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Vi er a110 klnr over

at Hitler idng gjennem sitt revertokt forseker å legge alle Europns nn -
sjoner i slavelenkor. Tyranniet feirer triumfer SOT var ukjente enndo g
i den Helligc-A11innses dager, da. alle Europas-reaksjonære makter brelde
sammensvoret seg mot friheten.  Også  den gang - i perioden 1815 - 1848 -
ble en rekke nasjonqr undertrykt. Men fer eller siden reiste de seg i
en seierrik kamp mot undertrykkerne.

Vårt eget folks historio rummor stolte knmptradisjoner sem vi kan
bygge på i en Seig, utrett elig og heroisk strid for Norges frihet og
selvstendighet. Idag som i 1814 er løsenet:

"Heller dø enn love som slaver."

London 11 11.41. kl. 1930.

Moskvafronten:  

Store styrker er omringet av russerne ved Kolomna. Tyskerne er drevet
tilbake ved Mozhnisk og på de øvrige avsnitt holder russerne stillingen.

Ved Roåtov har tyskerne vært nødt til å srnve seg ned i $ kyttergrats-
stillinger. I dette åpne terreng er det en forferdelig sno •g kulde,

Sebnstopol holdes fremdeles nv russerne.
Engelskmennene har igjen senket 6 itnlienske skip i Middelhavet.
En britisk U-båt har senket et tysk transportskip utenfer Norge, med

3000 soldnter. Tyske fly kom til unnsetning og slapp dypvrnnsbomber mel-
lom de 3000 svømmende tyskere hvorav brre 200 slapp frn det med livet,
U-båten kom seg undn.

Videre har enselske fly bombet to tYske konvoier på Norskekysten
konstatert fulltreffere på flere skip.

IdPg er 1-årsdngen for bombingen nv Coventry, siden den gang hnr tyskw
erne avtatt med 92 prosent, mens enselskmennene har øket og stadig øker.

Det er dnglig snmtaloemne blrnt de tyske Jenernler i Wilhelmstrasse å
forseke å oppnå kompromissfred. Dette er utclukket, sier Dendon, da
England ikke Vil inngå noen fredsforhandling med tyske statsmenn av idag

Japan blir stadig spakere for hver dag som gClrpå srunn av A-B -C-D,
stntenes holdning.

Gartner Kristiansen--N.S.-,leder ved Nyttevekstskontoret i Oslo, er
etter ordre av ordføreren entlediget. En undersøkelse bragte på det
ne at Kristiansens behnndling av frølag-re og rndre beholdninger var unw
der all kritikk.

Riksøkonomisjef Trondsen som visstnok er nspirant til finansrAdmanns..
stillingen i Oslo, har en då rlig mideelskoleeksamen, gikk deretter et
p å Skiensfjordens mek, skole, men dumpet og har siden brukt NS sem klnta
restige.

I disse dager går polittkonstabler rundt i byen og noterer leilig-
heter på 3 rom og derover. .Hvis folketettheten tillater det, er det me-
ningen i påkommehde tilfelle å innkvartere tyske militære hos privnte.
Offiserer må hn sengesteder, mens soldatene knn ligge på gulvet.



- ? -

ArboideridrettS læje, Injvar danden, er
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De nYe makthavere i KrinTdcastincg..en har vanskeligneter med den indro
front Sylow-Creutz og Mehle vil de øvrige funksjonærer .:jerne være

4Mehle er den rene pave  0:  idømte nyliG kf. Keilhau (sønn av
professorm Keilhau) kontorarrest for uærbødishet. Mehle & Co. busvæ‘
rur s$3 osi sterkt over nt tyskDrnes representant kaller+Pranken be-
sla.gloger for stor del av proj=mot, hvortil tyskerne har parert med
at det n or si få noremenn som hører radio,

--------,----
josof Terbovon  han  flyttet fra Sks.u;um. Han sov først un uke

Røde Zors,  sa  b1e grdsserer Moltaaus Vilia  pa  Ubrdro Skøyen rekvirert.
Plytteordrun Lard pi 49 timer,

-------
Vaktmester Kristenser ved Rådhuset Sandvika er oopsa,:,t av oref.ø.

rer Jahr. Kristehsen burde være et lysende eksempel for Rådhus.
vnktmesteren.

Mange morsemme julekort vnr en kort tid i hand;:len i Oslo. Serlen
besto av nisser med røde tOppluer og nerske flagg på ærmene. 1:%ot av
kortene stod god norsk jul, nos,.n3 var hor benkot om et bord med tsm.
me fat og tomme glass0 Pn st annet kort var clet tro nisser som trakk

en kjelke med en dødkKke (jfrtiaigera julagrisony. 1,21at trod-
je kort var dot en nissa som tviholcht pi sin nisselues en stori sr,?1(;i2,
ørn ville tricke avsted med dun.

En viss Oksør (i3opul=t ka]t Obaeur) har brukt Brannkasse
som operasjonsfalt. Ved et hendclis uhell b1e c'tnne herre ansett som
vikar ifjor sommer. Ved nyordnin;en i IiirnnkRszun - Meidell som direk-
tør  cl underordnet Inredeparte=tet, ikhe Årbei,2.sdupnrtementc,,t, -
har han sørL-pet for å fi fjernet 16 funksjonærer. Dels var 0.ette folk
ansatt etter 25. september 1940, e1.s vor C.et ojs, amle veltjente
funksjonærer snm hadde rykkot  oTip.

------------
Hondelagets "enstemmige" tilslutning til N.S, ble forberodt  pa  det

vis av herrene Jæger-Leirvik, Å hoel Ber-ger egg sehretær Strand holdt
et forboredende møte i Csle. Hur ble  r?:a besluttet i innkalle du styre.
Medlemmer som ikke ville stemme tmot ri;ruppens forslag. "Styret" ble
sammenkalt og den enstemmi flstyreuboslutning kunnjort. Bondeln.::et
cr etter dette i d!:_..forskjelli;e distrikter.



Idnj bar fle hongt on jøde
for lnndsforrederi.
Oj femten nndxe er døde
som også ville bli fri.
Det cr telejrnfen sem melder.

D2 norske aviser fxteller
oss nytt frn Europn:

Til femten Urs tukthus er noen .
i Pclen høyti(elig tb:smt.
De skjulte en slekl-ning i skogen
som hittil vnr flyktet eg rømt.
I Norje er ftlket;befriet
for frihetens gr\ illusjon

hele vïrt  ln nd er innviet
til fengsel konsentrasjon.

Bryssel er nettopp grepet
en ungdom for njitasjon.
Hnn henger de opp i repet:
hrn sloss for en fri nasjon.

'er ukutt en bonde
.Sexr,hadr:e si±t land for kjært.
Slikt føleri er av det onde
har etterkommurre lært.

Spør ikke hvor nyhetene kommer fral Ies avisen eg send den videret
Pro ikke på løg5inere i den nazifiserte pressei

Redaktør 011e Anderson,

VMrmland.
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En kvindei Serbin nektet
sej selv - ej grep til en saks.
SU ble hun jnj'et og hektet
rt; dummen ble fulflyrdet straks.
• -...k:rik-ow-femti fengslet

en tysker skal være skutt
Nu venter de tause bak stengslet
Snart er vel ventinen slutt.

En gnsk komm=-Ear fått van--
dre

den tu:oge gang. Han er død
sammen med tretten rnrre
som av besky-torens. brød.
En prke i Førerens rike
lyttet etter et navn
fra Iondon. Sl'kt er å svike.
Nu føler 'flun i tet savn.

Mar sier at hatet tærer•
og dreper enhver nasjon.
Men vi, at fs,rbitrelsen mørar
ess mer enn en kcr rasjon.
Det Le7or eg tenker

p Hen.til Bordeanx,
på dagen vi-Oryter de lenker
Europa er .1njt\i nå.-

\
pU dagen da alle nnsjoner
- kan hende dea tyske  med -
betvinger de 1,4 batnlj-oner
og vinner sin frihet og fred.


