al blir stillet idag: For oss
synes det .opplagt at lorge ida: ikke er et selvstendig
rike og at borjerme ikke nytel sin friheL.

Slik ser imidlertid ikke proesoor Aall pA dette. Ran sier
på side 6 i boka at det nerse folk e:enå idag er et fritt
folk hvis det selv vil ve= det, og at dette er utvilsomt
såvel tra  statsrettslig sou fra folkerettslig synspunkt.

Jeg vil her ikke konme int  p'L  tomme juridiske formalbe-
grepeze, men bare peke på de rent faktiske forhold som eks-
istex.er idag. Vi nordmenn har ikke lenser talefrihet,presse-
frih.et eller allede andre rettin;heter som helt Xrad en
frakiske revolusjons tid har vart betraktet som våre vik-
tiste goder. Er en uforsiktij hok til å si sin mening,
bflr en uten videxe kastet i. fengsel og der blir en sittende
Wfte 1 ukevis uten at en bllr -lorhørt. Det er ikke lenger
spørsmål om å håndheve runnlovens bud: "Ingen kan dømmes
uten etter lov eller straffes uten etter dom."

Og alle disse inngren i vax lrihet må vi tåle fordi vi
idag ikke styrer oss selv.  Det Oi  tyskeine son råder her
i landet og beste=er alt otter sitt eget hode og til sitt
eget beste uten hensyn til vra intexesser Q; følelser. At

en liten flokk quislinger går dem til hånde gjør ikke stil-
lingen bedre.

Dette er altså hva var nye professor kaller frihet for det
norske folk.

Forfatteren fortsetter med å angxise regjeringens nøytral-
itetspolitikk, og han nener at vi allerede fra det øyeblikk
av da irorge gikk inn i Folkeforbundet brøt vår nøytralitet
ved å ta parti for vestma k tene og not Tyskland.

Alt som fremheves i boka kan ikke wre riktig. Tyskland
gikk jo selv inn 1 Folkeforbundet, men senere da det brøt
ut igjen ble det Tra tysk hold sod tone å kritieere Folke-
forbundets politikk, og derfox blir da 0_: :rnflevet
av professor Aall.
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Det er ikhe mnlig narmere imøtega forfatter= i allo de
eunktex em påstktte n5ytralietsbrudd som han trokMor fram.
V-åre undertrykkere har nemaig omhy2..gelig onseet pd at den
norske regjer ings hvitbok, nom handler om flere av disse
Zorhold, ikke er tilgjeheelig her hjenme. Derfor kan oro-
ressor Aall og likesinneele relativt trygt framkomme med
sine beskyldndger.

Alle hans talemåter han do (sy Ikke fordunkle det faktum som
r'or hele det norske folk ma vcere det avgjørende. Hvis
ilorge til tross  for  sitt sterke Ønske om å bli holdt uten-
for, ellikevel mot sin vilje blir trukket inn i krigen, så
var det våre statsmyndighoters plikt å sørge for at vi kom
på Englends og ikke lysklands side. pådenne måten ville
Norge hevde sine frihetsidealer og slutte seg tilde land
som forsvarer demokratiet mot tyraniet og brutaliteten.

Det er (4erfor et helt ut sjevt bilde av forhold et når
Aall på side 22 i boka søker å forsvare folkets stilling
overfor tysberne ved å si at våre statsmakters hanling var
skjedd at fra en falsk oppfatning som var påtvumget det
norske folk, og derfor skal gtortinget ha satt Kanghuset
og Pegjeringen nt av fanksjon.

For det fØrste var det tyskerne som avsatte vår Konge
o vår Regjering og overlot nakten til sine lakeier
eafslingene, og for det annet st slutter folket  oir) om
den politikk som våir Tore og vdr 2egjefing har ført.
Vd vil ikke forsøke  e  innynde oss hos tyskerne uder
falsk flagg. Vi anerkjenmer dkhe dares styre, men ser på
den som v=e undertrykkere som skal feies ut av landet igjen
når anledningen byr seg, og dette vart standpamkt står
den beste overensstemmelne med de frihetsideer som nord-
mennene har kevdet helt fra Grunnloven ble til.

P ah et hovedavsnitt av Aals bok handler vesentlig om Eap-
oleonskrigene og alle de overgrep Englamd da skal ha
gjort seg skyldig i i tieen inntil 1814.

Da F-apolLeon stod  pa  hØyden av sin macL,  cr  pare England
som hadde sin frihet tilbake. Alle de andre land
Europa var enten undertrykket ned hArd hånd eller bundet
til b:apoleon alleensoavtaler - noe i likhet med den ny-
ordnIng og den tremaktspakt som ilitler idag påtvinger
Europas folk. For h berF,s sifl selvstendignet måtte England
også den gang kjempe desperat, men det holdt ut og til
slutt ble Eanoleon styrtat og 2uro-.2e ble befriet fra hans
åk.

På samme måte skaldet gå også eehne ganz. ?1ed Englands
hjelp skal demokratiet forsvåres og de undortvumgene få
sin frihet tilbake nantddig som nazisnen klir utslettet.

tredje avsnitt av boka homaer Aall inn på gullets bet-
ydning og han hvder at den dynereligLende arsak til krigen
idag er penedenagogenes forbitrelse over at Eftler skal
ha detronisert gullet og isteden anvfnder drbeidet som
verdimåler.

For å kunne gjennomfre sine vaLeige rustnfnger har
anvendt alt Tysklands gull oz dfspoaible verdier til an-
skaf:t'else av vånen. Dot tyske folks -nrefter er blitt satt
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inn i arbeidet på å øke rustningene samtidig-som dets leve-
standard er blitt sanket SlEgordet var  "1=oner istedonfor
snøru.

For å kunne forsvare sin handlemåte trekker så Hltler fram
sitt elearinginstitutt  oP  s:JLer å utoondat av at
denie forn for avre 5ning av handlen landene skal
vmre så meget bedre enn don vi hadde før. Det er imidlortid
bare et eneste stort bedraE for å skjulo ror det tyske folk
at Tysklands verdi:r er gått til ustninger.

Det er ikke bare tyskerne som bedras. Idag benytter Hitler
elaaringinstituttet til i kjmpemessig målestokk å ntelyndre
de undertvungne nasjoner.

Nazistene benytter sin maktstillfrg til å sette prisene på
det vi skal importere og som vi alltid må ta over Tyskland
hvor det enn kommer fra, uforholdsmassig høyt opp, samtidig
som nazistene settor prisene på våre eksportvarer ned til
et minimum, og manwe av de var-ano som Tyskland imborterer .
fra oss til undorpris, selgor de vodere igjen tll andre
undertvungne land til overpris. I:ten ikke nok med det. Alt
som innføres til orso blir bosastet oss  oa  elearingkontoen
og hva enten vi har "Eruk for det selv eller det går til de
tyske trop2e/ her, kanonel, tånks og alt annet kriEsmater-
iell som de tyske trop)or hcir nottar, rcrå vi betale. Resul-
tatet av hele den kjempemelliga svindel cr at til tross for
at Eorge er tapbet for sine varelagre, så er det vi som skyl-
der Tyskland nenEer på clearingkonto o ikke omvedt.

I sitt neste kapitel, hvor Aall sawenfatter meget av det
han før har sagt, lorsøker han å borforklare de forhold
som han sier har vert avgjørende for den norske opinion
overfor Tyskland, nem2ig tyskernes  krig  mot va'r handels-
flåte og dets invasjon i Norige den 9. april.

Jeg kan gjerne tiløye den rå3kap, brutalitet oL hensyns-
løshet som nettopp disse 2 momenter er et utslag av -og som
Godtgjør at det aldri vlir levelige vilkår for oss andre
hvist yskerne skal ha nakten i Europa.

Det el ingen grumr til å imøtegå Aalls forsøk på å bort-
forklare disse fåktiske forhold. år han imidlertid i denne
forbinnelse søker å i dot utseende av at England ned gjen-
nom tidene har lagt hindringer iveien for utviklingen av
vår sjøfart, mens han hevder nt tyserne vil rydde disse
hindringor av veien, så er det tilstrekkelig å minne om at
under Englands herredømme på havet har Horge utviklet seg
til en sjøfartsnasjon med verdens største handelsflåte i
fer hold til dets folkemengde. :7.;3 taler tyskarne allerede
åpenlyst om at den norske handelsflaate snylter på andre
nasjoner oL.f at var flate må søkes bragt ned i bedre for-
hold til folkemengden. Vi vet da hva vi har å vente oss
fra den kant.

I neste kapltel som heter  utilbakeblikk og utsyna har
forfatteren i 32 punkt Pr kort trukket fran de mamenter
som etter hans mening viser nt skylden for besetelsen
av Norse hvilser på vestmaktone og vår egen regjering,
mens Quisling i siste øyoblikk søkte å redde vår T_øy-
tralitot.

mpt forfatieran her trekker fram bohøver overhodet ingen
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imøte-gåelse. Enhver uhildet lesar vil selv kanne se hvor
uvederheftig og tendensløst disse yunkter er avfattet.

Typisk for b
opprop av 10
den 9. april
vår konge og
regn og det
blikk soldat
mannen.

oka er at den ettnr å ha gjengitt Palkonhorsts
• april 1940 slutter mod Quis1ings proklamasjon
• Dette skjendselsdokument ble åvfåttet mens
regjering utøvet sine funksjoner i tysk hombe-

sfaJkte eb'.ringe foivirring i rekkene i det øye-
ene skulle samles til motstand mot overfalls-

Aalls bok or et vrodukt av samme infhold som Quislings
proklamasjon. Den søker  å  forvirre begropono for at vi
nordmenn skal innforlive oss i. den "rettsstilling" som
vårt  land  idag befin=seg i. '

DET SKAL ALDRI SKJE.

Ia ikke avisen bli ligejende i en skuff. Bronn den ikke
opp. ?J'en viss den til dine venmer  og  bekjente som du kan
stole

Vi kan ikke lage så mnnge eksemplarer nt alle knn få.
Avisen må derfor  ga pe  runde. ren VWT  folLSiktig se  ikke
forrmderne eller tyskerne får tak i den.

Betrakt alle som omgås tyskere quislinger på
restaurant, på Eaten elta- i sitt hjem for forwdere.

Norske mann i hus og hytte
takk din store Gud
Landet det vil han boskytte
når det mørkt ser ut
Alt hva fedrene har kjempet
m0drene har grett,
ma  du Herre stille lemPe
sA  Vi  får Vår  rOtt.


