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17. MAI

Montro, hvad de vilde svare
Christie og de „Qammelkare,
hvis de stod paa Eidsvold end,
murende med Svserd om Lænd?

«At vare eller ikke være, var visselig ogsaa.
Sporgsmaalet for Norge i 1814. Det var ogsaa
Hamlet imellem Landene: thronbaaret og ulyk-
keligt som Han, opofret og beluret af falske
Frænder, og anseet af Verden for afsindig, . . .
slik begynte Henrik Wergeland < Norges Konsti-
tutions Historie». Og han skrev videre: Visselig
vi staa, med det norske Befrielsesværk for Oje,
for en af de mest rørende, overraskende og maaske
frugtbareste Begivenheder i Verdenshistorien. Hva
er meer rørende end Uskyldighedens Lidelser?
Hva er meer overraskende end en god, mett
magtiøs Sags Sejer? Hva er frugtbarere end
Exemplets over al Verden henvejrede Sæd —
Exemplets, som det norske Folk har afgivet paa
hvor simpel en Gave dog Friheden er at behandle,
og paa at et Folk, foruden den, ligesom Markett
for at grønnes, kun behøver Lys og en Smule
Fred for at se sin Lykke at fremblomstre?

I 1814 var vart land en nasjon i gjenfødelse,
et folk som kjempet for å få gjenopprettet et
Norge som dets historie og kultur titsa det.

Churchills tale den 9 mai ga de demokra-
tiske landene ny berettiget grunn til optimisme.
Han begynte med en advarsel til tyskerne mot
å bruke gass på Østfronten. «England vil betrakte
en slik umotivert niddingsdåd som rettet mot seg.
England er beredt til å nytte sin overlegenhet i
lufta til å svare med gassangrep mot mititærd
mål i selve Tyskland.» «Idag begynner Httler a
snakke om humanitet»

'fortsatte han, «det skullehan gjort før han overfalt Warschawa».
Churchill forsikret at England fortsatt ville gi

all den hjelp som var mulig til Sovjets tapre
artn. Det er mange i England, sa han, som mener
at den beste hjelpen ville være aksjoner mot na-
sistene gjennom invasjon. Han kunne ikke kom-
me inn på hvilke planer den britiske militærle-
delse hadde, men han var gla for at dette var
stemningen i det britiske folk og ikke krigstretthet.

fl

Idag e r vi en nasjon. Vi er ikke lenger en
bortgjemt og glemt plett på Europakartet. Men
vi kjemper også idag for vår frihet. Men mens
vi dengang kjempetatene, inntar vi nå en viktig
plass blant de nasjoner i verden som likesom vi
kjemper for sin frihet

17 mai, den dagen våre fedre ga lapdet vårt
vår grunnlov, har vært vår nasionale festdag. Idag
kan det bare være en kampdag.

Men nettopp fordi det er en kampdag, kan
med stolthet minnes det verk våre fedre gjorde,
fordi vi idag i den mest hårde tid vårt land har
gjennomlevet, har holdt deres verk så høyi i ære
og ikke sviktet det.

Norges grunnlov er idag kanskje ennå mere
dyrebar enn før, fordi vi forstår hva vi ville miste
hvis ikke den i framtia skulle være grunntaget
';or vårt samfund. Vi kan si at Grunnloven er
selve fundamentet i den kamp som det norske
folk idag forer. Trass i nasistenes overfall og
trass i okkupasjonen står den nå som før ved
makt for enhver nordmann, og vi anerkjenner bare
den øvrighet som har sin myndighet etter den.

tngelske og amerikanSkeaviser befegner talen
som opptirnistisk av en mann som er overbevist,
om at Tyskland vil

--Fra januar av var kunstnere som ville opptre
offentlig tvunget fil å erklære seg villig til å opp-
tre i kringkastingen.

Følgen ble at kunstnerne holdt opp å gi kon-
serter, unntatt de f-om soknet til nasisten Rulle

Konsertlivet døde bort og streiken viste seg å
være effektiv. Nå er nasistene på tilbaketog og
er blitt tvunget til å oppgi sine krav.

Bestemmelsen er opphevet for musikere men
ennå ikke for sangere, som er underordnet Finn
Halvorsen.



XULTU FRONTEN
FOrskjellige skucepillere har fått tilbud Om å

opptm i Sindings propagandafilm om den «noreke
legione, «Legionerene. jørn Ording har fått
buel om 20 CCO kr. for 1 måneds filming. Liv
Strermsted 10000 for 1mnd. Holstelensen 20000.

le har selvsagt nektet å motta tilbudet

Det Norske Teetrets lokale ble rekvirert av
nasistene, og skulle overleveres på dagen. Men
Reatzets kdelse har oppnådd å få frist til 15. junt

spansk stykke som har vært pianlagt i to år
og som teatret alterede har hatt kostymeprøve

 

er  nå plutWig forbutt etter henvendelse fra
den spanske minister til Finn Halvorsen.

Boykoften en Nasjonalteatret er fremdeles nes-
tte 100 pst effektiv. Nasistene har forsøkt å velte
aksjonen ved å sende ut et «illegalt» skrift, under-
legnet «aksjonsmvaiget», hvor det sies at nå
behsikten oppnådd og blokaden oppheves.

Skrivelsen er forøvrig så kkesset utført, at det
ikke er tvil om opphavsmennene. Nasjonalteatrets
loviige styre sitter fengslet i tiende måneden på
Grini. Teatret har fått en Nssjef og et NS.styre
(med den beryktede sjefen for en viss del av
NS.' hemmelige politi, Hdltskog, som formann),
og teatrets gamle myndigheter er berøvet enhver
funksjon. Så lenge dette forhold vedvarer
er Nasjonalteatret boykottet!

innenriksdepartementet og Kultur- og Folkeopp-
lysningsdepartementet er atter kommet i konflikt.
I  aprilnummeret av Kommunah Tidsskrift gjengis
et skriv som Norges Byforbund har sendt Kul-
tur og Folkeopplysningadepartementet, hvor  det
reises skarp kritikk over Statens Fdmdirektorat
som sorterer under dette:departement Skrivet er
undertegnet av Hagelin.
Det refereres at kommunene uten vederlag måtte
gi fra seg til staten sine ,aksjer i A.s Norsk Film
men på den betingelse at kinematografene ikke
skulle brannskattes mer for finansiering av norsk
fdmproduksjon. I tidligere perioder har støtten
algjort 1 pst av spilleinntekten. Etter en ny be-
stemmelse fra filmdirektoratet skulle det imidlertid
iiå betales en leie for  kulturelle forfilmer på 5 pct,
sv spilleinntekten og 5 pst for ukerevyer. I skrivet
dolcumenteres det a`t dette for Oslos vedkom-
mende ville bety ca. 50 pet. av kinooverskuddet.
Denne hestemmelsen karakterieenes som et grovt
brudd på inngått avtale.
Det er et nytt  bevis på  stridighetene imern nasi-
leiren, samtidig som det gir oss et lite ienblikk
i de enorme summer vi skal vere med å betale
for nasistenes ukerevyer og de slette nye norske
«kolturfilmer».

Ved journatistkongressen i Venedig talte Gulbe.
Lunde ifølge Franketer Zeitung over temaet
«Wie Norwegen der Britisehe Presse be-
trogen sa «Ennå idag fort-
setter den britiske presse sine løgner. For eb.

har Times at det norske folk ennå er

trofast mot den norske konge. En slik grov løgn
tror ingen i Norge mer, men den engelske presse
forsøker gjennom slik propaganda å influere på
verelensstemningen mot Nnrge.. Den hjemlige

• nasipresse har klokelig underslått oVennevnteav-

snitt av Wen.

Kunstnerhuset i Wergelandsveien i Oslo er
tatt av tyskere til kontoree Likeledes Handels-
bygningen i Osio Studenterhjemmets hotelf
S„tudenterbjemmet Blindern h også måtIet

lid samme skjebr. I-Iandelsgyrnnasiets byg-
ning som var ferdig i høst har tyskeme slått ut
veggene satt nye vegger med gjennomgående
konS-truksjoner. En regner med at det vil koste
ca. haF million kroner å føre bygget tilbake til

sin opprinnelige skikkelse. Dette vitner også sterkt
om tyskernes store interesse for den norske skole.
Det ble sagt i forbindelse med tyskernes 2.års
jubileum i Norge at de hadde sørget for frigjø-
ring av skolene. Det er kanskje derfor de i den
Siste tiden stadig tar i beslag flere og flere sko-
ler. Lærerskolen i Wergelandsveien er forlengst
tatt I det hele tatt kan en si at Oslos sentrum
idag med dets moderne bygg er tatt i bruk av
tyskerne.

Fra Danmark meldes det at alle eldre filmer fra
Østerrike nå er under revisjon. Ordet «Østerrike»
skal velde likeså det østerrikske flagget og alt
som kan minne om at Øiterrike noen gang har
vært  fritt

Det svenske lererforbund har vedtatt følgende
uttalelse: «Sveriges Iarare har med beklagande
och beetårtning tagit kånnedom om de åtgårder
sorh vidtages mot de norske lårarne och med
vannt deltagande fdljt deres kamp mot førsok
att fårvandla norsk skolvåsen til et instrument
får folkets fostrart til en livsåeleednleg, som er
frimmande får nordisk mentalitet

Centralstyrelsen får Sveriges allmånna
skollårarfårening ser med fdrvissmng fram mot
den dag då det norske undervisningsviseriet kan
ordnas på grunder godtegne av det norske føl-
ket och da det frugtbårande samarbetet mellom
NorderalLårare kan återupptages och utbyggas.»

SEND AVISEN VIDERE TIL PALITELIGE
FOLK STRAKS DU HAR LEST DEN I
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nå påskere Ska1 ikke kirkens prester ha rett  W
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EN AV ISLANDS AvIsER åriverom
norske Irmerc: Derte cr  Mgcn sy  kamp,Mr9 der er
en ny råde kv ns areseJ kamp.

De norske Iterere har vist er enestiende met.
De har med Itvez som inasats valgt å kjepere for

rett, heller esn å forhandle med sime tankr-
nykkere.

Den norske let4erstand kjemper for verdenskul-
iuren Vi tskmicre ser på dem med bettedring, og
kan  bare  håpe ar vårt folk sto kke sterkt hvis vi
skulfe komme opp i o ligneade airuasion.

20  politifolk i Aker og  betydertg flere i Oslo
kar i den siste tid meldt seg  av En Verf-

ter at de blir suspendert fra sine stillIngen

følge den nye legelov er nå to unge leger
kemsmandert til halvt år ved arbeidstienesten. Den
ene av dem hadde praksis rett overfor Hans Engh
i Kirkeveien. Den kjente nasilege får sikkert ikke
større praksis allikeveL
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Vi ken heher fkne fie rif den beha
Iete ewt elsate for fra myndigix

fUe. frens

- ae holdes fengslet pa sin hytee,
er I l pelitifolk til å holde vakt ove#

hase De er utreMet med hjelm, gevx-rer, pistolee
og kAer. Rundt huset er det satt opp høyt pigg.
trådgjerde, på porten står en piakat: «Adgang -
forbette. Biskopen får ikke motta noen som helst
beskjmf. Ikke engang fra sin syke hustru, og han
tkr hetier ikke sende noen beskjed t11 utenverdere
Biskopens sønn, Kirke og Kultures redaksjons.
sekretær, Øivind Berggray, holdes fengslet i samme
hytte, men det. tilIates ikke  forbindelse mellom
far og sønn.

På bygienikerkongressen i Oslo bie enverings.
situasjonen drøftet 1 innlandsbygder er matsitua-
sjonen noe bedre, men i kystbyene og for folk
med tungt arbeide meget vanskelig. Statsfysfkus

Bergen, Øksnevad, berettet at man der ikke
hadde hatt poteter og kålrot siden jul og nå fikk
voksne bare skummet melk to ganger i uka.
Dødeligheten ved tuberkulose og barnesykdom-
mm- var stigende og sykdommens forløp generelt
fonrerret Kroppsarbeidere i Oslo, f.eks. bryggear-
beidere orker ikke lenger overtidsarbeide. Det er
nå  i virkeligheten bare bedrestilte lag av befolk-
ningrn  som har hamstret endel som ikke sterkt
ineriocr ernaxingsvanskelighetene.

avskiedigelsene av prester Korskirkee
og itkeni Bergen helt men prester. Sefre
premtkomorene er stengt.

I Kampen kirke i Osio cr bfficle pastor  Ederia
og Bastiansen avsatt og Istedet er den over 70
år gatale kuust ifflsett.



ØSTFRONTEN
Det er framleis tilsynelatende stille på øst.

fronten. På den nordlige del av fronten fra Moskva
hindrer tela frarniels større operasjoner, men på
den sydlige delen skulle operasioner i større stil

'nå være fullt mulig. Namtenes våroffensiv lar
imidlertid vente på seg. Fra Ankara meldes at
man der mener at offensiven først kan begynne
i juni, p. g. a. de store vansker nasistene har med
å bekjempe de russiske geriljatropper. Von Papen
har uttalt sin forvissning om at tyskerne så
august skal ha erobret Kaukasta. — —

1 alle tilfelle er det sikkert at Hitler har vansker
med å samle tilstrekkelig soldatmateriell til sin ef-,
fensiv. Nesten I million av de 2 millioner soldater
som Hitler stiller opp skal være mellom 17 og
år. På den annen side har hal vært nødt til å ut-
skrive en rekke eldre årganger, først og fremst ar-
beidere som har vært beskjeftiget i rustningsindu-
strien. Russerne på sin side forbereder seg

på å møte de nye tyske framstøt. Den kjente
russiske journalist Ilja Ehrenburg uffalte den 5 mai

russisk kringkasting at den tyske våroffensiv må
komme, «men det som vi må gjøre er å forandre
den våroffensiven til en vårretrett!»

Den jevne tysker ser med engstelse fram mot
offensiven. Hitlers siste tale gjorde det til fulle
klart for menigmann at slagkraften til den røde
arme er uhyre meget større enn hva de nasis-
tiske lederne før ga det utseende av. En frem-
tredende tysk embetsmann uttalte forleden —
ennå vet vi ikke hva som skjuler seg bak Ural.
Russland vil ennå kunne by oss ubehagelige
overraskelser, særlig nå med det intime samar-
beide med England og U.S.A. Men sett at den
tyske krigsmakt formår å trenge fram over Ural.
fortsetter han, hva venter Oss da? 1 Serbia har
et par tusen besluttsomme patrioter påført oss
svære tap — hva har vi da å vente av Russiands
millioner. Sikkerligen, de kommer ikke til å stå
tilbake for befolkningen i de andre okkuperte
land:ne.

Trass i den tilsynelatende ro har kampene
allikevel i to uker tildels vært ganske heftige.
Russerne har ovd et menet sterkt trykk på de
finske linjer, men har ikke klart å gjennomføre
noe avgjørende gjennombrudd. I Finnland er
stemningen meget spent. Det nasifiserte propa-
ganda-apparat forsøker med alle midler å holde
stemningen oppe, men allerede nå merkes en viss

uro og tvil over Tysklends slagkraft Dessuten
er enkelte forsyninger fra Tyskland blitt forsinket
p.g. a. engelskmennenes bombing av Llibeek og
Rostock.

På Leningmdfronten har det vært meget het-
tige kamper. Russerne har framleis bare forbin-
delse med det øvrige land over Ladoga,b‘,,r 1:,en
nå er gått opp. Nasistene har gjentåtte g;mger
forsøkt en flyoffensiv over byen, men er blitt
slått tilbake. Byen er i vinter fullstendig evakuert
for sivilbefolkningen, og bare soldater og arbei-

• dere til vikiige bedrifter er tilbake.
Ved Ilmensjøen har russernc inntatt en viktig

by, Borov, ct viktig jernbaneknutepunkt På den
annen side ser det ut til at nasistene har fått ken-
takt med dertormMgete 1.6terme't cd Staraja Russa.
Kamp, !Iår

SLAGET I STILLEHAVET

Etter en kjede av nedertag ser deit et tif
atliertes krigslykke har vendt seg. Japanerne har
lidd et klart nederlag snder forsoket på å sende
en invasjonsflåte mot Australia.

Det første japanske framstøt mot dette
nent var rettet mot øygruppa New Guinea som

danner et slags «springbrett» over til Australia.
Det lyktes også japaneme å komme i land her,
men deres framrykking bie stoppet, og de
har sider hoL srzilingen. De japanske
og stillinger har siden vært utsatt for voldsomt
bombardement anstralske og amerikanske fly--
vere. I mellomtia er d:2t kommet ste.rke ameri-

kanske troppetransporter til Anstralia, uten at ja-
panerne har kunnet senke et eneste skip i de
anterikanske konvoier.

Sjefslaget som i disse dager har rast ved Sa-
lomonøyene, har vært av avrende betytining
for Australias militære stilling. For første gang
siden Stillehavskrigen begynte har det vært et
virkelig sjøstag med innsats av store enheter
begge sider.

De japanske «dødspiloters» innsats truet FICS-

ten med å tvinge større fientiige krigsskip bort
fra deres aksjonsområde. De alliertes innsats nå
viser imidlertid at de freardeles tør sette inn skore
enheter, og denne gang for første gang med helt.

De japanske tap i slaget er foreløpig fra afti-
ert hold meldt tile 1 hangarskip, 1 tung krywer,
1 lett krysser, 2 destroyere, 4 kanonbåter, 2 -
Syningsskip. Dessuten er Ytterligere 6 skip
nemlig 1 hangarskip (som antaketig er see
et ombygd hangarskip på 9000 tonn, t ter
ser og 2 transportskip. (Japanerne melder tetv
at de har tapt 1 gammelt hangarskip og
båt som var ombygd til hangarskip.)

Om de alliertes tap foreligger det ikke nøyak-
tige opplysninger. Foreløpig har briterne de~-
tert japanernes melding om at 1 britisk slagskip
skulle være senket. Amerikanerne har
dementert.at noe amerikansk hangar- eller  slag-
skip skulle vært senket

NV. for Kalinin har russerne crobret en
stilling med et tap for nasistene pi ISOO mann.
Mellom Kursk og Karkow har Timoschenkes
armd brutt tyskernes sambandslinjer 2 steder.
Som eksempel på den russiske aktiviteten bak
de tyske linjene kan nevnes at 2 tyske tropf.e-
transporttog ble Sprengt i lufta ved Smotensk.
Det omkom ea. 1000 tyske soldater.

I lufta har aktiviteten tiltatt betydelig. Framke`s
er det imidlertid russerne som har initiatWe
de russiske bombeflys øde:eggelse og angeep
de tyske forsyninger bidrar til å sinke nas,i'etee:ts
forberedelse.

.Isvwtia» melder at den russiske prode,kt.
av tanks har øket betraktelig. !.'5et prodtn,
tiistrkkeb Or


