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kssland, Det er gode nyhator bådo fra Russland, Nordafrika og luftkmeeno i vest idag.
3ot  m-fd.os on fr.rengspg både frik den store nye rtfalls!ro offensig syd fer Voronesj og for
utslettelaesaksjcnen i nærheten av Ste1ingrad, Etter tre dagers beftigo ksmper i Jottuesj-
området her russerno glonerobret 600 byer cg londsbyrr. De hnr inntatt den strategtsk
viktigo by Rosscsj 100 knsyd for Voronosj. Den 11rger på hovedj rnbunclinjen moilom
Vorcnesj og Rostcv, 100 kon. av denne jernbadelinjo er nå på russernJs hender. Tyskerno
or drevot tilbske mellom 50 og 90 ku, i dette svsnitt. 9 fiondtligo drvisjoner •r blitt
splittet, ødeLogt ollor slått På flukt, herav or tre og 3 ungsrske. Dot meldes om
1“000 fa1ne og 17000 .'.nger an:Lxi‘.effensiven tok til, Sem krigabytto har russerne tatS
GGC kunoner, 7S fly og 135 tanks, - En russisk ssermelding igår nolder fri StnlIngrad-
området at utslottelseseksjonon PIT de tyeke tropper n h r nådd sitt avsluattendo stadum,
De . 000-120 tusen månn som har vort innesluttet siden 19. novembor er skrumpet inn til
70000 mnr., Disse troppor h er ikke vinteretotyr, og 4-500 dØr hvor dog av  Utmattelsr9 OF;

frost. Den 8. janusr sendte den rassis'P overkommando et n1tigm±nm til don tyske .kverst-
kommonderende for disce troppor, der det ble gjort opmerksom på st åvis do tysko omringede
st-rrkor ikke overrov  sog, måtto de inassioko Ctttlort til angrop og tysherne vildo bli
nødt til trekko seg tIlhalee i retning sv Rostov• Deros stilling or håpl:fis", hetor det
videre i uitimstuMet;"skulde De evs1å mitt tilbud, vtl vi b11 nødt til å kjempe for å øde-
logge ds tyske troopor. For dat vil De btre anevarot." Dpin 10/1 blo tilbudet avslått av

Fitler, og begynte de om-O'nttJndo snsrep mot de omri.ngedo tvskere. I 156pet av de førsti
7 dsger er det blitt ødelagt 940 kanoner, 500 tanks og 370 fly for tyskorne, foruten on
mongde kjoirotøyor. Offonsivon fortsottor.

Don russiske offensiv lengs jmmhsnen Stnlingrad-Svartehevot fortsetter. Ved. Simomr1
er 700 mann av rsginentet Viking blitt utslettet.- Tyskerne gjør 1Mrdnakket motstand i dott
w.irde, men forgjevos. Russorne rykkor vidore frsm langs Dons hdyro bredd, Lvor tyskerne i
ldpet ev du  is1:  G mSnedor hsr gjort alt for å utbygge.sitt forsvar, - Sidon 1. januar
har Voliicie Luki vert på russernes hender Pton st tyskerno har villet ingsrdinsIs tapet av
denno viktige by, Idag meldes imidlertid gra.:tryk hold dt de tysko unnsetElngstropper er
nedd fram til den omringede tyslo garnison i Volikie Luki, Den rumensko arme har nå
9,-,kset 60000 mann i Russland.
Nerdnfrika, En alliert offensiv er begynt i Nordafrika. Den 8, britisku årmP er igjen
--EffTs?Tee,  og Romflel har måttet trekke sog tilbake fra stillingen vest for Euerat. De
britieke styrker hsr vort i kontakt m2d Rommels baktrop•er ved Sedadehir som liggor 100
imn S. for Misurota og 200 ka. gifor Tripolis. En del foliger h10 tatt og tnnks ¢dolagt.
ullletrtJ fly angrep de fiendtlige ferbindelseslinjor v-d Tripolis og angrep transporter
Tuunit. Frodag nattble Tripolis bombet, ogliyonble nå nytt angrepot i dsgslys igår.
Laso,doxa og Siollia blev aagrenet ev nlliorte jagerfly  jer,  En Ju 88 ble  skutt  ned uton-

1..Psduss., 1 o1liert fly sovnes fre elle disse operasjener. Goneral Leclerc's
styrkar her nå forbundet sog mod den britisko 8. armo gttor et 3000 km. langt tog
,nrkonen, Hele Fessanonrådet er renset for italienere, Det moldes em kampur 1

1 srerSdot mollom de frie franske styrker og tYskere.
Berlinvar målet for de britisks bombe& Den9b0 ha. lange tur ble

tSke, mrn over selve B-olin var dot storo åpninger i skydokket. Det var store
son angrop, on mongde spreng- og brsnnhombor ble kastet, og floro store brannor ble

Et britisk fly vendte ikke tilhake. Tysk,rme selv innrømmL:r tsp av m2nneskeliv
os okedo  pa  off'sntlige bygninger. - Dette e• dot 12, angreo over Tyrk1snd eller tysl.bosutt

denne månad. Seitfiro-flyone fortsettor sinu angrep på jernbanen2.1 i Nordfrenkriko.
D: 4  r Ing3n fiondtlig luftvirksonhet ovar Storbritannis. siste nntt.

,urn,3 østen. I cdrt sydvestlige Stillehsv hnx det vert nye nllierte angrep mot jupansk
og, J:gparksk  ektpsfort. 30 jsmanshe fly ble skutt n,d mot ot tap av 7 oserikanske. Fly

sHos en Ego New Guinea ar ungroe,t. -I Burma hsr da *115.e,rte ongrepst olvebstor og tog oi
orss,enot skåde. Ira2s har erklsert 1,r1g mot aksenaktene. Churchill har ønsket lsndo
veikarraonsom alltert. "KompOn vil bli hård, mon utgangen ar sikker. Vi klodor oss ovor å
he vfld



GODHErn:&

Ideor er farligo saker - smrlig politiske ideor. Og det or merkelig hvor lang tid det
ear

kan ta før det' opv  for folk at visse ideer simpelthen er liv sfarlieo 0  kietssM• sior oi sted
i sin selvbiografi: "Jog or intet menneske - jeg er dynamiet» not  var  søreelig sant; det
for en stor del hans forrykto ideer som nå er eksplodent d d.YL: elvdo rike.

fredelire, 'normalb", tidor er folk med foereeMe elior fekse ddeer relativt ufarldre;
viser de togn til arrresivitet, sperr3r rean dem enna I ee scHe t els, econ nar falk med flkso
politiske idoer begynner å få makt, da er det faee på jr; .tyda må man  'rere n;7 vakt. I deme-
kratiske stater trer i slike tilfelle visen konstittssonelie konrecilapparater i funksjen.

Disse aenarater er av vital betydning for en nasjon;  33-12±er  de, hmrer det mot undergangen.
Viktipere enn de enkelte ideer er imidlertid den å n d een manifesterer seg i en be-

veSmlse, et systen. Nazismen forsøker fremdeles å drapere seg med visse ideologisiee fraser -
om "nvordninfe", rase- og foLkefellesskap, "fører- og ansvarserinsinp", ufellesnytte feren
egennytte" m.v.; men det er snilt møye. kerr Goobbels rahiate ei.afenpropaganda og Rikeen-
treps perfide dialektikk hjolnor ikko, - niven her mistet får, se, nazismen har tiordengst
avslørt seg som det gengstervelde den  er,  i elgantisk måleseekk, Derfor virker det så uende-
lig latterlie når våre hjemlige apekatter i NS bervaner å snakke cm kultur. "Nazistisk kul-
tnr" - selve nrdsommensetninrpn er neningssløs, en strittenec edemetsirelse, •de  to  ting er
uferonligå com ild og V0.1111, Det er i den fullaste overen -emmo se med nasismens ånd og
voson rår Quisling og hans drabanter "søker tilbake til vår samle kultnr" og prover å pusse
opp røveriepalene fra vikingetiden. Gangsteranden er den runrae til alle tider. Men hr,
ling ligger et dirert hestehode foran sino åndelige fedre fra vikingetidon; de tålte deallfall
ikke s v i k - dot ble brnnemerket som det støFste av all usnoldom; i. hr. Lcaislinets etikk
er derimot svik, lørn og forrederi formelig blitt ovphøyet til normer.

Det er den systematiske, planmessige brutalisering som er det verste ved alt dot vi nå
opplever. Or det ufattelige, det absolutt gåtefulle ved det hele, er den ting at det har vext
mulig å få så mango menneZker med på detto brutaliseringsforetegende. At enhver krig uvogerlig
medfører en brntsiisering av tilværelsen, er noe vi ulle vet; men selv i krig pleier skikke-
lige folk prøve å innskrenke bruteliteten til dot sem er uunngåelig. De-t fentastiske ved na-
zismen derinet, det utrolig remone  vted don, er at den bev1sst, pleamzessig, med vitende og
viljo har satt brutalitoten i systen cg så å si opnhøyat den til moralsk norm. Den nazist-
isko unrd= blfr cfmdradd til, u±d:eee‘ i brptalitet. Or når Qulelings plan om
ungdemstjenesto ble møtt med on så foddttret og urokkelig meMstand, så var det fordi man
ville verge barna mot den brutaliserdmg denne tjeneste uvegerhig ville medføre. Den verste
følge av den nå prående krig er den lnenneskeforeinrelde" som er en uunngåelir konsekvens
av brutaliteton. Jo lenger don pågår, desto større fare er det for at folk tar skede på sin
sjel; ingen annen "kriesskade" er så vanskolig å renarere, og dot kan ta uondelig lang tid
å reparona den. - For demokratiske munnesker finnes ingen større oppgaye - under og etter
krigen - enn den å bekjempe denno brutaliseringsprosess. kvordap skal det gjøres ? Det er alt

annet enn lett. Forelønig or vi selv tvunrot til å føre denne krig; men så lense don någår,
må vi prøve - såvidt mulir - å uensgå selv å smittes av den brutalitet 20111 vi bekjemper. Det

er en uhyre vanskelip oppreve,  or  den blir vanskeligere jo lengnr hruteliteten varer. elun den
m å løses. For det or å merke at anvendolse e  av •cild og brutvldbet alltid smitter over  vå
ofrone, fremkaller ny vold og brutsJitot i en C.H31,ftiT ejrks.las viii esus, Det er donne
ferlige sirbelpang vi må vokto oss for å kmane dan  e.  negemeee vi  3e1v å. tro på breetalitot-
ens I-I, 1 den tro cet vi kan drivs djevelen no ved eeisebab, de er  se  fertant, verseløse; da
har vi mistat vår sjol. Vi ken ikke  or  skal ibbm sveLe ned  eil  nezismens nivå Sven burde
heller ikke snakke for mernt cpe "gjenrjeleelen fet ,Jpe som nå skjar. ,Pdpe.mo p e kreyen.
engc:ng er slunt, skulle onnte nazjsmens meetoder og Legynee å konkurrere med dem i brutelitet,
da har nazisto-ne i virkelleheten seiret, solv om de
t ever s elve krire n.

dfla nolitiske idiedebatt or det i don senore tid dukket opp et nytt ord: fredsboredskap.
Det er et uh?;reomfattende berrep, en kjempeovvrave, sorn krever on langt større innsats ev

hvor enbelt enn selve krigen. Den tar i første rekke sikte på stabiliseringen av on varis
frod og en gjenopptagelse og fortsettelse av det differensierte kaltnrarbold som or blett
stanset av kriren. En krig kan runskje vinnes vod et skippertak, nen ikke froden. Kultur  lar
sop heller ikke iumrev i scre, den Ken ibke vedeas på internasjonalo kongresser. Kultur forut-
setter hileanitet, d.v.s. den o r hupenitet den må skapes, byrges ovn i menneskenes sinn,
den or et mantalitetsenleerende, et vedegogisle preelem av fprste orden. Vi må slutte med å
tro at kulturutvi klingen er en naturprosees, som realiserer sos selv mens vi st& og ser på.
Kultur koster kenv - on banp uten hydie, uMen seaenstalleted; vi kan eldri legge oss til å
sove  nå  resultetone. Det  f ins heller engen szersei til tusenar:Jriket og don evire fred; det
ar a310 systererkjempL:res skjebnessengre minforetåelse et de tror det. Frodens vei, kulturons

vei, ey uendeiår larc, pøysomp elis  og full av farer:
Vi lever d  en  overeenrsneriode, en bryVnimmestid uten like i verdenshistorien, og den kan

bli peret leng. hen de åndskrefter soE hittil. htx drevet kiltnrutviklingen nmstokjazolighet,
gedbet, hiedandtot - er alUbsevel i lengden sterkere enn elt barbari, og vi v o t at de til
slutt vil medre. Av den enklo grunn at godhetens ånd er udrepoli g.

S. An,



DEN NORSKE KIRKE I ICI?

Brev fra Kirkeledelsen til de norskn menigheteri

Onelest i landets kirkor ida

Idet har en tid vmet tilsynolatondo stillg i dGn kirkeldge situasjen. Mon dele
har bare .flrt ttlsynelatenie. Bak kulissens haY det hele tiden foregått en intene
asidelig kamp hvor kirken har måttet kjnmpe for sin frihet til å.gjøre sin gjerning

vårt folk, Det er kjent at Quisling i denne måned vil samle do såkalte biskoper
til "Kirkorå4 Den egentlige kirtoe i vårt land har i den anledning funnet det
nødvendig overfer menighetene å gjøre rede for situasjenen for at ikke propapandaen
skal fd noen anledning til å forvirre folk og gL dem et ånnet bilde av forholdens
ti idrken enn de som er de faktiske. Idag, søndag 17, januar, ble det da i landetd
kirker lest opp en hilsen fra den midlertidige kdrkoledelne som gir et klart bilae
av forboldene, Enhver for hvem kirken har verdi, vil med forferdelse lese,om den
rekkevidde overgrepene mct kirken allerede har fatt.

Skrivet lyder slik:
Ved ereskiftet vil den midlertidige kirkeledelso eende Norggs menigheter on hilson,

det år sem er gått, til for alltid stå som et merkeår i don noreke kirkes historie. Vi
takker Gud som har hjulpe+s inntil nå. Vi takker Gud for hva han har gitt sin kirko 9.4
krafts, kjeerlighets cg sindighets ånd. Vi takker for troens frimodighet, også når det
så mørkest ut, De vanskelighoter som vi har hatt å kjempe oss igjennom, har tjent oss
til godo, Vi hnr ved dem fått nye erfardnger om Guds trofasthet og miskunn. Vi tenker
også mod takk på dem som fikk vilje og kraft til å lide for rettferdighets skyld. Vi
hilsor den norske kirkes prestor og allo krtstne brødre som har bragt eersonlige ofre.
Vd takker Gud fer hvort mennesko 801.1 har tatt opp kampen i. sitt eget sinn mot hat,
bitterhet og annen synd. Vi gleder oss oVor don tro pL sannhot og rettfrd som er vokset
fram i vårt felk, Mest takker vi. for den sterke oppslutning om Guds ord og nadverdbordet,
GOM er skjedd på nå mange steder vårt land. Vi går inn i dat nye år med håp og fri,
modighet, kon ennu står vår kirke i kamp og store vanskeligheter, Vi kjonner oss derfor
forpliktet til videre å legge frem følgende for Norges menigheter:

Dat nåværendo statsetyres gjentatto inngrep i kirkone orden har gjort det nødvendig
gjennom binkopenes og prestenes embetsnedleggelse å bryte med statens nå~endo kirke-
styre for å vergo kirkans indre liv og kirkens og Guds ords frihet.

Men statsstyrot søker stadig igjen å få kirken i sin •ånd og bruker sitt maktapparat
for å nå dette mål. Som eksompler nevner vl maktevergrepene mot kirkons øversto tilsyns-
menn: Biskopen i Oslo bispedømme, dr, Eyvind Berggrav, har vaert innesperret i  3/4  år.
Biskepon d Hamar bispedømme, Benrik Hillo, or jaget ut av sitt bispedømme  oc  senere
0810, Biskopen i Stavanger, Gabriel Skagostad, er enndog av politiet hindret i å for-
kynng Guds ord, De øvrige kirkons biskoper blir alle på forskjellig vls, bl, a, ved dag-
lig moldeplikt for politiet, hlndret 1 å utføre det oppdrag som do fikk vcd sin ordia
nering til tilsynsmenn, som kirken aldri har løst dem fra, som de solv aldri har sagt
fra seg, og som derfor fremdeles er deres med Gud og med rette,

Viderg foretar statens kirkestyre til stadighet avskjedigelse av proster. Rett som
det er kommer bud om nye kristellg og kdrkelig ubegrunnede avsettelser, Men en rett prest
kan ikke la seg hindre d å utføre det arboide som han er kalt til, og prostone har derfor
fortsatt sin gjerning som forkynnere og sjelesørgere i menighetene, Gtatsotyret har
markert ein stilling til detto vcd å leggo vold til urett, idet dot hor forvist en rek-
ke slike prester og drevet dem ut fra deres hjem og deres marigheter I air er ever 35
prestor på denne måten blitt hindrot i å adlyde det kall Gud  oc  hors kirke hnr gitt dem.
Dette fører til at menighatene ikke lenger blir forsvarlig betjent med Gods ord og
sakrnmenter, Våre forsøk på å erstatte de forviste prester med andre  1—eseer som har
menighetene tillit, blir møtt med nye forvisninger eller andre maktGvergrep, eg hele
menigheten overlates til seg solv. I visse tilfello hoz• statsstyret irnsdtt nye menn,
Ren dinee kan under ingon omstendigheter bli rette prentor for menIghetene, fordi de er
blitt påtvunget dem d stedgt for do proster som haddo monigne-ens  tdtldt  og kjærlighuts
Ofte mangler de den nødvendige teologiske utdannelse, jet også kristelig  eg  kirkelig
tillit, Ved politimakt tvingos diese inn på menighotene. Det har hundt at do påtvungne
prester ved peldtiets bjelp har tvunget seg til for eknempel å forrette begravelser
mot de eårørondes uttrykkelige protest. Mod poldtimakt boslaglegges menigaaterådenens
protokoiler og monåghetenus eiendom, Mod politiets hjelp visi terer du ulovlig innsatto
og ulovlig ordinerte biskoper prestekontorene,

Samtidig gjør man inngrop i hjemmet rettigheter. Våre biskoper har i sitt brev til
minister Skaneke av 14, februar 2942 påvist hvordan lovon om Nasjonal Vngdomstjoneste
krenker den helligc foreldremyndighet ved å rdvu barn fro tiårsalderan og oppover ut
av for oldrenes ansvarshand og tvinge dom  inn  undor on påvirkning som utalligo foreldre
kjenner som uforenlig med sin samvittighotsforpliktelse. Tross dette søkes denne lov
idag gjennomført mgd. makt. Innkellelse til ungdomstjeneste finnor stod i stadig flore
ddstrikter, kan øver vold mot hjemmens slik at barn endog iffirhentet fra sitt hjem av



-'poli-idet, og foreldre som vil verne sine barn i lydighot mo-k, OudS bud og sin samt -fidYrigh
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og nekter å sende dem fra sog, blir fongslo-€(0 VChi hilser alle norske foreldre hvem d
har gitt det hellige foreldreansvar og ber dem ikke vike fra don rette ,Ocii og ikke oTtk
sin samvittighet, hvilko trengsler diJt enn måtte kosto Gud evikter ikko i trongslenwz
tid, ca de skni vite st dypest sett kan intet virkolig skade Sem som rglger sin  affiGud
buerne sag:etteghgt, Som spostelen Pcter skriver i sitt, 1, bre<7 3, kapitul vors 13-14:
"Un. cr dej: san kan gjøre Eder ondt såfrom I legger vinn på det godc ? Men om I enn
skulle lic -Le fer rettfordighets skyld, er I salige, Men frykt ikko for den og forferdes
ikke, ron nallige Fristus i Edars hjerter1:1

På dao honvendelse som Norges kirke og krist=folk nylig sendte ministorpresiderrl%
i aåleertang av den grufulle behandling av jødene, har nan ikke fått-B noa svar. I denno
sak har vi 1clar'7. fått se hva dot kan skjo nÅr Guds ord om menneskevord oc cm k;jterlichet
trempoo under fot. Sorgen og uroen gkor fra dJg til dag, Både prester cr andre cr utsat
for en tehandling som må betegnes som ferfølgolse for troow og samvittigketens skyld.

Etter alt det som er skjedd anser vi det nu som nyttoløst a henvende oes til stats
myndighetene. Men vi vender oss på donno måte til våre nenighater. Vi kallar dem til å
were våkne og stå urokkelige fast på crdcts og swirrittighetens grunn, til å tolde tfl-
modig ut i trengslene og til å sotte all lit til Gud, HaM alene skal vi frykto og elskc
Som Herrens menighot-bekjenner 71. "Dette er den seicr som har seiret over verden: Var
troU

La oss til slutt bo for kirke og hjem om kraft til å stå fast, for foreldre og
biskoper 07 prester i fangsel og forvisning, for Israel og for dem sam forfølger.

I dan Midlertidige Kirkeledelso januar 1DIS

0. Halloshy Jiudvig Hopo

SITUASJONEN IDAG.
I nyttåreeversiktor har nazistene selv konstatert at moteetningsforholdene innon

landet i det forløpne år er blitt ytterligarc tilspisset. Dtt nye år vd1 da heller
bli gammult fdr nazistana vil forcta nye voldshandlingur mot folket. I slutten av jain
trer dtt såkalte "kirkored" saneen til rt bgtvdniugsfullt møte. "KirkerBd(A'or on av
NS/ m5oge oppfinnelicr. Det boldt sikt første møte p SlottA i Oslo siste: høst. I

• rådet fører Quisling prosidiet i agens'alp av "førar" for kirken. Som lydige bisitterc
sitt r dc av Quisling sclv utnevnte NS-hiskopor, hvis eneste opgavc er å si Amun hvor
gang deres "fører" har talt. Descutcn hsr den såknito kirkeministor og ckspedisjons-
Sjefån i Kirkdepartemontot blass v;d fo=dernes bord. Endolig har ogse an fhv. kiok.
kerprLot, Åndrcas Gjerdi, fatt vero mad i rådct som sekreter.

Detto råd  8k22,1 nå trekke opp linieno for årtts kamp mot kirkon. Fro. Kirkodepart‘a
mentot forcligger følgende forelag: "I menigheter hvor prestone opptrer illoyalt, fdr,
derus egoo ho1dning til ct de sålenge dc vedblir rmd denne holdning må bli å behan
son dissenterprester i ikke ordnede dissentermenigheter, Do må da ogsaa froflytte preo-
gT- rden(:. Forsevidt disse prnster ikka opefordrer til opprør mot stat og perti, kan
mcnighotrr, deno tillate den å bruke kirkene. Det ber treffes den ordning st ligokeedke
føres sev månighetsrådets formann eller cv en =en som blekopen bemyndigor. Kirkobok-
føreren flir også biskopens autorisasjon til å utferdigo attester, Etterhvert som Depa

'mentet f:r enladoing til dot, vil embetena bli besatt mcd loyale oroater.
Detto batyr rctt og slett at dc "illoyalc" proster sfral betrtas eom erivatrarsc

nittil har nazdstenc hoidt stcr'tt pS at prostane frumdeles var statolo, embetsmenn. Ne
shal d ,t Cli motsatt, Nå ar de båre legmenn og nrivatpersoner.

Sanh.idig med do nye kirkelige aksjoner forberader nazistene i den nermostc frLmti
on brat anlagt, sterk aksjon rettet mot ungtommen. Det er Ungdomstjenestcn for barn•
mallom 10 og 1U år som NS nå skal sette i gar:g. Innrunerincsskjuma foreligger trykt
et enolog, men cr onne ikke utsendt. På ekjtma sland barna gi opplysning om far
es mors navn, stilling og odresse, akole, klasse, kleasoforeoendor, akolenee talefen-
nunser - eller arbeidsgiver - hane adresse og telafon.3Barnet skal dossuten oppgi hvil
foroningor dost er medlem av, 136, skjomaets omståendo side skal undertognes denno or-
klærileg:"Jog er klar over at jeg frn. nn av er forpliktot til å rotte mcg ctter de best
mclscr son blir gdtt både for tjeneston i Nasjonal Samlings Ungdomsforbund (SUF) og
utanfor, og å odlyde de lcdere son b1ir stillat over megU.4'hensikten med dotto utførlig
innrulleringssklema or å ntspioncre hjemnone, skoldne og arbuidsplaseune ved hjulp av
barna - og å bringe barna inn under dan nyo ideologi mod menneskodyrkelse og forherlig
av ganmalaermanske ideeler. Det skal lures inn på dem etter netoder scm cr uteksperime
tcrt anarc steder,

De nye aksjonor vil i førsto rekke bringc prasteno, hjemmeno og lecrerne i ilden
igjen. Mcin de vi1 igjen ha hole folket bak seg. Parolon blir overalt en til dot ytters
gjannomfdrt passiv motstand., På dot kirkelige ca,lråde vil ingen tre inn i selv den mins
form for samarbeid med de naaistiske "manighotsfører4 Og den dag innrulleringen av -
barna skal skjo til ungdomstjenesten, vil hjemmene ta ohansen og nekto å sende dom.
kisikoen er fengsol. Den or man forberedt på å ta,


