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Dege4  sPrette  lyt med bimme1brand:
Velçk med  træledom før mdY og manat
Kom med handa mtle'bror
her trengat kraft  som er stor,
fOr vår strid gje1d rett eg trid«
millom alle på 'jord."
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Por fribet og *

(2å1 K1utte

2-et.

por hyar dag soa går narmer vi oes freden og seiren. liver
dmg bringer.ose nermere tasismens detinittve endeligt• Det tyske voldsherre—
dmneherskér ni.dag ever etøre deler  av  Luropa, slik Napoleons gjorde det
tor over hundre år staa. De tyake nasistene har overtalt det ene vesle
landet etter det abdre. De fikk Oeterrike og Tsjekaaovakia uten kamp. Ved
hjelp av steple fraagengemåter vaat de øver de mindre landene Polen, Danmark,
Nerge, Ho/land,  belgia, Jugoslavta og Rellas. I al1e disse landene har de
ekapt en epprUrestemning mot seg, liKeow apoleon gjorde det. flapoleons
skjebne kjennervis "hed seire fra Iloskva i1 Cartagena, han d5de dog ensom
på St. helene." Det vil ikke gå hitler beJre. Den dagea kommer da de små
landene atter får sin trihet og uaybengighet.

Norge er deftyskere soM i da4 har makta, mens noen norske
forradere går i deres tjeneete. Den dagen kommer da nordmenn atter regJerer
i'Norge, da de tyske undertrYkkerne Ikke er ber mer, da fengslen* er tomme
fer de menn  sOie k)emper for taealeee sine og for eitt lands trihet, da
pressen atter er tri og enhver får,hevde ein en1r1g,da berna opparages  i
fribet, da eporten og skolene er  trie  og ktrken atter får Vie ,teg tør
oppgavene sine. Den dagen kommer, Vi yil kjempe tor det. sagt:

4Styrk dtn arlut  dia ånd,
rekk din broder bånd,
og vir flOkk en  dag  skal
sprenge alle b ,ttsd. _
Vi verden frem skal fl t
211 tonea  ekal  du 1 tte.

mmefronten:

Predag morgen frakl. 5-6 ble det foretatt_maseearrest sjon
lærere.De arrestertevar nesten alle ansatt ved folkeskolen bare 8-10

av den höyere akeles lærere ble-arrestert Av Kathedralskolens 20 larere
ble 4 arrestert, og en elapp fri eykdoa. A1le de'arresterte 1 rerne
ble leamlét på 8ydneshaugen'sko1e. De ble hentetvav tatspelitiet og det
tyske  sikkerhetspoliti.

går vlat'en vet var det ikke noen sem skrev uader  erklaringen
om at de betraktet seg som medlem'av lærereambandet. .,ruselen em.avskjedig—
else og tvangearbeid var altså nyttes1bs. imererne fikk ga„;je til 7.mars,
iatøen for ~nokes skrivelse.



Vi siterer fra et eirkulære:
"Bispene  er weependert og preetene har sluttet opp om dem.

Lærerne trues med avskjed for det  de  har gjort  for å  beskytte våre barn
met N,S.'s påvirking. Vi foreldre kan hverken suspenderes  eller avsettes.
Nå er det  vår tur til å elå et elag foe barna." Sirkulæret forealår at det
fra hvert hjem aed barn blir eendt brev enten til minister  Skanoke eller
ainistee  etang„ lerdende t.eks. slik:%jeg dneker ikke at mine barn,skal
delta i N.S.U.F.'s ungdometjeneste, da de retningalinjane 8QM er trukket
opp for dette arbeid strider mot min samvittighet," ,Tusenvis av slike
brev vil viee  at vi foreidre står sammen med kirke og ,akele for å verne
våre barn. Brevet skal seudes til minister  Aksel Stang, ade. Departementet
for Arbeidetjeneate og  Idrett, Oslo. Kampanjen  tek til 6. mare  1942 og
terteetter'inntil all,ehar protestert. Tilelutningen har vært eneetående
Predag 6.og ldrdag 7,maes kom det inn over 32.000  brev. Wilstrdaatingen
forteetter å dke ettersom hele landet konmer med. Det er natneligvie ikke
bare foreldre som  skal Woteetere  mot dette evergrep aet  noreke barn.
Barna behbver  je  ikke nettopp være våre  egne  for at vi skal hjelpe dem.
~ver norek boeger med,kreefdlelee må protestere selv om han ikke har
barn eller  barn i skolepliktig alder. Protesten  kan da  formes t*eka. elik:
jeg fdler det som min plikt å protestere mot at noreke barn ekal  oppdras

tvangemessig mot foeeldrenes dneke. Barneoppdragelsen er en plikt og en
rett eemforeldrene her krav på, å gjenneafdre etter hverenkelta samvittig-
het  og  overb ev1snin ge4 NettoPp ferdi dette er en, fr i villig sak er din
inneate av betydning for det noreke folk. ee det som er rett og ikke
gJdre dett er aangel På mot."

Blir det invasjon orge? Dette viktige spöremålet har
opptatt ose lenge. Vi vil sitere hvaeloen danske aviser skriver om epdree
målet. Per.å. hindre enhver mieforetåelse ejdr vi merksam-på at ikke noe

•av dette er sagt fra Lendon. "Berlineke :idende" fortalte for en tid sida
at det lukkedm abter i London,ble drdftet invasjon i Norge. Ohurchill
gikk sterkt inn-fot tanken. i gjorde regning med at en elik invasjon
ville koste endel tonnasjet men denne menteen burde resikeres. Dette
skrev "Berlineke Tidende" for noer uker sidae i dag fortelles det at inte-
ressen for en invaejon i norge ea. etsr i WaShingtone "Berlineke Tidende"
skrev lbedag 14/3 at det tyske sjdadmiralitetet'ikke gjdr regning med
invasjon i. orge. Den -ville komme til å koste for mye. Til en hær på
10C460 mann Mente admiealitetet et det trengted 1 mill.tonn. Tyakerne
brukte 2,3 mill, tonn foe å komme inn i Norge, forteller den daneke avisen.
"Politiken" skrev den samme dagen at en fremtredende Sverige
har sagt at Tyskland neppe vil be a'veeige om gjennomgang for tropper til å
abte allierte invasjonstropper i Norge, da TYskland vet et  en  slik han-
vendelse vil tai avelått.

Minister dr, Gulbrand Lunde prdver etadig å imponere med
kunnakapene sine. Bn må være temlig uvitende for å la seg imponere. For en
tid sida fortalte ministeren som eksempel på engelskmennenes grusomhet

tudia, hietorien om "the Black Role of Oaloutta", hverledee engelek-
mennene hadde sperret, inderne inne dette fengelet,der de fleste dbde
ldpet av en natt. Dereem dr. Lunde hadde kjent til Indiakeigenes historiet
ville hen ha viset at forholdet,var omvendt. Det var den indiske herskeren
i Bengal, Surajah Dowlah, soM overfalt engelskmennene i Port, Williem og
kastet 150 av dem i det vesle fengslet 'the Black Hole of Oaleutta". Om
moegenen var bare 23  i  live. ee. Lunde siterer egså triumferende hva
Snorre sier 1"Sverees saga". Som kjent har $norre aldri skrevet noen
"Sverree eaga", Den ble nataUg skrevet av den, islandeke abbed Karl Joneson
under kone Sverres diktat. Lunde er i dag kultur- og propagannaeleister

Norge.



N hetene til 22

Rassland:  Russerne  for se ter  presset sitt over hele fronten  fra Lenin-
grad i ertsjhalvdya. Det er kraftige lyftslag over Charkow og presset på
byen tar til, meldes söndag. Rueserne nærmer seg også Arjol. Presset mot
Star-Russa tar også tilo  og de  innesluttede  atyrkene som er igjen, har ikke
noen ajm Igee. Ved Leningrad tapte tyekerne  1.600 mann på 2 dager og en
hel del utstyr. Predag tapte tyskerne 25 bombefly. Tilintetgjdringen aV den
16 tyske arme fertsettero  hfttlet på  Krim er Sebastopil. Store rassiske
reserver står nå klare til å bli sendt til fronten, bl.a. fra  Sibir. Det
er velutdannede tropper, og det dreier seg  om 122 divisjoner i fdrste omgang
75 infanteri, 20  tanke, 15  kaveleri og 12 motorchserte divisjoner, I Katikasue
har ruzserne klar 2 mill.mann. Tyskerne er forbauset øver det store antall
tanks som ruzserne har bide i bruk og  i reserve.  De produeerer store mengder
sjd1 og har fått betydelige forsyninger fra  U.See og England. Engelekmennene
har fannet opp en nY motgift mot sennepsgassen, som rueserne vil få bruke,
En antar  at Hitler  vel  brake  gass til våren.

Usten: Me, Arthur er utneVnt til överstkommanderende i Australia.
Her vil en brenne  eller ddelegge alt om nddvendig. Ikke noe skal komme
fiendens hender.

På Pilipinene er et nytt japansk åtak slått tilbake, meldtes
tidlig i uka. Sdndag ble  meldt at en forbereder seg på et nytt japansk åtak
her, nemlig på Batamhalvdya.

1 Burma har det ikke vært kamper sida toredag etter at et
engelak regiment elo japanerne tilbake.

Apstralske bombefly har angrepet  flew Guineae  3 japaneke bombe-
fly og 9 jaeere ble bdelagt. På andre  japanske  baser ble det under et åtak
ddelagt 1 japansk krysser  og mange andre skip.  Hovedstaden på Timor har
igjen vært utsatt for angrep av allierte styrker.

.12.422/P1 Tyskerne rykket litt  fram mandag, men dagen etter ble de
slått-tilbake. Sdndag ble det meldt at det har vært gjort vellykkede utfall
mot aksen, og det ble tatt mange fanger.

prankreke fikk  så stor skade Vod bombeåtaket at det vil ta
1 år å opparbeide skaden.

UeS*Ao produserer  nå 3.000 fly  pro,  • ed. Ved slutten av 1942
vil de allierte  ha  150 - 170.000 fly, 10  milleto  an.delsskip og en krigs-
flåte som vil  være euveren  på alle hav. 150,000 kvinnelige rekratter har
meldt seg.

Under et ajdslag ble 9 tyske E-båter senket og  2 andre sterkt
skeelee. I Middelhavet  ble 3 tyske ubåter og 3  endre  skip senket. Ldrdag
ble meldt at britiske undervannsbåter har senket 2 av aksens forsyningeskip
i Middelhavet.

Et britisk krigsråd holdes i Kairo. Stafford Cripps deltar,
likeledes sjefene for marinen, hær og luftvåpenet.

Von, Papen reiste til  Berlin. Dette vekker  fe,psikt  i Tyrkiao
En tror at det  står i  samband med våroffensiven.  Det  hersker nervbsitet og
uro på Balkan, meldes det. Tyrkia vil holde seg klar  krigen, men  er likevel
fullt forberedt  på alt.  Søndag meldes  at von Papen er  reist til  Sofia fdr
tilbakereisen til Berlin. Hensikten med reisen holdes hemmelig.

Ritler  har nå kalt tilbake 2 av de avskjedigede generalene,
nemlig feltmarskalk Runetvedt og von Braunsehweig.

Det er spent forhold mellom Ungarn og Rumenia. Det har vært
store demonstrasjoner i  Bukarest. Rumania  er stadig framme for å få igjen
Transylvania. Dette passer herrene i Berlin mindre bra, oe dker neppe disse
lands aktivitet for Berlino

Malta har i det siste hatt de kraftigste luftåtakene sida
krigen tok til. 14 tyske bombefly ble skutt ned og 6 satt i



h3yesterett bar triitt 10 norske skip i Sverige.
Den norske regjeringa som. hadderekvirert dem, hadde retten til dem, ,janvel
am de var i utlandet.

Den engelske koagen har delt ut ordener og utmerkelser
offiserer og mannekaper i den norske marine.

Oslo kringkaster sendte sbmdag morgenv 'êd det nye nasistiske
rederforbandet ut en oppfordring til alle norske akip i Osten om å  gå  til
japanske havner. Premien var 5.000 kroner. De norske sjbfolkene vil vite
å  gi svar på denne judashenvendelsen. Den blir aldri etterkommet.

Rhyesteretteadvokat Aage Sohou sitter på Grini, rammet a
forordningen om "Iongehusets vonner". Han er 74 1,/2 år gammel og var en
drivende kraft i hungershjelpen for Tyskland og Osterrike under verdenskriger
Han er rikt dekorert av disse to lands myndigheter. Denne hans siste dekora-
sjon vil bli ham til ennå större heder,

er omlÖp.

Ivar Aasee.

nalf Overland

A4111avvåre moderne diktere er ikke så tålmodigs

Ti1gi  (lem  ikketde vet hva de gjbr.
De paster ti1 hatets og endskapens glör,
De liker å drepot de frydes ved uer,
de Unsker å se vår verden i flammer,
Dø Umaker  å  drukne 04* alle i blod.
Tror du det ikke? Da vet det jo4

r •o de

koneved advarte •söndsg Mot  ,å  hrepåal1e g

fflgaar dei Lygn Landet senda
randt, og Banningi forvenda

ein 'atorm  aY  6kraal og Ljod,
naar dei truga Polk aa tegjat
som eit Ord imot vil segja,
talt det alt med tolagt mod."

rykter  emn

Vi advarer våre nye lesere mot uforsiktighet, Avisen m
gå i stillhet. Si aldri at du har leet en avis. Vær Ytterst varsem med hv m
du leverer den t114


