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Demokrati og tyranni.  .)(
-

Den storkrigen som nå rastr, og SO2 også Norge tar ael
både på hjemmefront og utefront, er fsrat og fremst en ideologisk kamp.
Den ar en strid nellom to forskjellige oppfatninger av hvordan samfunnet
skal styres, og om hva som er m(det aor de enkelte staters politikk.

vårefiender vil at samfunnet skal styres av en enkelt
mann og hans klikk. Etter å ha tilranat seg all makt i staten ved hen-
synsløst å rydde ut alle motstandere, skal da styre etter sin oppfat-
ning av hva som best tjener  folket-  og dem selv, uten at folket blir  gitt
høve  ti1 å komme med noen foreu for kritikk. Målet ior deres politikk

utenom det å skaffe seg selv nakt og rikdom er å skape en militært
sterk stat som kan utbytte sine naboer ved å tvinge dem til å"saarbeide",
d.v.s, omlegge sitt næringsliv, slik at det tjener den militeert overlegne
staten. En slik vasallrolle var det også Norge var tiltunkt innunfor  den
europeiske "nyoruning", i et Eurepa der alle de besatte ov overvunne
land skulle tjene Tysklands interessere

Nasistene ynder å fremstille disse ideene som noe epoke-
gjørende nytt i historien. I virkeligheten er slike systemar eldgamle.
Det er et godt gresk navn på dette styresettet som det ikke er noen
grunn til a bytte ut. Det heter t;Lxanni.

Vi på vår siae  av fron6W- hevder at det er folket selv soa
skal styre, gjennom sine valgue napresentanter. Også vi vil samarbeid på
internasjonal basis, men mea enkeltstatene stilt på like fot. Samarbeidet
skal gagne oss alle ved at hvert enkelt land, hvert eukelt folk, får
bidra til veraenshusholdningen med de varer og tjenester som de har de
beste forutsetninger for å skaffe. Og nens freaen i et nasi-behersket
"stor-rom" skal opprettholdes ved den ledende stats undertrykkelse av
de andre, vil vi oppna varig frea ved mellomfolkelig sRmarbeid mot enhver
overfallsmann og ved fredelig bileggelse  av  konflikter mellom statene.

Også vårt systea har gamle tradisjoner, også det har et
godt gresk navn. Vi kaller det demokrati. Det er karakteristisk at
mans menneskehetens eriaringer me d. tyraniart er slike at nasistene er
tvungat til å sette alle slags nye etiketter pa aet, er ordet demokrati
blitt den fanen vi kjemper uneUr„ dat ideal som samler oss alle 1
kampan mot aem som vil ta fra oss alt aet vi har kjempet oss fram ti
gjennom lange hundreår.

Det er i det hele njttig å venne seg til å sa den striaan
som foregår, under historisk synsvinkel. idtfor ofte betrakter vi
den son en kamp mellom to lullt utformede og avsluttede systemer, Med,
tyranni tenker vi på nasistyrat altk vi har lært dat å kjenne i disse
årene, med demokrati på det norske samfunnet da krigen brøt innover oss.
Men vi skr21 huske på at det er en atrid aellom ideologier og idealer som
kan ikLas skiftende form, og sem 1136gO i historiens løp har hatt mange
skiftende foraer. Vi aå velge mellon tyranni og aemokrati som prin-
sipper. Velger au tyranniet,  sd  har au dermed asett deg selv utenror,
fraskrevet  deg  all rett til å øve ianilytelse på styrat av det samfunn
du er et nedlem a"(7. Historien VisOr  at resultatet alltid vil bli
at du kwimier til å bli grusomt utnytret av maktheverne, maktesløs over-
for deres organiserte vilkårlighet. ,felger du demokratiet, så har du
dermed sugt at au selv vil vare  med  bestemme over ditt li i samfunnet,
sammen med dine medborgere. Du hea_  atke  valgt nod ferdig avsluttet
systea, tvertimot, de former sea darae-a:_atet skal ta til enhver tid-er
nettopp en av de tingene du skal aere aea på å fastslå. I lys av de
erfaringene vi har høstet, kan  de e -i,-ere  111.311gt  i det norske førkriga-
sanfunn du vil ha anderleaes. Det er djn r tt soa demokrat. Andre kau
mene noe annet. Det er deres rett,  aoa dd skal respektere mens du
bekjemper dem. Samfunnets, statea- eeltakk vil bli dea som de fleste
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samler seg om, fordi det er den som har best utsikt til å gagne helheten.
Ufrihet og tyranni er i praksis det samie. Demokratiet e

ikke bare forenlig med frihet, det forutsetter den. Det er det politiske
system til å oppheve motsetninger mellbm borgerne ved samspill mellom
kreftane. Uenighet blir ikke bare tålt i det dsmokratiske samfunn, det el
en forutsetning for dets funksjon, for det skaper den kritikk av styret
til enhver tid som er nødvenais for å hindre ensidighet og maktmisbruk.
Ikke den er en svikter av demokratiet som kritiserer de former det kan ha
hatt, men den som for å føre sitt igjennom vi1 ty til vold mot folke-
flertallet og knebling av den frie kritikk. Da som mener noe annet enn
du men aksepterer demokratiet, han er din motstander  oe  venn. Den som for
å bekjempe dine oppfatninger vil bruke tyranniets midler, han er din
fiende, han setter seg selv utenfor det demokratiske samfunn.

Det historiske demokrati har gjennomløpt en lang ut-
vikling, en utvikling som enda på langt nær er fullbyrdet. Lenge var det
bare et politisk.system. I dag er det noa langt mere, Vi har.lært at et
sundt politiSk demokrati bare er mulig der de.økonomiske tilhøve gir alle
klasser muligheter for full utfoldelse. Demokratiet er blitt et sosialt
og økonomisk ideal også. Og nettopp fordiedette hører til det nyeste ved
det moderne demokratiet, er det på dette område at det største, arbeide
skal gjøres når vi igjen er fri. De Eamle demokratiske idealere tenke-
frihet, talefrihet, folkerepresentasjon og medbargerlig likhet er blitt
supplert'av nye: rett til arbeid,  trl  levelige vilkår for alle, til full
utfoldelse av evner og anlgg uten hensyn til økonomisk stilling Om
midlene vil det også her ra uenighet, slik det har vært tilfelle på det
politiske før, men målet må vi w9,re enige om. Først da er vi demokrater.

RETNINGSLINJER for teater og kinoer. I tilslutraing til de retningslinjer
som tidligere er  grtt  for teatre og kinoer vil vi her

komme med en del tilføyelser: Til teateriedefne skuespillerne  oPp-
gaver og.gjennomfør Deras  proer77 -uavhengig av teaterdirektoratetSsom råd
er. Offehtliggjør ikke store repretoireplaner med brask og bram slik som
Carl Johanteatret 15/8 i Aftenposten. Det gir NS høve til å hevde at
kulturnivaet blomstrer. Det gir dem anledning til propaganda sem vi ikke
ønsker. Til alle teaterfolk: Vent med å heide oflentlig opprydding selv
om det er oppWaaing bebov, Du-t; Tar beklagelig i semer å se skuespillerne
uttale seg i det vise og det brede eie sine pensjonsforhold. Og hva ble
resultatet? Jo at NS teaterdirektoratet kommer til å gjøre om på
statuttene for Den nasjonale Seenes pensjonsfond. Vi vd1 ikka ha NS
oppiblanding i våre saker og ting  i1ltså kan vi ikke dra disse sakene frem
i avisene nå, Vanskelfggjør ikke ved ubetenksombet forholeene for
andreeyrker som kjemper for å holde rene linjer, Det var en avgjort
ubetenkSemhet midt under  blokaden  av Filhamoniske å engasjere dette
orkester til en medlemsaften i Urie skuespilleres samfund, Vern om
skuespillerstandens ære og rykte, La ikke slikt skje en gang til som at
man tar iuot an gave av NS-forfatteren Finn Halvorsen ved premieren på
hans skuespill. Ingen front er mer terpliktet i den kamp mot volds-
makt og tyranni som vi fører enn kulturfronten, Kulturfronten er tone-
angivende. Tonen  ma  være ren. Milliener setter i dag livet inn i slutt-
kampen for frihet og fred.  Av  de,i; kreves det at du tar de små byrder som
p4legges  deg og bærer dem frem:

40DIETEATEBET er NS-ledet  os r-Jå na beykottes effektivt:!

i FRÅ-KIRKEFRONTEN, - Det norske misjonsseiskap,-, ....
tterat Lovedstyrets funksjo=er og kontordamer hadde

nektet å gjøre tjeneste for det koudrsarrske styre, fikk de den  siste  uken
ii i juli brev fra Kvasnes  oe  Thunem hver  de  forsøkte å påvise at de hadde -
i nedlagt arbeidet på "brissehde forIlteetnineer" og at det var helt lov-
' stridig det de hadde gjort, De frkk krav em s-t;raks å gjendppta arbeidet,
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ot , fikk. irist til ir.auibust. .En-t,en b4yet seE,. benuea tok poll'het seb

av saken. Skautse dit, 6 bVerae  ble ihnkalt til 101114 .:,tu„u.st. lie
likk lbt mel1oin L>jenoppta arbeidet ellek å utsves til .nasjunal
irbeiaixins.uts lle nektet  bjeiloppta .arbeidet;  O  sai.dtkarE,
de protest inot bl utS.K:.,.evet til,.arberasinnstsen.„ 211.1.e'rede

aamene• kjJit  u.il Sola ilyplasS til va.skert rox, ,t_y_skern.e! ' • ;
Den aut,-aJt et Skjema a rbeIdS -f iii7.1'1.i'll:t;(311  • 1

1C) funksjonærer, misjorwrar o6.-Lerere .ved misjonsskolen:  ia  palat,<t., öin
å molde bet±, Strbks ,:rOa,ra.sforliÅralit.;. en,, segest inand(,-e
aub . 411e  ,a,*tet  a t,odta .utsk1iVnin6en.  Iste tdexator.d. iii,e1a.e.beks'-sonate

dkarp  Drotest  'til'Is:irk:edepart:e.41tLitet senate, kopi  tri arberos-
ior.i.rdlinben. H(.:x hete% aet. .

var.t e.rbeio.e Icrtsetter  vi.SOM I,ii  1£1.11t6Xkjp. t Med
urastjer4e ...mh)te.i. ;;teVi.J.er';'  (4, alt  .eteL aen..
ke1tes 1cal1st,:jernin6•: Våria e nl.i.e a'rbe.i4St,iver el neiabLig aet 1.14brke
xris:-Len-• o sjoJ,tolk  ii btål. aets
oraner (her. det  tialiE,ere hovedstjre) har kalt til

dette brunnfornolu. ka.n ,..1.kk.d;•-rokkes eller e.u.a.res vecx**e.-6.
Vi J x iet b1,4;det `v,az:  smv.tthet ob 'ka!:1:1spk.lyitthet som..nax
rbt i vdri, tro på,:Girids ora o ei bCbtt  v Vårk,irkes bekje4d.e1Se:":..

' , • :"Nar.deliarte,.4d4t,-,t ved'•innsettelseli-av e.et koMM,1;Sar
iSx

. . ••

style uttal;te . at" adtte..:sku1le."ivar'eta Det liorSke rarsjoris.se`,.1..ks. _ , •

misj ofifolkets in:tei.esser" oth reSultatet üd  ei blitt at
skal.)1/4/3tS arbdlidere,' som.
bliz utskievet t.1.1 et anhet- arberaorrldl,  a t.Llei aette rorhola
U. ai-t'enitets fo3.'3nStaltn,i..4s i. det rette.lys'!: •-• •

EA uke  ttex  di.flC ex-1, 1.,r.i.r.L en- va.•,senat ;;bj j rnt tats-
politret iie unders.b.rive'ru.,-Opp tel,erond,p. 1o. 'a• i i til u 'azste
o. Baae i tel.er,,nen oL'unaer Ioiir  nektet•,,qd d e tterkoin oppror-
di intsen. Po1itit vll hers•t ainiba a. veJ opi)mar1so.L.het•oikt1.4.,
saken O iox a 1 de'1.1 til a  oata en rianeli6 ofunintb... Hvis de .;
trosset cl.k3kanskje .bli-sendt til LIOra-Norbe'pd.'.turneaXbid

hvis cL na•vai i.oiuIti .ville U 1a.b1:1. ,k)a. ••
hvor u skuli rbeiae pd' Stavanber fosy-:1-111..;;Sne4Åndi4 bren-

selslaber.  Sta.1:-;Spo1itiet i.i1k til svar at •for- et kriSten' 'rkke
OM a re d adn igep:

ii

itt .pa.statapolitrets  kontor• '±ormidda.6et soPt.
. . .

Da tat oiit.e •ff,a. baRjdoiii at ae ha aibeiskl ieci, ble ot
at ine.L v 1.11e, hi.jte. bIir tet imor6en

aet a  svit  .ia Klokkdu 9 om morbC.,;nw
sa. ulie nt v s1tEpo11t1t o , senat til a.cbeio. pa br•mr.3elcsla,Leret,,.

StatpOld,tt 'nealer ta.1,,-;1or_bud oVerfor
•sktir,re,

Tifankj.oklet p illeha.iex. Salei var som,ellers full
forviste prese.r ku1le t aYr. Da inniant

op. 114cIla •1‘:)•rbuci -1113t åt cikorueüde prest rikk lov til --Ven•pr•,..:st
.stål4 for 6udstj,inesten ,sa t man byt3 for

at.13resteue ikke kelnne L poe lit.te om d ette/
koiLLTe talforbirdet. . .
FLOTT HOhTS.1.\1 En noisk j.aber oi .ble 1.)dbey.1t•-•-.i. 1940 vår

ud nesten h.e1t at natt
vc:i.iske1ineter i. forbinuelse mea. moterialmank. TySXern
rorszkt a ri-ta a, .beraerne soerrefien ror.;

1,orreuen. ra,it uet steu Ci eksplosjon o,:lbora o jaberdn. s:ank
.t.).-Å •Lnay.. -navn. Tyskerne ne,r nå a_i. este Lt andi2e
fu.ni.sjoncerr vea velitet. ivien det ciii ikke rlere bdt;esr ?v
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VESTFRONTEN. Dcn engelske konge er vendt tflbkc til 1,3ndon etter endt
inspeksjon nv troppene ved V.stfronten. - jst for Eind-

hoven hnr de nllierte sntt over Rosendalkannlen oR fortsetter nordover,
o trucr na den store byen Bredn. I SGheldemunningen er ytterligere
flcre tropper landsntt, OR kanadierne hnr på det nærmeste innteett byen
(3resehen. - Lördng kl. 11 formiddnR opphbrte all orgnnisert motstand
1 A=hen som har overg1tt stR bctingelseslbst,. Por noen drger slden
henvendte bycns borgermester sammen med en del av byens fremste indu-
strimenn til den tyskc kommandanten og bn hnm overR1 byen, da mnn mente
nt enhver motstnnd vnr nyttelös, mcn hnn avviste dem han11R og lot et
passende utvnlg nv dc fremmbtte herrer skyte. - Ved Nnney har ameriknn-
ske fly sprcn=t en demnIng 1 luften, OR dcr er inktftt en flodbölRe på
1 meters hbyde nedenfor bruddet. - Genern1 Elsenhower har erklæTt
Pnrls  med omegn for å være utenfor kampsonen. Lavnl er ved krIgs-
retten i Mnrsellle dömt til döden, men hnn er som kjent flyktet til
Tyskland.

TFRONTEN. Russerne selv  Rir  Ingen opplysninger om frnmrykklngen 1
----------- Östpreussen, men tyskerne sler nt Gummbinnen er opTRItt og
at InsterburR OR nnigsberg synes  a  være russernes nærmeste
Lenger syd er hele Rutenla befridd og troppene fortsetter lnn d Slo.
vnkln. I Ungarn er nllerede flere byer nordenfor Budnpest crobret, mens
Budnpest selv er helt innesluttet, og tre russlske nrmekorps angriper
byen frn forskjellige k-nter. Sklpsffirten på Doneu er redusert med
56  3/3  s6mfölge nv briternes minelegninger 1 sommer. Den tidllgere
stfetssjef 1 Ungnrn, ndmirn1 Horthy, er nrestert og sendt t11 Tyskland.
I Jugoslavla rykker russerne fortsntt sydover og byen Kragudevitsch
og et par mIndre byer syd for Beograd er erob.zet.

I Hellns rykker de alllerte hurt1R nordover frn Ateen og
hnr tntt tre sma byer helt frnm til 12o km. nordenfor Ateen.

Nten. ben store enRelske flåte som er på vel dit ut hnr erobret den
fbrste 1111e by 1 Ostindla vest for Borneo. Amerlknnerne fort-

setter slne terengvInninger på Fillppinerne OR hrr gjDrt InndRang
iå byFI Seyte mellom Filippinene oR F.)rmosn.

FINBLAND. Tyskerne.Rjör Innbldt motstand i Nord-Finnland hvor russerne
--------- har 2jort loknle innhupg 1 deres linjer mot Finnmnrk, og
finnene hnr nadd fram til Saadankuie pa Ishavsveien. Ruszerne har senket
13 skip og skutt ned 18 tyske fly 1 Vnrangerfjorden.

N,RGE. A1t arbeide 1 mnlmgruvene 1 Kirkenes er stoppet og arbeiderne
og befolkningen evakuerer sa godt de kan til fots, ettersom

tyskerne hnr tatt alle kommunikasjonsmidler. I Kirkenes er der 400
slvlle 1Rjen, i 200 og 1 Vndsb ingen.

Utenfor Trondhelm har alllerte fly senket flere fartby  3g  bc-
skutt festningsnnlegg på land. Alle åpne havstykker er minelngt og
kystsk1pene er vnrslet om nt de vil bli senket uten forutRaende varsel.
I uken som glkk ble en konvoi på 7 skip for sydRaende senket på
derIblant Kjbdes tnkbåt "Inger Johnnne"  ln stet med  1000  tonn petroleum
tatt frn tnnknnleggene ved Bergen for h' fbres til Tysklnnd. Utenfor
BerRen ble lbrdnR senket flere fartbyer hvoriblnnt en svær sement-
lekter. I Hnugesund ble lbrdng 2 forsyningsskip OR 2 forpostbåter satt

brnnn.

ARBEIDSKONTORET 1 Bergen var lördng ettermidd-R hjemsnet  Pv  en brann.
TrerWITeffil..--attutover personknrtoteket, men hvor stor sknden er
vites Ikke.med sikkerhet.

SVERIGE. Et forlydende vil vite nt Zisk1nnd skal h- forinngt å fa
frl Rjennommnrsj for de ved den svenske grense i Finnland

hårdt utsntte tropper.
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Ved sistc klno 1 ko ertpalect söndag 15/dsforefelt en noksfi ubehagellg av-
brytelse. Snlen var full av mennesker, og filmen som skulle kjöres hörte ikke
til dem som er boikottet, Orkestret hadde nettopp spilt åpningsnumret, op
ventet på filmen, da en tropp hirdmenn I full uniform man'ijerer inn. De fieste;
av dem stilte seR opp ved liangangene fot å sperre disse, men en gikk opp pa
seenen og stilte seg I skrevende'positur alla tysker, rettet en maskinplstol
mor forsamlingen OR påbud stIllhet,- Etter denne forberedelse tradte.stabslc-
der Seht3rn inn også bevebnet -  oc  begynte å tale til forsamlingen. Hans
ste ord var:" Dette er ikke terrpr." hvoretter han så holdt den 1 avisene gjen!
gitte propagandetale, Som var like sp.nnhetspreget som hens innledning. Publi-
kum svarte med den eneste riktige opptroden nemlig å forholde seg heli taus,

I og for seg er en slik episode bare eb komisk og slående bevis på hvil-
ke mldler nasistene må gripe til fo overhode å få foir til å höre på sinc
pagandaforedrag, men den har også en alvorligere bakgrwin. Vi nor6menn önsker
ikke - aller minst under tvang - å ere statisier for nesi-propagmndaen,- Mar-
ge vil reagere mot slike opptrin vee å slutte å gå på ki.no1 det hele tatt.
Og et slIkt svar er absolutt det riktIRste på slike overgrep, som Ikke er
fdrste 1 sitt slags, OR skulle det tli gjentatt, 7i1 også hjemmefrontens tål-»
motighet være uttömt, og parolen må b1 :1;  absolutt kinostreik." Tomme benkera-
der på alle kinoer skal bli.de uunngåelige fölge af forroderpropngande her.

Konsertforholdene.
Det viser seg at her i Bergen hersker atskillIR u-

vitenhet og villrede om hva som er bakgrunnen for den bolkott av offentllge
konserter, som f.eks. I Cslo er blitt mekot effektiv.- Mange her tror nt det
bare er Filharmoniske I. Oslo som skal være gjenstand for publikums boukott,
at den så å si er et lokalt fenomen, men det er galt. Botkotten er et led i
en nasjonal protest mot nasifiserinen  av  kulturlivet, som for musikkens ved-
kommende glr seg utslaR I at konsettone må nnmeldes til politiet for å få pro
Rrammene godkjent. Det er altså musikkeensur.- Harmonien i Bergen kan rose
seg av stor popularitet, og publikum ser ut til å kvie SCR for å  sla  hånden
av den.- Det er Også sikkert tiktig at ledelsen  oR  musikerne stort sett for-
tjener vår sympati, men noen spesiell grunn til å satt 1 en sæxstilling
har de ikke. Foruten at hensynet ti] den nasjonale soliderItet bdr ve:ie sterlt
slik v1 har pekt på tidligere i. detto blad, mfi det også legges merke til nt
Harmonlen fortsetter å -;)edvirke ved blokerte kin(oprogrammer- Det er også en
kjent sak nt orkestret tildels består av tyske muslkere og norske nasIster.
Er det ikke snart på tlde at vi oså her i byen krever rene linjer i alt kul-
turliv.

Registrering ved arbeidskontor_t,
I det siste har vist seg tegp 'Som

tyder på at arbeidskontoret har begynt å innlede en ny registrerIngsoffensive
Den kles til å begynne med i uskyldige former, Menn ojj, kv1nner som har vært
fritatt for å delta i den nasjonale nrbeidsinnsats fåt ny innkellelse for å
svare på hvorfor de er blitt frItett, eller for å gl. "ytterligere opplysnInger

Slike innkallinger, selv om de i. det enkelze tilfelle kan se
ut, må Ikke fölges, for ved å ql opplysninRer Jetter du kontoret p.rbeld med
å få—gkin—år77ff—som kan innkalles, o. derved moterbeider du den nasjonale
fronts motstand mot arbeidsmobiliseringen- Du som forelöbig er fritatt må
huske på at du forelöblg inntar en privIlIgert st113Ing, men det er din plikt

vise solidaritet.- Kravet til deR er ellikeve] mindre enn til dem som du
skfil sttte og hjelpe ved din solidaritot,-


