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Vår Frihetskarp.
-1>ersonrig o-e-; nasjonal frihet er den vesteuropeiske kulturs alfa og omega.

Vi has vært vant til  a  se friheten som nenneskets adelsnerke. Men friheten er ingen  na-
turgave som uforskyldt er komnet dalende ned til osso Den personlige og nasjonele frihet
vi nordmenn hadde ved det tyske overfall på Norge var resultatet av mange slektsledde møy-
sommelige  trboid  og  har  kostet både blod og tårer. Men det er ned frillbten som med he/sen
først nAr en mister den vet en for alvor å verdsette den. Idag er vi tause vitner til at
alt sem heter frihet og rett blir trådt ned med jornskodd hel. Terror og vold har inntrbt
frihetens og rottens p1ass. På det nasjonale, kulturelle, religiøse,økonoriske og alle
andre områder er vi blitt berøvet Ellt som ninner om frihet. Menings-og ytringsfrthet var
for oss en selvfølgelighet. Idag er enhver kritikk ellor moningsytring som ikke er i fUll
overenssternelse ned mnkthrvernes ønsko- forbunnet red dødsstraff. Mokthavornes mål ar
få Norge og nordmcnnene fullstendig åndelig mørklagt.Men det skal aldri lykkes.
Don nerske frihuteknmp idps  krevor nnnno rct og mannsstyrke. Vi fører ingen krig med ku-
ler og krutt, med rdittærpnrador cg massesugestion. Vi fører en åndsksomp som krever st¢r-

re mot og større utholdunhot enn soldutones komp på slngrarken. Våre tallrike blodvitner
og de mhng, tusen friheteelskonde nw dnenn, som idas sitter innesperret i fenssler og kone
sentrnsjonsloirer ute og hjemme,er tause vitner om pc.ntot på at vår frihetsknrio skpl fø-
res to the bitter end, Ikke alle knn yte samme innsats i kmpon. Pursonligo ovner og an-
legg spiller her innoMen innon er  sa  nbetydelig at han ikke  kan  yte en innwits på den
plass hnn inntnr i s-mfonduto
Vår £rilletskdmp gjolder først og fremst din og min frihot.Men don gjeldor i like høy grad
de framtidige generasjoners frihot i Norget, Vistnok kjempor vi også for an bedring  av do
sletto runboriello kår vi nordn= idng lever ,Indor.Mon dotto or av sokunclær botydning.
Den jnrnhnrde banp don norske hjeumufront idag står midt oppe 1 Gr an idoologtsk kultur-
kmp,som gjuldur vart væru ellor ikke væru NYM friu menneskor og som kulturnasjon. Dot
norsko folks knnp idag or un kamp for frlhet og rott.

Naziamens ideologiske grunn1pS.
blir aldri tratt sv å publiecro,at nazismun

er ut nytt og  nonbnit  politisk system,som Hitler hnr unnfanget idoen til. Denne påstand
utgjør en nv grunnpilnreno i den nnzistiske dognatikk.Mon don or liku grunnløs og løgmak-
tig som nlle nndru nnzistiske påstnndcroDet fnktisko forhold cr at nazismon ikke utgjør
noe nytt politisk systam,onn mindrn nou gen±nit politisk systenu

Allorude don tyske filosof Loibnitz frhnsnttc omkring  år  1600  de  samme idcor
scm vi nå gjonfinnnr i nnzismen. Do lcibnitzsku 1deur blu igjen tntt opp nv dob polittske
svernor Friedrich List cnkring år 1800.Hz.ns grunnide vcr å gj¢re Tysklind.til den domine-
rende europeiske imperirist-t,son helst skulle utkonkurere Enginnd  oc  Vusslnnd. List var
en fnnotisn forkjospor for utbygginnen :‘v dot tyske jernbbnenett og den tyske storindu-
stri. Hnn gikk  egsta sterkt inn for en kraftig engelskflentlig tollpolitikk.Senere er de
sLrmn grunnidoer tett opp isjen medvisse mellonren nv nndre tyske politikero. Særlig mer .
ker en hvordun disse idoer er frnmherskende forut for tyske kr1gsoverfall på nndro nrsjo-
ner. L1ke før vordenskriuns utbrudd i 1914 vnr de sfle ideer sterkt framme i propngnn-
rtnen og ble bl000 1-nsert under slzgjordet:"Der Drnng nuch Osten". I 1915 blo disse ideor
tatt opp cv Fridrich lhawnnn i hrns bok "Mitteleuropn", hvor h:m inn for et økonn-
misk selvforsynt imporium undcr tysk ledelsco Dette imperium skulde foruten Tyskland og
0sterriko omfatte Vordon, Suntrnl-og Sydøsteuropn og den nære ori.nt.

srimmo idoer liggor til grunu for Hitlerismcno Dun cr ot oppkok nv de for-
skjellign stortyske pl ner som vi hznr nevnt foran. Mon hitlorismen er dossuten storkt
opphl-nnot mod nndre, ikke - tyske ideer, forlcst seg på Np.poloon, som or blitt
hans storu forbilludo .Eule hitlers framford før og und,r donnL: krig visor mod all øn-
skolis nydelinhot nt Hitlor hnr pinciort Nnpoloon frn onde til rndon, ikke baro polltisk
mon ogsa militmrt, hitlors å mgripu sino matstnndere onkeltvis strm-
mor fre. Wnpolcono Tysknrnes furn  -v  "hermuligc" konpromitturende donundater i de bycr  os
land de hnr ov:rfnit, er likeledos nv nnpoloonsk oppfinnulse. Hnllnr ikko idcon mod ot
hommelis politi (Gostnpo) er iqtlers cppfinnolsc. Over hundre år før Hitlor ble nøynktin
do aramm metodur prcktiswt nv Wnoloon. For ikko d ennkke om Hitlors krigsstrategi.



Donne hnr vært on så tro kopi cv Dnpoluons krigsplancr, at dot allurede pA ot rolntivt
tidligt tidspunkt vnr mulig for du forcnt0 n'isjoners krIgsludolso å forutsi krigon5 gnng
og å treffe sinc militære disposisjoner på grunnlag nv dotte,

Hitlerismen wr derfor ingon ny og genind . politisk ido. Don or et konsontrat
nv dc dårligsto og must ilifurnnlsk u ideur,som ur utklokkot i Europa i løpct cv do siste
300 år.Ingen kan ustraffet 1,,Jko blindobolck mod historion. For historions njul malor lante
sont mon sikkort.Don som søkor å skru siviliscsjonuns utvikling tilbako til barbarstnd1-
otblir nod on naturlovs nødvendighet rammet av livets Nomesis. Don som plagieror Napolo-
ons historic blir også rcnnot  w;  hans skjobne. Bjørnsons ndkrolog ovor Nnpoleola pnssor
son om den skullo væro skrovot år 1944 over Hitlur:

Mcd soior fra Moskcv til Kartagona
Hon dør dog onsom på Sankt Holonn.

EInar 1154i&d in momorii:m.
Høigård cr død i fongsel i Oslo. Dermod or ot nytt

blodvitne føyd til i rokkon av godc nordmenn som er fnit som offor for dot nnsistisko
bar.bri.

Hølgård var on strålendo bugnvels0,et hjortogodt munnosko og on god nordmarn.
Tross sin unge nlder har hnn sctt dype spor cttor sog som vitcns/-npsmann og podagog.
Hølgård vcr un norsk vitenskcpsmann i hvon dot Ikke fandtes svik. Hnn gikk aldri på ak-
kord mod sin scnvittighet.

Vi takkur Eincr Høigård for hnns nrbeid for scrnhot og rett og lysor frod ovor
hans minne.

StudentforfølÆolsone.
--War7r1W3 - (7F- cflv de ovartestc dnguro vi hnr hatt i Oslo siden unntagol-

sestilstandon høsten 1941. Sliko massocrrestasjonor som fant sted tirsdag 30 novembor
har vi ikko tidligore opplcvd. Unlversitotot, nllo dots institutter og samlingor, univor-
sltotsbiblictekot, stadonterhjor-umenc,Hikshospitclot og Ullevål sykohus m.n. blo bosatt
av folitmoåaigbcvopnoto tyske tropper mollom 1/2 11 - 11 om form1dUagon. Hygningono blo
omringot cv tysko troppor med maskingoværor, nutomctvåpon og handgranator. Scmticlig ble
alle porter og døror stengt. Vi sknl ikke hor gi noon doltaljort skildring nv alt som
forogikk donno formiddag, mon gjongi hva ot par øyonv1tnor forteller fra sino opplavol-
sor på Unlvors1tutsplassen og på UniVorsitotsbibliotokot,

Allu som bofant seg  på  UniversItetots orrådo og I dc tIlstøtende Entor blo u-
ton videro nrrostort og olopt avgårdo til Universitotshaven. Her ble do boordrot til å
stå holt stillo mod ansiktot mot murcno i 10 grachirs kuldc og 20 cm.  dyp  msø. Dotto varto
i ca. 3 timor nens etadig flcro crtestnntor blo  okipt  inn dtt av tyskorno. Arrostasjono-
no på Karl Johnn og do tilstøtendo gat r vur holt vilkårlig og tilfoldig. Ikke baro Go-
stapofolk mon Wohrnachtssoldntor og offiserer av ålle grador nrrestorto hvem do fant for
godt av fortipnssorendo folk på gatono. Dot vnr lkko spørsmål om nldor ollor stillIng.

Da Un1vors1totahagon var noston full av arrostnntor, blo dot gltt ordro om at do
skulde stille opp 1 to avdelinger, 1 for studentor og on for andre. Gostapooffisoror o-
vorvåkot at donne ordro ble hurtig utført, Don sadismo do horundor la for dagon samsva-
rot fullt ut mod hvn vd tidliguro er vant til frn don kunt. En studont mod rødt halstør-
kle blo brutalt grepot cv on Gustapooffisur, som rådt og honsynsløst rov av ham hals-
tørklodot. Studonton viste horunder on ro og selvbeherskelse, som er do norsko studontor
vordig.Donne sinnslikovagt gjordo GestapeoffIseren onnå mere rcsende. Mod full kraft ga
han derpa studenten ct knyttnevoslag midt I onsiktet så det smnllt. Til tross for dc
voldsommo smortor som knyttnevaslaget modførto, ble studonten ståenda holt rolig og så
Gestnpooffiscron rett inn i -nniktet. Knyttncvoslagot  vox  sa voldsont at do omkringstd-
ondo kunno so hvordan studonton skiftot nnsiktsfrargo. Da dot ikko på donne mirton lykke-
dos Gestapooffisoren å få studcmten til å tcpe likuvegton, blo 2 Gostaposoldater bcord-
rot til å slepc studenten inn I Universitctots urbyguing til videre bchandlIng.

Durottor fikk do 2 oppotilto avdclingen nv crrostnnter i Universitotsk3agen ordru om
å tn frnm sine legItimasjonskort eg marsjere forbi oppstilte vaktpontor. Studentavdolin-
gen blo ført inn i AulatygnIngen for vidore trnnsport til Horg konoentrasjonsloit ved
Tønsborg og til Strvorn, Don nndru cvdelingen ikke studontono fikk ordre om å forla-
te Universitetshcgon øyeblikkelig, Do fikk buskjed om å løpe ut av hagen. Dorsom do  als
på vcnlig mito, blo do crrestort på  nyo

På Untversitetsbiblioteket kjørto metoriserto tyske cvdelinger opp litt før k1.11
og bosatto biblioteketygningen og tilstøtonde gctor.A1le studontcr, vitonskapsmonn og
funksjonæror på bibliotokGt fikk ordro om øyoblikkulig å innfinno se3  i don nyo lose-

salon, som onnå 1kke er fcrd1E og derfor uoppvarlact. En hauptmnnn kom on stund ottarpå

kncisondo Lan på loscsnlen og neddolte nt ingen hndde lov å si ot ord. Dcn som ovortråd-
to donne ordro villo bli skutt på stedet, Derctter blo dut gitt ordro om å stille opp i
to avdolinger, 1 for studentor og 1 for nndro, Holdigvis vor studentenc blitt clarmurt



.00n minuttor før bosottolson og hodde kommot sug vokk fra bibliotuket. Dot  vrr  dorfor
baro noon gansko få studonter i bibliotoksbygnIngon. Dissc ble boordret inn på katalogsa-
lon og fikk  strong  ordro om å stå mod ansiktot mot voggon. Dan andre nvdolingon - viton-
sknpsmonn og funksjonærer fikk ordre om at gå I gåsoGang forbi oppstilto rktpostor og vi-
so fram sino logitimasjonskort. En dol cor don blo holdt tilbako. Do øvrigo ble stuot san-
mon i nusikksolon og fikk ottor 3 timos nrrost lov å forlate Univorsitetsbiblioteket.

Jakton på studentene fortsotte utovor ottormiddagen og natton. Hovopnoto tyske pa-
truljor dro rundt I sotono og oppsøkto studontonos båligor for å arrosture do som unnå
var på frifot, Holo notton gjonnom ver Gostnpo på fnston oc vokket tosenuror nv nonnesker
mod eitt ørodøvendo bråk for å kommo inn I gårdono. Ettor ut par døgns hoktiske undorsø-
kelsor, stiltnot nassione ottor stuckntono noc av. I løpet av donne tid lykkodos dot tu-
sonor av studontor å kommo sog i sikkorhot.

Dc okkuportc onrådor i Italia blir odmånistort av don intoralliorto odministrotive
kommisjoirtarge-TrolErtImg6E - SOM lodos av onselskmonnLn lord Ronnolfi of Rod.
Kommisjonons arboidsonrådo ur mogot onfottundo, liku fra organiscrinson nv dot sivile
transportvoson til utgivelso ov aviser. Italionorno finnor  soc  vol til rotte mod AMG's
arboid. Mon do donokratisko krofter i Syd-Itnlia or ennå ikko kv olifisort til solv å o-
vorta ndministrnsjonon uten innblonning fra AMG's sido. Tyngdopunktot  for  do demokratl-
sko kroftor  i  Itolia har rlltid liscot i don nordlisc dul landot nod do storo industri,-
sontror.

Erneringssituasjonon i Norge vod  otkuyosjonons oyphør or sjenstnnd for drøftins i n-
vison 'EM-orgoe-NSi%t", som ufkommor  i svorigo."-AYWn mcihrat du førsto månudor ottor ok-
kupasjonons opphør ornærinnsmossis vil bli mcgot vanskoliso. Men så snart illyarton konnor

stond vil dut bli on lysnIns. Så snort tyskorne or uto av landet vil dot bli tilstrok-
koligo mengdor av fisk og pototer. Solv nod vår nåværundo roduserto fiskoflåte kon vi
uton vanskor dokko dan innelnndsko bcfolknings behov for fisk og sild. Også for brønnA
snkones vodkommondo må en kunne rognod mod at vi. solv kan dokko det vosontliso av vårt
bohov. Det vanskoligste spørsmål an får å løso på ornæringssituasjonons områdo cr øknin-
gon av fott- og brødrasjonono. Dot vil bli nødvendig å få importort fott  sa  hurtig som
mullg. I samband mod økningon av fottracjonono må on setto olt inn på å få on botydolis
bodring av nolkorasjonono. En mcgot botydolig molkomensde vil bli frigjort så snurt ty‘.
skorno er uto av Inndot, Don frigjorto molkomongdo må I førsto rokko kommo barnn og don
oppvoksondo ungdom til godo, skrivor "Norgos-Nytt". Dlndot sluttor mcd å si,at blir dot
mulig å £å on tilstrokkolis import, og kan vi disponcro vår ogon produksjon solv, skulle
don norske orneringsstandard i løpet ov et år væro konnot så poss høyt opp, at inson man-
gol skulle gjøre sos sjoldondo .

Amorikanske redaktører hilsor don frio prosso i Euro a. Arboidsutvalgot for don
store WcirrWako pross6f5FenIng linorqoan Society 6flQowspapor Editors hor vodtatt on ro-
solusjon, hvori foroninsons modlommor - nvisrodaktørono fra forskjolligo kentor av
gir uttrykk for sin vernosto boundring for dot arboid som daglic utføros av modarboidor-
no av don illegolo prosso i Europn. "Vi hilsor dero som kollegor i fogot, og vi boundror
doro som do der mod fare  for  livot daglig utfører dot nrboid son vi kan gjøre undur fro-
doligo forhold", hutor dot bl.a. i rosolusjonon.

Konsentros'onsloirono i Itolin apnor sine porter ottorhvort som don olliorto
frainrykk:Egon fonnor sta. Wrirlja-To alliorte ovur en av de størsto konsentrasjonslol-
ro på dut itnlionsko fostland. Her vor tusuntall nv italionore innosporrot - monn, kvin-
ner og barne Mange var fongslet for rono bagotollor.Et kritisk ord om II Ducc haddo vert
nok til årelang innesporring. Do flosto av fensoilo visto ikko ongang hvorfor do Var in-
nosporrot. De undorornærto fonsor bloo først boopist fre onsolske militærforråd og dcrot-
tor satt på frifot så snnrt dot toknisk vnr nulig.

Mossoutryddolsen av jødono fortsottor nod tysk grunndIghot, Ett av do most djovol-
sko Wo-H-hon:Wikorno gjør sEdig bruk av i koopen not jødonc cr sultodødon, Tyske "vi-
tonskapsmonn"  har  tarboidot an plan hvorottor don dol nv Europns jødisko bofolkning som
ikko myrdoe vod nnsschonrottelsor, sknl utslettos langsont og uundgåelig vcd undororne-
ring. Do jødcr som or innusporrot ghottoono or helt avskårot fra å kommo ut på landot
og få tak  i  nat. For du jøder som ikko Jr innosperrot i shottoor, or dot fnstsatt on boam
stont kort tid på dagon hvor do 13ar måsang til å gjøre sinc innkjøp. Honsikten or å gjø.,
ro det vanskclic cller umulis for jødenc å forotn nntinnkjøp. For å gjøre dot cnnå van-
skellgorc  for  jødeno  cr  do forbudt ndganson til do flosto forretninger. Jøder hor hollor
ikko adgang til rostnurantor, kafoor og mnrkodspinssor. Forbudot not å nærmo sog  mnr-
kodsplassonc  cjør dot umulic for jødone å  få  kjøpt frukt og grønnsokor, son or hovcdbo-
Stnndon av kostholdot i dc sydlisuro land. Dossuton or jødenos rosjonoringskort morkot



mod J. Dette cr tilfelle bådo i Tysklnnd, Frankriko og de floste åndre tyske vasallsta-
ter. J95(Lxson ikke cr innosporrct bnk chottounes picctrådsperringer er i virkolighoten
fnnger i den byen 11-or de lovero Do er forbudt adcansen til jernbencr, busser , sporvec-
nor og undre offentlige befordriricsn±dler, Dot ur dødsstraff for å rønno fra ghetto;n,
solv om vedkommondo bare har vmrt evgårdu for å forsøko å få kjøpt litt mat,

Den ukentlice matracjon for jøder i oolsko shuttoor cr 1/2 kc. svart brød,60
gr.såknit "Marmolnde", 30 cr, sukkor  oc  noon få potctur. Ahnon mnt får de ovorhodu ikkon
Disso dødarasjonor virker sikkort og ubønnhørlic ottor sin hensikt,

Kirkefronton,
"Iffri.refajilurrTenuntet"hdr 30 novenbor i. år sondt ut ct rundskriv son tydolic

peker i rotning av on intensivorins av kirkJetridon, Som kjont mottar incen jøssingprest
lønn av dut offentliceo Mon pensjonsinnskuddet til Statens ponsjonskasso har hittil vært
betalt av staten4  også for jøssiagprustono, som har nudlast sine enbeter. I nevnte
skriv sior "kirkedopartomontet": "Fra 1 januar 1944 vil all innbeta1t av ponsjonsinnokott
for de prestor sonnekter å notta sin onbetslønn opphøre, for od vidt do ikke innon don
tid har annodot depurtementet on at pcnsjonoinnskott framlois skal tilbakuholdes av dd-
res enbetslønn ec inabatd1es til Statenn pensjouskasse. Liko så vil fustoavciftor om-
berusnot i pungor bli d innbetalo til dopurtcnentot, bruk av produksjonskvotc formaledi-
cot  innåratt  os  du streikondo prester som sjør bruk av enbetsbolig, bli pålagt å betnle
vonlig husleic, dursOm dot ikke vdd henvondelse til departemontot innon lejanuar 19å4
or truffut annon ordnins," •

Hensiktun mcd doune 'Idrkcdcpmrtomentots" aksjon or å få do svcIce blant prostone til
å brytc ut av kirkofrontun, LokkozuSton er økonomiske fordelcr. Men holo dunno dksjon cr
så lutt gjonnonskullig  oc  vitner om on så høy grad av naivitet hos do nazistisko opphavs•
monn, at don på forhånd or dømt til å mislykkes, Den norske hjomnofront, hvetav kirke-
fronten utgjør en mindre frcutdvsnitt, or nå så sammensveisot og vol koasolidcrt, ntå in-
tot nazoistisk angrup kom SVO:dCe den, Ethvort nncrep ov økomonisk cller anLon art not en
norsk tjonustoneronsgruppo - hvo enten det deldur lærdre, loger, juristor, prester cdlor
andru etnter - vil bld møtt nod innbitt netstand av dUn samlodo hjersadfront, Denne hdr
1 sjorning vist at dun står fullt so1idarick red tjendstonenn innonfor alle otater, son
tnr kanpun opp not don nnzistiske torroroc  vold,

Nazistisk propagonda i kirken.
-rnn'bo6YnneniWs r-1.572=1-" Kirkudopnrtoncotet" sotte I gong ot nytt propagam-

dablad av kirkelic innhold. Dot nyo nazistiske propagnadablåd, son skal få navnot "Stats-
kirkons nedlosublad" skal utgis av "Kirkedcpartenentct" mod /o nunner a 16 sider årliso
Dct skal utgis i ett opplag av 5000 oksumplaror nod samuno format som NS propasandamnddo-
lelsero I bladot skal inntas kirkelice lover. vudtak; rundskriv forsåvidt de har inter-
osso for andro enn adrossaton. I blndut-sknl også inntas "hyrdebrev"  os  nnlre propagan-
dainnlugg fre. "biskoper" og andro. Eladet skal sendos til,proster, meniEJhotsråd og til-
litsmcnn i parti og stat.
"Biskop" Frøyland hnr sidok.sin overgvas til nnzisnen utgitt 2 propanandaskriftor:

Kristendonnon og don nyo tid" og "I korsets kys", Boykottun av disso 2''bøker har vært
offektiv, at det cvorhodet ikke har vært noe fritt  sdlg  av demo  Følgolis  har også "bi-
skopons" inntoktor av sine Littorære produktor vært derettcr. For å rådc bot på dotto
har "Kirkodopartenontot"  ne  kjøpt inn 600 nar hver CST dissu 2 bøker, som nå skal sondes
til loktorcno ved dea høgre skole  oc  til sorenskrivere. Selvsast vål bådo loktorono  oc
soronskriverne pr, omgdondo roturnoro disse julecaver  fl  dot naziforlas bøkono konnur
frao

Som avslutning på du nazifostlishotcr son ble holdt i Oslo i tidon 3 - 5 dosen-
bor 1. forbinneldo mod dut kirkeliso r&dsraøte og ordinasjonen av Kvasnos og Sivertson,
blc det holdt en beleven festniddingi Hoftyuvi1lacn søndag 5 ds. Der deltok santlige
"biskopor", quis1ins, "knusollisjof" Lundcogård, "ekspodisjonssjofcno" Feyling, Ness
og Theison, "riksndvoknt" Norvik, "stdtspolitisjof" linrtinsen, "ninister Skanoko, "byrå-
sjoef  Podorson, ordføror Fritz Jonson, "fylkosnånn" Sundlo  os  pastor Gjordio M,A.o. en
utsøkt forennling av angiverc  os  kjempenazister, Gjustenc gjorde stor ære på Baccus ned
quisling og "b1skop" Lethe son desid-rto ledere på dotte område- Den norske stat butal-  å
to morroono

Vi advarer not dun farligo angivor "sokneprest" Harald Fouso, som nylig til-
trådto som prost i Petrus moniGhot i Oslo. Ht er an mv do ned iiisløse og pågåendo
angivere, son "Kirkodepartomontot" har hungt kappo og krage på.

Surrogaten Harald Fosse holdt sin tiltrodolsesprokon i Putrus kirko i Oslo søndas
21 novonboro Man haddd sunlot onlas 60 munnusker hvorav bortinet 2/5 var ganlo konor
som er vant til å gå i. kirke hver søndago  os  som sikkert ikke vissto hvun Fosso ogentlig



r.  Av  do øvrigo var der on del mod ftvinger på brystet", Fosso var svært forsiktig i sin
proken, og en morket mud onsong at han etter ovno søkto å skjule sitt stondpunkt som na-
st-prosto Mon allikovol kundo han ikko dy seg og uttalte bl.a. at han syntes dor var man-
se  kristno som i das ikko var som do burdo væreo Og så kom han mod en gansko fram utta-
lolso om at livet burde stå i overensstommolse med læren hos enhvor rett kriston. De som
kjonnor,litt til FosSo, kan ved en slik uttalelso ikke unngå å tehko på nt Fosse i roper,.
vik ottor adskillig strov fikk oppgitt navnone på 25 fromtrodende kristne i monishoten
"for å Øve forbønn"Tor dom, mens han straks dttorpå anmeldte samtlige fordi då ikko vil-
de gå på hans gudstjonostoro

Sporvogner til sklando
r sommor adUom 11 Os o  on sprovognsdirektør som roprosenterto dot tysko trafikk-

mlnistoriumo Hans oppgaver var å skaffe sprovognor og matoriell fra Norgo til erstatning
for motarioll som var ødulagt i tySke bYor under flyangropo Sporvognseksporten ble mcget
godt mottatt av direktør Kielland i Oslo Sporvelor som moget borodvillig ga anvisning på
hvordan man vod å gå ovor fra 12 minutlig til 15 minutlig ruto samt vod å sløyfo endel
holdeplassor ville kunno stille til disposisjon 20 motorvognor  os  10 tilhangoro. Innen-
riksdopartumantot fant nt dut var on mildolst talt tvilsom folkorettslig hjommel for dot-
to tiltak og  farrt å burdo protestoro overfor Roiohskommissaro Hagolin selv skr&v under
protestan. Reichskommissar.har, imidlortid tatt dette mocot lito nådig opp, og har latt
on av sino lavoro funksjonærer, dr. Sohiodermair i et btov til Hasolin uttrykko sin for-
bausolso over at denno finner det passondo å kommo trokkondo med folkorett og sti110
sog i volon for hjolp tål de hårdt prøvodo tyske byer, Roichskommissor har senere gitt
ordre til at trikkene skal levoros, 10 motorvognor og 5 tilhongore fra Oslo Sporvoier,
Bærumsbanon kontroldsvis $ og 2, Borgens Sporvoior kontroldsvis 3 og 2 og Trondhoim
Sporveior kontroldsvis 3 og 3,

Forlodon aften ble an av de utkolte jornbanevnktor kjørt nod at toget like utenfor
Loongao Ranblo moget stygt skadot, og -dor cr farc for mannonS liv. Sonero or floro andre
jornbanevaktor blitt påkjørt av togeto Dota1jorte opplysninger om dette foroligger ennå
ikkoo

Hydro hnr gitt Statsbanonobedskjed om at dots fabrikker p.g.ao "inntrufne omston-
dighoter"  inntil  vidore ikke kan lovere kullsYroreis som brukos under vtransport av-fisk
fra Norgå til Tysklando Det orptt av resultandio av bombeangrepoto

Vd er blitt bodt oM at sjøre oppmerksom på at Erling Astrup, Bosserud or en god
nordmann uton stripor av noensomholst arto

Orossoror Fogersten som har vært  NS's  storo hjelper i longero tid, stakk av i Sve-
rigo un er en forretningsroiso - for å forsøke å roddo sitt oget Skinno Før han roisto
solgte hnn to store byeiondommor, on hel fjållgrenn, villaon sin og allo statsobligasjp-
nono.

GostEpoplaseror nå kvinnolige spioner'på togene. Det er tysko kvinner som talor
Utmork=ordke De Innloder gjerno sallaraer om Ei-OfTrbiFcTordeligotideno pr,  os  kommer
Aa inn på tyskornes rodsolsfulle opptrodon i Norse, Og så hender det at noen narres og
bcgynnor å utøse sogo

I Stavangor rømto i bownno1son av novdmbor soks russisko offiseror. Den tyske
ortskommandant utlovet 20 flasker brennevin og 50trIronor som kundo  ci  opplys-
ningor om flyktninseneo

Tirsdag 16 november om kveldon kolliderto to ske m411:tærtos på Fåberg stasjon i
GudbrandsdalenO Kollisjonen skyltes mørket og usikTbar vær.--16Eat tivføreren på togot
fra Oslomkundo ikke so signalet og kjørte inn på stasjonen, De to lokoMetivene ble øde-
lagt og ot par vognor gikk av sporot. Ingon blo drept, og ingen blo alvorlig såret. Mon
kollisjonen bovirket stans i driften til stor skade for tyskerne, som kjører te okstra-
tog fra Trondhoim hver natt med cao 1000 mann og moset utstyro

Det drøftos mann og mann imellom hvor mange tyske soldater dot or som har
latt Norgo i høsto På såkkyndighold rogner en med cao 80.000 manno-/W5-Eon"rjerde-.
dol av dette tarla or kommot inno Det går fromdelessoldator ut av landoto Som ot ek-
sempol på hvordan tyskorno tømmor kadrene onkolte stodor kan nevnos at Dombås, som før
haddo on garnison på 15,000 mann hnr 1.000 igjon. Otta haddo 1.000, nå bare 10-12. Slik
er dot floro steder, vosentlig i det indro av landeto

I KvitoseUd i Tolonark boslagla NS i mod Brokofjoll hotell, mon dot blo først
tatt i brUk i høst, Dotble opprettet en stenograTiål

l
e  fE/7- ffai rinorder, kvinner

som skal puttes inn i dopartomontono som spioner. En jøssinglærordnno som nektot å une.
derviso ved skolon ble arrostert og er sendt til Yskland, I Kvitosoid er dot også opp-



rettet on frontkjemperskolo mod 00-70 ulover. Rvinneno på stonografiskolen vil c4orno bc-
søke cuttOne på frontkjemperSkolen,  aloa bestyreron dor har bcdt sin kolleca on å holdo
kvinnune utta.

Tyskorno har - son før nevnt bealaclsgt allo Oslos bokbinnerier til innbinning
nv 800.000 soldatbøkor, vosentlic ned karter. TyskernE-Wiirg=r6ustilling av 1
milliou nye soldatbøkor av annot 1nnhold ved norske trykkurior, d.v.s. rekvisisjonoring.
Vcd finsko trykkorier skril. det trykkos 1 rillion av den surmo boken og i Holland 2 nil-

lioner oksemplarcr.
Tønsberg hnr en NS-rådmann SDL1 heter Lefsnker Denno horro foraktor ikke o-

gentlic dotte livs Godor,  onriinat -ErTigiini  SIUT4b  innoror i Andobn  oc  Høijord
da dea tidun vcr inne. 14971 oc  hans jaktfellor utstyrto  sic  med tilstrekkelic drikkova-
ror oc dro avgårde. Imidlortid vcr jakton p5  olc  ikko tilstrokkelic sport for radnauncno
Hon cikk Også løs på on huskjelp cu av Da han ikko fikk sin vilje, anneldte
han honne for å hn stjålot 500 kronor,  oc  hun ble arrustert. Hun swrte, med å sende inn
kontraanmoldolse p4 ham for voldstokstforsøk,ot i forhørsretten inimno en annen pihe,son
varred son kokke, vitno at Lofsaker også hadde villet voldta honne. Dermed blo sakon
mot piken for å ha stjålet 500 kro= honlast 1 stilhoto Vod sammo forhør kon det for
øvrig også frum at Lefsakor opererer i Stor stil på svartobørame

"Sancen til livot".
-SWit -Ono - mod Leif Sinding i spisson - har pm onhv.2- tenkelig måte forsøkt å

fertolle at boykotton av "Snncul til livet" ikko førte fron. Ikko dosto mindre blo fil -

Men tatt cv procrannet på Rlinconborg nylig, ettor å ha vmrt spillt i fire ukora Dotto
cr lavrekord for norsk film i dea senere tido Meu der hvor boykotton var vanakoligst å
få organisurt, blo den mcst vollykkot. Som recol cår do norske filmeno otto ukcr på pro-
microkinoono i Osloc  oc  blir dertter sett direkte ovor på'reprisetentreno - "Vicdic" so-
gar på toosliko toatreo mSangen til livet" or fullstondig forsvunnet fra programmot -  oc
etter akandalen i Oslo or dot vol sannsynlig at den vil forsvinne fra prograrmono helo
landet ever. Filmeu har antacelig i løpot av disse'fire uker spilt inr brutto 90-100,000
kronor. Enkelto aftenor vor det overhodut ikke annet uiui tyskure 1 lokatot. Sist frodag
vnr dot folgt for ca. 500 kroner i billettor ph tro forostillingerc Til sammonlIgning
kan novnes at filmon "Vigdis" mntngolic sPiller i:n  en  hnlv million krunor brutto i Oslo.
Oslo boykott av fiLmen betyr dons økonordake ruina Uton storkjørinc 5. Oslo-Borcon-Trond-'
heinkan dot overhodut ikko bli økonorisk dckning for norsk film idac. OG slott ikko for
"Sancon til livet", som har gått darlig neston over ult. I HOrton for oksorpel  var  boy-
kottou noston hundre prosont offoktiv. På tre forestillinger on s5ndag 5 det storu flot•P
to lokalo som for allo turnensuMblor  cr Ofl cullcrubo, spilte filmen inn fordolt på .disse

tre forcstillingeno litt over loo krirer, moldos fra Herton. Det var nollom 70-80 non-
noskor fordolt på disso tro foroStillintonos Slike rapportor innløper også frn andre
byer, mens dot or nedslåendo å høre nt byer som Ssrpsborg og Noss, Tronsø, cto. hnr  la-
get kfder foran billottkontorot. Det er ikke fØrste cang en Sindingaifiln gjør fiaskoo,
"Syg dagor for Elisaboth" gikk en daga og "Munmen uton ansikt", son or en or do slotte-
sto filnor 1 norsk produksjon, gikk også baro noen få dacer. Sindinc har saludoe tro-
aing, mon "Sancon til livut" or det hårdoste slag som har rninot hmma

Forlodon vor det ct stort sammenstøt på Dct hørske Tuatret mellon Ragnhild Hall
og toatorsjof Cally Nonrad. Under prøveno på ot--Sn't7E-5i-Trayheter, "Fridon" son
er promicrt 1 Statons konkurranso,opptrådto Cally Monrad direkto uhøflic npt Ragnhild
Eall,irottosctto honno som on lmrerinne rofsor oa skolepiko. Til tross for at dot ver
Cally Menrad som oppførte sec uforskannot forlangto hun at Ragnhild Hall akuldo bo on
undskyldninc. Hvis ikke,kunde hun sluttc. Ola ble Ragnhild og grep chanaca rod
bodmrlighota Hun bad solvfølcolig ikke om unnskyldning, Nå har "Teatordirektoratot" sn-
kon.Det nå jo codkjenno en slik oppsicolsoaMon dot sor ut til at direktoratot monor at
hur går Cally Monrade onovolde for langt. Dot or forroston ikke don eueste pillen denne
"iUkrnietnren" 1 norsk teater har nåttet slukc i. don siste tid.På rådsmøtet oi Dot Nor-
sko Toatret var dot full kric mellom nazistune, og Cally Monrad, Sicurd Eldugard  oc Ei-
nar Tveito ble skjelt ut  av  representantene for BondouLcdomslaget.

e åncrikanske frimerker vict  Norgos frihotskarta
Det rst; a av ot nytt b coa% amorikuns.koTrincike, son or viot Norcos frihets-

kanp,blo solut av third assistant postmaster cuneral Roy M.North vil presidont RAosevolt
ved en liten høytidolighet 1 Det Hvito Hus tUrsdag 27.juli. Ambassadør Horgonatiorno var
porsonlic innkalt av president Roosevelt til å  være  tilstedu,og han kjøpto det nosto ar-
kot santidig som han på Worges vccne takket presidenten for dut nye utslag av amorl-
kansk Good will overfor NorGoa Morkot har som domincrendo nidtpuht det norske flagget
flankert på venstre side cv 241 Phocnix Som reiser soc av askon,og på vonstro side av
frihotsgudinnen. Dot or rektangelformot med "Norway" under flaccot  i  rød skrift.


