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-Yer frihet og saihet. 30/3,e42.

"Går du i brodden for en alvorssak;
kan ingen tvil gjöre dig sen eller svak,
men tankene på dem, som kommer, •efter,
vil gi dig kaldets tro og troens krefter.

Arnulf Overland.

Den siste tids hendinger innen vår • kirke har fått oss
til å tenke på oldtidas strid om kirken. En kan uten tvll trekke mange paral—
leller. Romerstaten forfulgte de kristne fordi de ikke ville tilbe statens
guder eller ktiserens bilde0 dag er keiserens skiftet om med fbreren. De
krietne måtte lide på grunn av sin kristendom., og en kan bare tenke på biskop
Polykarp, som var en av martyrene, for å minnes vår tid. Men likesom den
gangen gj-br forfbigelseme i dag kirken bari sterkere. "Martyrenes blod ble
kirkens sed", sa en kristelig författer. Resultatet den gangen ble at kirken
seiret. Det akal også bli denne gangen. Vår tids kirkeforfölgere skal måtte
ei som keiser Julian: "Så har du da seiret galileer."

Nasistene her i Norge bare hykler mtd kristendommen sin.
Reiehsleiter M0Borrnan, en av det nye Tysklande mest fremtredende menn, har
sagt: "Det at en nasjonalsodalistisk og en  kristelig oppfatning er uforenlig,
har som fdlge at en styrkelse av en bestående eller stötte av en oppstående
trosbekjennelse må avelåes." St annet  sted sier han: "Folket må bli vristet
lös fra kirken og dens organer prestene. Naturligvis vil og må kirkene, fra
deres synspunkt sett, verge seg mot dette overgrep. Men kirken må aldri bli
innrbmMet innflydelse på folkets ledelse. Menne innflydelsen må uten nölen og
for alle tider bli brutt." Her hjemme heter det forelbpig: "Krietendommens
grunnverdier vernes." Den nasistiske lære er i hele sitt vesen antireligibs,
dens  idealer motsatte av kirkens, som er frihet sannhet, kjærlighet,.
Nasistenes idealskikkelse er Hitler, de kristnee er Jesus. Kan det tenkes to
mer ulike personligheter?

N hetene fra 23.-til 27. marå 1942.

Russland: Herfra har uka gitt mange gode nyheter. Ruseerne går stadig fram
og tyskerne kaster inn svært mye menneskemateriell for å holde stillingene
sine. De kaster jamvel inn reservene til våroffensiven. Russerne gjör nAbruk
av fallskjermstropper. Verdens hurtigste jagerfly, som produseres i Amerika,
oparerer nå på Ostfronten i stort antall, og den russiske flyaktiviteten öker
dag for dag. MaiskYt den russiske ambasadbr i Londant h4r  delt ut ordener til
engelske jagerfbrere som har virket på den russiake froaten, særlig for deres
offensive ånd. De russiske ubåtene er særlig aktive på kYsten av Nord—Norge,
der 10 skip er senket på kort tid. Ubåtene som er av en. særtype, gåx langt
Lan i fjordene.

Nordfronten: Murmanskfronten er kommet i.forgrurrnen i. disse dager. Under
hj ra en russiske flåten og flYvåpenet er russiske tropper tandaatt ved
Murmanek, trass i ild fra kystbatteriene, og samstundes rykket russisk in—
fanteri fram fra landsida. Disse operasjonene menmr en har bdelagt en tysk
offensiv på denne fronten. Murmansk var utsatt for et kraftig flyåtak av 66
tyske bombeflY, meu de ble drevet bort„ og ikke noen skade ble gjort i byen.
11 tyske fly ble skutt ned.



Predag ble meldt at russerne ved Leningrad rykket fram 13 km,
og kastet tyskerne på flukt. 164000 tyskere falt ved Leningrad i löpet av 10
dager. Uoffisielle meldinger natt  til tirsdag  går ut på at Novgorod  er onrring-
et av russerne. Onsadag ble'meldt  at russerne har trengt igjennom til forsted-
ene i byene Tagarog-Stalinov og Btar-Russa. Ved den siste byen er en mengde
kvinner og barn hengt opp av tyskerne som represalier for at 198 tyskere er
drept av russiske gueriljatropper. Russernes inntrengen i Star-Russa gikk
over en ny front,  nemlig  over isen på Ilmensjöen.  Mange rassiske fanger ble
gjort frie. Restene av den 16.tyske arme ved Star-Russa blir n.å også angrepet
fra lufta. På finskefronten er mange finske tropper latt i stikken av tyskerne
og tilintetgjort.

Midtfronten: Her går russerne hele tida fram. Fra Star-Russa til Smolensk-
ron en er 2000 .tyskere drept på 10 dager t  og svært  mye materiell er tatt.

Onsdag ble meIdt at 12 nye steder er gjenerobret på Smolenskfronten. Samme
dag meldtes at tyskerne på den nordvestlige .del av midtfronten har hatt ko1-
losale tap. Bare i forrige  uke ble 11.000 mann drept. Fredag ble meldt at
8.000 tyskere er drept på midtfronten i de siste 2 dagene. Ved Vjasma har det
rast et stort tanksslag 9  og mange tyske tanks ble ödelagt. Tre steder ble
gjenerobret her. Videre ble en viktig n5kkelstilling ~~rdak
dag. Ved Arjol er store tyske styrker ddelagt og atter;. Ele~3?», 4get.,
Store styrker av österrikere har overgitt seg her. I Arjol er det oratt' ut
tyfus 9  og den dlyske overkommandoen har bestemt at alle russere som er angrepet,
skal  skytes, Torsdag ble meldt at det ble kjempet i Stalinovs gater.,Denne
sterke festning skulle tyskerne ha som utgangspunkt mot Taganrog og sdrover.

Fra sörfronten blir meldt at store russiske åtak er igang på
Kertsjhalvöya og Donetzbasenget. I lufta behersker de russiske flygerne
situasjonen.

Östen:  

meldt onsdag.

Uka har hatt få nyheter herfra.
Japanske fly har angrePet Batanhalvöya på Filipinene 9  ble det

På Borneo kjemper framleis hollandske tropper.
I Barma holder kineserne stillingene  sime  under. _kraftige kamper.

I Nord-Burma har japanerne hatt svære tap. Det meldes om oppmarsj av japanske
tropper i Burma forbvrig. Predag meldes at japanerne presser på de km* esiske
stillingene i Burma, men de har ennå ikke klart  å komme igjennom de ytre
forsvarestillingene og lider Store tap.

Ved Andamandyene i det Indiske hav er det opservert en liten
japansk flåtestyrke.

Fra bstenblir det videre meldt om luftaktivitet på begge sider.
Allierte fly har bombardert japanerne på Timor, og japanerne har bombet enkelte
steder i Australia. I Burma har japanerne bombet noen engelske flyplasser, og
detble  gjort litt skade. 1 japansk  undervannsbåt er torpedert ved Java.
Amerikanske ubåter har senket 3 fiendtlige handelsskip og skadet 2 i japanske
farvann.  Naw  Guinea er blitt kraftig angrepet. Likeledes Raboul. Det bekreftes
fra Washington at en svær japansk krysser  er  senket i havnen i Raboul forrige
fredag. Amerikanske flåte- og flystyrker har angrepet Mindalabyene og tilföyet
japanerne svære tap. Hurtige amerikanske fly har ddekagt 16 japanske bombe-
maskiner over New Guinea.

Fra Kairo meldee at de eiste britiske åtakene mot aksens
i Libya har nådd målene sine og mange fanger og kanoner ble tatt.

Rommels flyplasser ble også bombardert 9  og mange befestede stillinger ble tattc
Den almindelige mening i Kairo er at når tyskerne setter inn en offensiv i
Russland, vil kampene også blusse opp i Afrika. Det er sannsynlig at Rommel
har fått forsterkninger. Forövrig er det et spent forhold mellom tyskerne og
italienerne i Afrika etter de uttalelser som de italienske gangene kommer
med. Tyskerne får bl.a, större matrasjoner. Torsdag ble meldt at det har vært
öket patruljevirksomhet fra britenes sidel og de britiske jageravdelingene
har ytat dem fortreffelig hjelp.
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Natt til torsdag rettet  store styrkex av britiske bombefly et
voldsomt og-kraftig åtak-på-Ruhtemrådet og flere'byer i n.v. Tyskland.- Det
-vax de gunstigste værforholdene som har hersket på lenge. Detble gjort stor
skade, og -.Berlinkringkasteren• innrømmet torsdag kraftige flyåtak  på flere
byet,  eg det yar mange ofre. •Fotografier som ble  tatt, viste egså  de store
skadene som ble gjort under flyåtakene 9. mars over Ruhr, Dokkene i St.Nizai3
ble og kraftig bombet. Bare 11 btitiske fly gikk tapt etter  nattas  opera-
sjoner. En del tyske fly var over s.v. England, men de gjorde ikke noen
skade, og det var bare få ofre. Fredag ble meldt  at store styrker britiske
bombefly om natta igjen hadde Vært over Ruhr. Hundrevis av ddm  var  over de
sawme målene. Storbritannias støtste og  tyngste bombemaskiner tok del, og
svære bombelaster ble sluppet ned aver målene. , Samstundes ble dokkene i Le
Havre bombet..Her ble mange'tyake skip raMmet Le Havre bIe også angrepet
torsdags ettermiddag. Mange flyplasser i-Frankrike, Holland og Belgia er
blitt bombet.Videre ble en kenvei utafer-de-Ftisiske øyene angrepet. Flere
skip fikk fulltreffere. Etter disse operasjonene savnes l4-bombefly.  Tyskernc
mistet torsdag 8 bombefly,og  en del jagere, 2engeleke jagere gikk også tapt.
Det.britiske admiralitet meldte mandag  at  britiske undervannsbåter har
.senket 2 italienskSibåter og 8  andre skip, hovedsakelig store skonnerter
fullastet med soldater. 1-forayningsskip-ble også totpedert-og er antakelig
gåtttil bunns.,1 tyske undervannsbåt er torpedert i Middelhavet og 1 annen
tysk  ubåt  av-.et ametikansk bombefly=utafor-Amerika.

Malta har Slått tilbake kraftigs åtak fta lufta. 25 akseflys
:nevedsakelig, Stukas.ble skutt ned på 2 dager. En stot konvoi er.kommetfram
til Malta ttass i kraftige.åtak-særlig fta lufta. 1 skip gikk tapt men
emselekmennene klarte,å, sette et stert italiensk slagdkip i braau og senke
2 kryssere. Ondsdag ble det skutt 'ned -8 bombefly över Malta. Det ble ikke
gjort noen skade. 26,tyske fly ble ødelagt i luftsIag oVer Malta, meldtes
ftedag.- ,

På grunn av inndraingen av en del svenske aviser er deti den
svenske riksdagen. kcmmet fram-åpne sympatierklæringer for det norske folk.
Det b1e opplystat en freamed makt også-Ste bak bealagleggelsen.av de
wvenske avisene. Sandler uttalte åt ddt er  visse  fakta-vi må kjenne til om
det Mot og den utheldenhet soM:de noråke frontkjemPerne i Norge viser. Det
minste vi kan gjøre er å drive en-politikk  overfor  Norge sam er et fritt
folk, verdigp og,ikke en nøytralitetepplitikkted.lukkede,øyne til en side.
Mange andre talere uttalte seg i liknende  retning.

Ohurchill holdt'totsdag entale og minnet om sine tidligere
taler ifjor ogiden stord motgangen de-alliette-har hatt. sa
Ohurchill,-vil likevel seire; og_jamvel dm vi herstter vil ha mange seire,
84'blir det likevel motgang-innimelloi, men hele vetda er med på seiren, og
fiver  mann, hver kvinne, hvert barn er med på alle fronter!  Ddssverre
arbeidde vi for lenge for  freden, men nå må vi alle hele verda over.vise
vår verdighet i sluttkampen Mot tyranniet, slüttet Churchill.

_
Bulgaria ble t±rsdag  22 personer arrestert,  bl0 a, flere

høytstående offiserer, anklaget for kopmunistisk virksomYlet. Fra Istanbul
meldes at kong  Boria skal ha lovet 2O0.000 bulgaree til k'stfranten.Det er
uro :blant det bulgarske falk-ved truselen  em  å sende bulgarer til fronten.
Antirussiske plakater er blitt revet ned i  gatenec;

Spenningen på Balkan øket.' Tirsdag var  Iden  tyrkiske ambassadør
i London hos den engelske utentiksministeren.  Tyskerne treffer  forholderegler
på grensen til Tyrkia.



Spenningen mellom Ungarn og RuMania tikke blitt mindre, og
Hitler har Utsendinger havedsta ene far å-presse landeneetter flere
tropPe r. Det 'har vært sammenstøt mellom rumenske og ungarske-tropper-på
østfrOnten  P.g;a grensestridighetene.

Gestapo.

Stafford Cripps er kommet til Dehli og det reknes med 2
ul ere fornundli -er til åakene er i  ordan..  Fredag MøtteCtipps Gandi,

I Londonuka for krigeskip er det kommet inn 2 1/2,mill. på
1/2 dag meldtes manda

Biskop Rommel en bror av generalen ble for en  tid  sida veå
en feiltakelse" slått ned og drept av S.S. folk i Wyskland.  De  trodde han
Var polbk, og polske biskoper blir vanligvis behandlet_sIik,

'Fra Washington blit  det-meldt at presiden-L Roosevelt har sendt
ut kraftige breV til fagslefene sine omusette opp fartefti hjelpen til
ussland,

2 svekske.arbeiderledere-uttaler vecLhjemkomsten:t1  3verige
at_det er ikke noen' tretthet Spare i  de engelskekrj„gstiltakene som
øker, og det britieke-folk er sikre pL beiren som aldri før.

Studentet'soM.kommer fra  TyskIana-.forteller at-dati alminnelige
tyskex ikke lengre tror pa  noen  tysk  seir.De:matrasjohene SP11 ,er , kan 4e x
nok klare seg med, men det er,brense1 det skorter  pås.  Tyskerne har_faktiek
frosset'seg_gjennom  denne vinteren. Ved fins ikke, og den  kull  som leveres
ut for 5 måneder strekker knapt nok til for er muned. På alle gatene ser
en nå invalider, sårlig unge folk fra Østfronten.med store forfrysninger,
bl.a. uten -nese, ører„;armer .OSV, Spørsmålet er hos tyskerne'lwor lenge
krigen vil vara,  men.  entalar.j„kke:1engre:om seir.

Frhetssenderen-holdt torsdag, et kraftig oppgjør med Quisling
og N.S.. Allerrede så..tdeligsom i 1935:drev N,S. lyeskye fo.ri'etninger
med Wyskland ved sida  .av utstrakt spionasje, særlig for kystbefestningeneS
vedkommende. Karter over militære anlegg ble  laget  og sendt til Tyskland.
Wypkernes pris for dette var at Quisling skulle bli innsatt ved leilighet,
og det  er derfor: tybkerhe holder på ham, trass i motstanden fra hele det
norske folk, sa "frihetssenderen". Fredag omtalte den lærernes ogprestenes
heroiske kamp, og deseuten forbyningene til Norge. Han sa bå at detsfra
Sverige er.kamMet'mange lysglimt:i=detsiste, Men deSsverre har Stockholms-
td.dningen  en karresPondent i'Oslo, Sedstrøm,'-bom er-nasist. GjennoM korre-
SPandanbene sine-fra Oslo har  han  gitt evenskene et-helt-galt bilde av-nors e
forholdd  aag.  Imidlertid er svenske aviblesete også på dette punkt tatt-
til å få-øynene opp,-

-HøyesterettsjUstitiarius'Paal-Bergs'hjeM er' blitt ransaket av

ferdig, Barak-1 Sætersdalen er en ny stor konsentrasjonsIeir
kene  e i  to høyder.

Et medlem av den tyske krigsrett i N,rge uttalte-etter en doms-
avsielse: "liva skal vi gjøre med slike menneser? Ikke noe biter pL, dem.
For hver  mann viskyter gjør 10 nye seg kvalifisert til det,"

Som kjent har det alltid vært et ulønnet tillitshverv  a  være
formann for studentenes ymse særutvalg. De nyoppnevnte N.S. t s  særutvalgs-
formenn har imidlertid startet virksomheten sin med å bevilge seg sjøl gasje,
kr. 500,- pr, snute pr, år. Pengene må en ta av de fondene Universitetet
bevilger stipendier av til mindre bemidlede studenter.

Rektor ved 1.Niorges Landbrukshøyskale er avsatt.



Justidepartementete lovavdeling :har vært ute for hårdt press.
Grunnloven er blitt foreldet under "hyordningen" og skal omarbeides, Lovav-
delingen nekter å utföre dette arbeidet og harfareldpig greid å holde seg
utafav. Avdelingen er så godt som ran for nasister, og derfor har en ikke
våget å gå til oppsielse.

Det har vært mange uforklarlige dtidsfall blant de norske fang
ene i tyske koneentrasjonsleire. Fangeme har reist nedover helt friske„ men
så plutselig er det kommet melding om at de er avgått ved døden.

En ddl av de fengslede lærerne har vært til forhdr hos tigki_rp...e_L

Worn-MUller ea bl.a, fredag at krigen snart kommer inn i en
avgjörende fase, Met viser nasistenes henvendelser til sjöfolkene og Reder-
forbundet. Den hnd4 som de nå rekker fram, blbffer ikke de norske sjtifolkene,
En minnes uvilkårlig den handa som Terboveni sin tid rakte fram til det
norske folk og som nå gjenspeiler seg i overfylte fengsler og kensentrasjens
leire. Krigen  kan enda bli lang, sa Worm-MUller, men dens varighet vil  avhenfQ
av de hendingene vi står overfor nå. Maisky har sagt at offensiven I 1942
vil ta brodden av t9'skerne, Vi må derfor alle ute og hjemme sette farten opp.
Tyskerne har tapt troen På nasismen og seiren, og stillingen for Tyskland
vil bli helt forandret når  de allierte tar til med offensivene sine og tyskerne
må spre sine stYrker. De okkuPerte landene som hittil har vært'tyskernes
hjelp med mat etc., vil da vise seg å bli Tysklands störste svakhet. Vi förer
krigen til  det siste kvarter, men dette kvarteret tilhörer oss, sluttet
Worm-Mbller,

Tilsamman ca, 70 lærere ble sendt östover sönds6 for  ubestemt
bestemmelsessted. De kam til jernbanestasjonen i 2 av Sporveiens busser„
1 politibil og noen mindre biler. Hele stasjonan var sperret av tysk politi
og det var disse sommogså bevoktet lærerne. Bare de som skulle sendes fikk
komne imm på perrongen. Alle andre måtte  holde seg i vestAbylen eller ute
på gata, Jamvel amåbarna  ble holdt  vekke.Stemningen blant lærerne var utmerk-
et. De  vinket til dem som sto utafor idet toget„satte seg i beVegelse.

N hetene- lörd

Russland: Susserne beholder initiativet over hele fronten. Stalin og
Molotov mbtte sdndag den nye engelske ambasaddren i Moskva,
o frontem Me russiske åtakene ved Murmansk komhelt overraskende på

9 har lammet en offensiv til våren mot  ken.  Luft-, land- og sjö-
stridekrefter var i a1rs4on, og slaget pågår framleis i russernes favÖr„ meldtes
lørdag aften. Russiske luftstridskrefter'hadde til da skutt ned 13 tyske bombe-
fly, eg 1 tysk destroyer ble sendt til bunns.  Ved  Leningrad er 3.000 tyskere
falt på  2 dager og stort bytte ble tatt„ bl.a. 3.400 . landminer, meldtes sbndag
morgen. Söndag aften ble meldt at russerne har avskåret de tyske forsyningene
til Leningrad. De har memlig brutt gjennom og blokett jernbanen Lening:rall=,
Novgorod,,som er-av livsviktig betydning for tyskerne. Dette-er den heldigste
aksjon sida omringingen av den 16tyske arme ved Star..Russa. Her er forövrig
stillingen uforandret.
Midtfronten: Her er det heftige kamper. 2.000 tyskere er falt på 5 dager.

Tyske forsterkinger er  sendt opp, bl.a. 1  tysk elitedivisjon, som har hatt
svære tap. Russerne vinner framoVer og har tatt stort bytte, bl,a, en mengde
maskingeværer. Gueriljakamper foregår  nå  1.200 km. bak de tyske linjene mot
Ungarns grenser, og stor skade blir voldt.

Östen: I Burma har stillingen bedret seg en del, idet kineserne har
fått fram forsterkinger, meldtes lördag. Sbndag ble meldt at kampene i Burma
raser attx og fram. Kineserne er i kamp med bajonettene.

På Filipinene er amerikanske og filipinske tropper gått til
åtak på BatanhalvdYa. og 15ya Mindaniev.



Libya: I. Libya har det vært intens  patruljevirksomhet„ og den  tyske
kringkasteren innrömmer at disse patraljene dukker opp fra hemmelige baser i
örkenen bak de tyske linjene ag brenner av lagre,  ddlegger transporter eto
hvoretter örkenen oppsluker dem igjen.

Land a i Prankrike.
Britiske luft- og flåtestyrker gjorde ldrdag morgen et

åtak mot havnebyen St.  Nizaire  i Prankrike. Sdndag aften ble meldt at styrk-
ene som tilbakela 500 km. ‘pver sjden for å.taket på den tyske ubåt- og
forsyningshavn i St. Nizaire nå er på vei hjem ledsaget av fly, Bare så mye
er kjent at det var et voldsomt åtak med relativt små styrker og at  hoved-
målet var den store dokken som er den eneste på den franske ktlanterhavskyst
som kan ta slagskipet  wVon Terbitz". Sluseportene ble fullstendig ddelagt
sammen med dokken. Til formålet var brukt i utrangert amerikansk destroyer
som var forsterket i baugen og fylt med 5 tonn sprengetaff. Sprengladningen
var tidsinnetillet. Straks skipet var kommet tïi sluseportene gikk mannskapet

motorbåter og kom seg vekk. Straks etter ekspladerte sprengladningen og
resultatet var gitt. Andre styrker på- land utfdrte sitt ddeleggelsesverk.
Den tyske kringkasteren omtalte affteren flere ganger ldrdag, sjdlsagt som
resultatlds og at svære styrker hadde vært med. Premstillingen ble forandret
flere ganger, og etter kl 10 ldrdag aften het det at dat bare var små styr-
ker det dreiet seg om. Imidlertid var åtaket det mest vellykkede som har vært
gjort sida åtaket på SeebrUgge i forrige krig da denne havn ble sperret.

Vi önsker våre lesere en od åske.

Store styrker av britiske bombefly var natt til sdndag over.
Lilbeek, den viktigste forsyningshavn og krigshavn  ti1  Norge, Pinnland og Nord-
fronten.  itaket  var særlig voldaomt og havneområdene ble etterlagt  riam-
mer. 14 britiske bombefly savneae Plyplasser i okkaperte land ble også
bombet. Ved dagoperasjoner lbrdag over Kanalen og Nordsjden ble 13 tyske jager
mot 5 britiske skutt ned, Nye engelske jageravdelinger  var i  går i kamp for
fdrste gang. De nedskutte tyske jagerne var av nyeste type, -men helt underleg-
ne overfor de nyeste Hurrioans.

Det tyake presset på Bulgaria,nærmer seg nå det siSte stadium.
Kong Boris er framleis i Berlin og  hdrer på Hitlers trusler og löfter.  Det
bulgarske arlamentet er samlet, og det er kjent at det neppe kommer utenom
de tyske kravene, jambel om en er klar over at det bltr et  blodbad. Sdndag
ble meldt at den tyske propagandaen har forandret seg overfor Bulgaria og det
fristes med. landavståelser fra Tyrkia for å avholde oppmerksomheten fra
troppeforsendelsen til Russland.-

Tyrkia har fått britiske Bristol Blendheim og amerikanake bom-
befly, flbyet hjem til Tyrkia -ay tyrkiske flygere.

Jugoslaviske friskarer har inntatt en by og jaget den‹
garnisonen på flukt. -

Malta hadde 6 timers flyalarm lbrdag. Bombeflyene ble drevet
bort av engelske jagere og bombene falt i. havet.

Det er igang innviklede intriger i Viohy med Laval  ~th.
Laval er populær i Berlin„  men  en  har jo ,ldftene til U.S0A. også
til. Sdndag ble meldt at amerikanerne ser med alvor på  hendingene  4/.94iihnkri/te
G)g  Lavals inntreden i regjeringa. Amerika vil ikke ha noe med et Frankrike å
gabre, der Laval har noe å si.

Massearrestas,jonene fortsetter. 1 12rondheim. 54 er arrestert
hittil  av  menn fra alle stillinger, bl,a. advokat Clausen.

Arrestasjonen av lærere l'artsetter over hele landet0 I Tromsd
er alle lærerne tatt. »

De store bokforlagene skal nå  nasifiseres.


