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-Norge skal vernes med viljer"av  Ståi.

JULENOMMER,

alskar  vårt.' flz„,gg derflet Stend på vakt .
og vinkar oss öp og fram.
Og aldri det skal med grUnn verta sagt,
at me er vårt flagg .til  sNam.
Og stongi me plantar ved hjarterot,
og flagget skal ..vsta ljos for:  v4år  fot,
der Noreg det gjeng ifrå herjeberk
til lukke og.heidersverk.

Me heisar vårt flagg, tor me erteit folk
og heV som eit folk vårt krav.
og kjem dn,imellom ein brytningsbolky
så rid me den belken av.
Og han.som gjev-ljos og unner oss dag,
han vara vårt land, og han vigsle vårt flagg:
Gjev sol, du Qud Fader, til folk Qg land
og kveik,ess ein heilhngs-brannt

(21V1e.)



"Som natten aldri er s sort
den jo for solen svinner"

eynger vi i en av våre mektigste julesalmer. Og vi vil sikkert synse det
omkring i norske heimer og kirker iår med sLørre kraft  os  indorlighet enn
noensinne før. Det er sant: Vårt folk er iene i en svart natt. fiende
som fornekter all rett og meeneskelieet, treeKeer med sin jernhel på oss.

sener av våre beste menn - ungd som eldre - lider og plages i fengsler
faneeleirer her heime oller i Tyskland, ja kvinner med. Mange, mange

uvinees under liVEsrisiko å flykte over landets gronser, fordi de ikke har
sjort annet enn å verne om hellige rettigheter, knyttet til yrke og livs-
oppgave. Materielt utsuses vi stadig sterkere. Og det sværeste, det som er
let uutholdeligste av det hele: Sammen med denne fiende - som hans villige
j lydige kreatur - arbeider en flokk av landsmenn, et forrederparti som
snykker seg med kristelige etiketter, men fornekter alt som har med virke-
lis  kristendom å gjøre. Sorg og savn, angst og bekymring setter seg til
bords saimnen med oss i tusener norske heimer denne julekvelden. Sort er
natten. Og dog skimter vi morgengry. Vi vet at frigjørelsen snart vil komme.
Ennå kan fienden rekke - i raseri over å vite at det knusenda nederlag er
uunngåelig - å gjøre oss mye ondt, men det går mot en ny das med seir og
oppreisning for alt og alle som mrlig strider for rettferd og sann mennes-
kelighet.

Denne forvissning bygger vi ikke i første rekke på rent militår-poli-
tiske beregninger, hvor gunstig enn frontsituasjonen kan ligge an. Vi byg-
eer den på noe som er sterkere, tilsisst også tryegere, enn alle slike be-
regninger: På den tro som hsr sine kilder i julens evangelium. Han son kon
til jord den første julenatt og hvis korte livsvei på jord er merket av
forfølgelse og kors, er Guds åpenbaries iblåndt oss. I et menneskeliv,
stillet inn under samme vilkår som vi alle lever under, har Gud vist oss
ein egen vilje. Kristus er Guds erklmring om at livets virkelige verdier
er sannhet, rettierd, godhet, den lidende kjærlighet, der gir seg selv.
isse verdeer er det som har Guds løfter over seg. De kån til en viss tid
_rampes ned, fornektes, korsfestes, men de oppstår alltid igjen, fordi de
3r  ett med Gud selv. De makter som reiser seg mot sannheten, rettferdilf-
eeten og godheten kann nokk iblandt tilsynelatende triumfere, men de bee-
eer det innre nederlag i seg. Det sverd de griper til, den brutalitet,
tvang, tortur og sadisme de øver, koemer mangedobbelt tilbake over dem
selv; de fortåres i og av sin egen maktvilje. Derfor vet vi at dagen rin-
ner lgjen etter den sorte natt. Det lisser i Gud selv, i hans ukrenkelige
moralske lov, i hans hellige kjærlighet. Dette er det julens evangelium

står for. Tegnet for den sanne stormakt er ikke sverdet og det brudte
hakekors, det er barnets krybbe og det rette Golgata kors. Ved det skal vi
seire; ved det skal vårt folk båres gjennom natten til seirens og oppreis-
ningens morgengry.

Så feirer vi jul. Så vil vi glede o0  hjelpe hverandre så godt vi kan
hente kraft til å tåle, lide  oe  gjennomstride uten svikten det som

ennå står tilbake av natten. I denne stille, seige, i det ytre elansløse,
strid vet vi at Gud er med. For Kristus kalles også i Bibelen Dmnanuel
Gud med oss.

Få den grunn ønsker vi sile lesere avi'Norsk vilje": God jul.

TidQr skal komme, tider skal henrulle,
slekt skal falge slekters gang,
aldri forstummer tonen fra himlen,
sjelenes glade pilgrimssang.



-"Festung Suropa"'.

Det er Jolekveld. Fraan for peisen set ei ung kvinne, andletet er fint
og vakkert, men ber merku etter sorg. Det lyser varme og kjp9rleik frå
dei djupe, mørkeblå augo, og den vene rette haka •itnar om sterk vilje. -

Alle ljou er sløkte, berre ljosken frå peiselden lyser av og til opp
i stova.

Ho sit og tenkjar o8 minnest draumar som brast.
ho hadde mist det kjmraste  no  åtte, sin beste ven og kamerat.
Dei hadde lagt slike store planer for livet desse tvo. Saman skulde

dei ikkje berre bygge sin eigen heim, dei vilde og vere med å hjelpe å
bygge opp for andre. Der var so nykje rangt, so mykje vesalt i samfundet,
som dei gjerne vilde vere med og snu på.

- Men det gjekk onnorleis. •
Voldsmennene fann ut at Earald var ein fårleg person.
3in tidleg morgon kom dei seks mann sterke og henta honom.
Ho forstod mest ikkje kvifor dei kom, kva hadde han gjort - ingen

visste det.
Ho var inne nokre dager baketter, spurde om ho fekk tale med han. Ho

vart nekta det.- So gjekk ho kvar dag, tigga og bad på sine kne, men nei.
Ein das fekk ho lov å segje farvel med han. Frå ein liten glugge høgt oppe
under taket i fensselet, høyrde ho han sa namnet hennar. -
han bad hennu helse alle kjunae, so vinka han med eit lite flasg og sa:
"Farvel Astrid. Du må fortsetje der eg slutta, fram til målet er nådd"!

&sen etter var ikkje Harald meir millom dei levandes tall.
Ingen ting fekk dei vite om han.
Ikkje fekk dei lov å begrave han.
Som ein vond draum gleid alt dette framom, medan ho sat der framfor

peisen. Det var som usynlege armar kom og bar henne langt vekk.  
Ho  såg  ilden som brann over jorda.
Ho høyrde skriket høgt mot himmelen av mord og redsle.
Ho såg søner vart tekne frå foreldra, vener vart skjilde.
Ho såg slagmarka som drikke blod av millioner menn.
Ho høyrde kor det ropa bak skyttergravene.
.Ho  såg  dårskapen - rottenskapen.

"Først tind dei tankan2 og meiningarne våre. So driv dei oss til
myrderi i "fedrelandets" ùnJ.. Kva er det dei forlanger? Jau, hat og bro-
dermord.

Dei fristar og dare osi med songar om heim og fedrejord".
Ho såg seg ikring, vart mest redd.

Harald om eg berfl fekk sjå deg ein augneblink.  Eg  er so einsam.
Verda er so vond og myrk, es vinn ikkje det du bad meg om!"

"Astrid, du er ikkje høyrde no liksom langt utanfrå. Og det
var som ho sag i -eit syntusundvis av heimar kring heile landet. Ho fekk
glytta innom døra til dei.

Der var nokk fleire som sat einsam og i sorg (,,.Enne Jolekvelden.
Ho strekte fram henderne, og no såg ho tusundvis av hender som fann

kvarandre. Dei slo ring, og ringen rakk kring heile Morge, ja, endå lenger,
rundt heile Suropa. Det var kvinnehender som møttes.

Og bakanfor høyrde ho Haralds st=e: - "Kamerater, sjå morgonen er
nmr for fridomens frontkjempere.

Det mse i armeene og millom folket. høyr, frå stat til stat går vår
revelj

• Kamerater, vend våpnene imot dei høge førere som berre har sådd hat
og død. Det er dei høge herrar som har kveikt elden til krig. Der flyter
blod og tårer i alle land. Kamerata:r5  timen er snart nær.

Stig opp soldater frå skyttergravene.
Stig fram soldater fra alle land.
Vi bryter vår torgfred, vi rekker handa ut, for heimen vår, for våre



brør som har same stand Som vi.
Vi, fridomens soldater, vi går idag til kamp, fram"for helm, for

land og folk".
- Hadde ho drøymt eller var det harald som hadde tale til henne?
• Det lyste frå dei blå auso. Ho' kjende seg sterk, og.ho lova der ho

sat at ho vilde halde fram der harald slutta.
Ho kom til å tenkje på eit vers frå ein arbeideraong.

"Det brest og det brakar i samfundet hardt.
Lat ryke kva stå ikkje kann.
Der framme der lyser .oss lukka så bjart2
kom bror med di hardbarka hand.
So strir vi idag for vår samfeldte sak,
for liv eller daude eit tak:"

Nå når vår akademiske ungdom er arrestert og vårt enoste universitat
er stengt, er det naturlig å se litt på lærernes kamp. De står jo i samme
frontlinje som studentene. har de vunnet noe, og er det de vant, verd de
lidelser og de ofre det kostet?

Hadde de rett de forsiktige som mente at de saker og krav som møtte
lærerne var for små og ubetydelige til å ta opp noen kamp på dem?

Hadde de rett de redde som sa at man sto overfor en vepnet okkupa-
sjonsmakt,  os  at vi durfor måtte bøye oss?

hadde de rett alle de tusener som med an gang så linjen  i  kam-
pen, så at her gjaldt det å redde den norske ungdom som var lærerne betrodd,
fra et fremmed livssyn, et livssyn som dreper de sjelsegenskaper og øder
de moralske verdier lærerne så det som sin oppgave å verne?

Vi er ikke i tvil om svaret.
Det store flertall av lærerne så rett, og de vant kampen:

Nows barn, kap feire_jul. år -
med sinnerrentirdirThaZistisk eMitte.

Lærerne kan møte ESemMene, be-flrn-drene i øYnene og frimodig  ei:
"Vi har kjempet bdrnas otAtemmenes kamp -

og til nå har vi vunnet. bere—Ea'rframleis Sarna. Ingen nazistisk organi-
sasjon har tak i dem, ingen hird har krevd løfter av dem".

Nå må hjemmene su sitt ansvar, og bruke sin myndighet til å verne
barna og bygge opp en ungdom som Norge kan regne med.

Foreldre - Gi skolen og de kjempende lærere hånden til sanarbeid:
Så ønsker vi velsignet jul fbr hjem og skole.

Det er en beskjeftigelse som av og til kan vu:re ganske morsom å gi

seg i kast med. Vi mennesker glemmer jo så lett, heldigvis, får vi vel

kanskje si. Men dut er hysgelig å friske opp igjen litt av gamle minner,

lese litt om hva som har passert tor så og så lang tid siden. Det er dette

vi nå har gitt oss av med i en beskjeden målestokk.
Vi har lissunde foran oss en del nommwr av•BERGUS TEDENDT, for noen

desemberdager i 1940, altså for tre år siden. For en forandring på avisen
fra den gang til idag: Det het i gamledager at BERGENS TIDSNDE var all-
vidende på alle 4 sidene. Sideantallet er det sapnw  idas  som i gamle da-
ger, med allvidenheten er det visst smått bevendt med nå. Men for 3 år
siden kom lørdagsnommeret med 24 sider, og ettersom de nommere vi leser
nå 2kom i desember 2  så er de preget av den anstundende  jul.  "Nå kommer
fleaket igjen", står der på  førs-Ede side, idet den knapphetsperiode som
da hadde vart en kortere tid, nå måtte sies å være overi så der skulle
bli godt om både kjøtt og flesk til julen. Og  inne i en  avis noen daser
senere står der un adnonsu fra -Zierg,msKjøttbedrifters fellesforening.



Jo, jo5 det var i de dase det. - Ellers preger julen hele avisen med store,
flotte avertissementer om julepresanger i alle avskygninger, radio 5  skotøy,
silke- og ullkjoler. frakker i gode stoffer, og en flaske  f ra Monopoldt
mot klipp av kaffekortet.

Krigsnyhetene 5  utenom de afler største og betydeligste, har plass
lanst inne i avisen. På første side står slike overskrifter sorn ANGREP
MOT SØR- MIDTERGJAND NATT TIL TORSDAG - BIRMIRGHAM CENTRUM FOR DE TYSKE
LUFTANGREf - IRATT BLr SHEY PIELD BOMBET - PRIGSVIKTIGE MÅL I LONDON OG
LIVERfOOL BOMBeiT - ANGREIET PÅ SHEFFIELD VAR VERRE ENN DET IA COVENTRY.
Slik fortsetter det hele veion 5 og så kommer der 3n liten notis om at 1
fly var irre over det rikstyske område, men kastet ingen bomber.

Er det nødvendig å dra noen sammenlikning med tilstanden idag? Vi
sitter og ser på et bilde av Coventry dtter det øleleggende angrep. Tysker-
ne syntes de pjorde store ting mot .!Nngland med ødelessende angrep og stor-
ansrep av tilintetgjørende art 5  snart mot en by, så mot en annen. - Og
nå når'tyskerne får sjensjeldelsen slengt ned over seg og sine byer, nå
skrikor de opp om barbari og terror. Ddt er nokk å lese avisene fra 1940/415
så vil man få se hvem som har vært den mest ødele s sende faktor. Men'når nå
tyskerne ikke lenger makter å gjøre noe, nå er det plutselin blitt for
salt 5  og- nå snakkes der om njennjeldelse mot de allierte.

Så vi un røst fra Italia Vis'sheten om aksens seir er en matemad
tisk beregning. De sasme grunner som lot Stor-Britania gå til krig, dømmer
det idag  til  nederlas, uansett hvilken hjelp det måtte få. Den tysk-itali-
enske solidaritet er urokkelig. Os så videre i sanne dur. Pren dette var
altså for tre år siden. Der må ha vært en resnefeil et sted, ettersom
Stor-Sritania fremdeles står, mens Italia lisser.

DnnimelIom avertissementer, modeprat, børskurser og radioprogrammer,
stikker plutselis hestehoven fra Y.S. fram. I en liten notis bekjentsjøres
at 16 medlemmer i Oslo bystyre er avsatt i h.h.t. forordning av Terboven.
I en annen liten notis kommer meddelelse om at Kinostyret i Stavanger er
avsatt i h.h.t. ordre av sjølveste Gulbrand Lun9.

Og ellers hevder en amerikansk journalist at det bare er rykter når
det påståes at Tyskland gjorde invasjonsforsøk mot England i september
1940.

Dette var litt klipp fra avisene for 3 år siden, lovlIg lesning, fra
den gang det også var lovlig å høre på ralio her i landet. Utalligo ganger
har tyskerne meldt om at tilintetgjørelsen av fienden enten var nær fore-
stående eller allerede var Lullbyrdet. Fiendens motstandskraft vnr svekket5
hans armeer var smadret, det tyske rike sto sterkt, og hvor de tyske sol-
dater sto, kunne ingen makt i verden drive dem bort. Nei, nei: De sto ved
Stalingrad, de sto ved Kalro 5  de sto ved Indias porter. Ingen makt kunne
drive dem bort derfra, men de er nå borte allikevel.

Vi tror ikke at Tyskland hadde vært så hissig på å gå til krig i
1939, dersom det på forhånd hadde visst hvilken vei utviklingen skulle ta5
bare etter 3 års krig. Det skulle jo vere en lynkrig, og det tyske folk
skulle være det ledende  os  herskende. Det er med dette som mod Italias
matematiske berennins. Et e ler annet sted må det ha vert en feil i regne-
stykket, hvilket neppe er Tysklands skyld. Skylden ligger vel heller hos
de allierte, som "påtvann Tyskland krigen". Nvor det må være en herlig
fornemmelse å vite med seg selv at man er så dyktig at svart kan gjøres
til hvitt: --------

Litt av hvert
I Kvituseid i Telemark beslasla N.S. i mai Brokefjell hotell, men det ble
først tatt i bruk i høst som stenografiskole for N.S.-kvinner. Nn jøssing-
lærerinne, som nektet å undervise ved skolen, ble arrestert og er sendt
til Tyskland. Moningen er at de fdrdigutdiannede stenografer skal T:uttes
inn i departementene som spioner‘ I Yviteseid er der også opprettet on
frontkjemperskole ned 60-70 ulever,



Sist lørdag overrakte den svensk Tigjefint en ny protestnote i Jerlin.
bbbentrops svar på uen første note ble tilbekevist, oj det ble tydelig
et fra at begivenhetene i f.orge ikëe på ncen måte var det svdnske folk

..11er uen svenske regjering uvedkommen-Le. Det ble skarpt påpekt at den tyskb
sjon ikke kunhe unngå ytterliere  a  forverre forholdet mellom de to land.
Vi har rett til å anta at det bak den  by enske regjerings siste note lisgur

Lkyorlige bbslutninger. Tyskerne ha r  bruk for den svenske jernmalmen. Dbt
ikke utelukket at transitten over garvik blir stansot, dersom ikke tys-

Icerne løslater du norske stunenter, men nå må det handles raskt.
Frosessen mot de tre krigsforbryterno i Kharkow er avsluttet. De ble

(Iødsdømt (ved hengning) lørdas, og søndas ble de dødsdømte hengt offentlig
i nærver av 50000 mennesker. De hunrettede hadde gjort seg skyldig i masse-
mord av sivile. Prosessen ble ført i samsvar med du allierts plsner om
behandlin.;: av-krigsforbrytere.

De allierte makters forsyninger til Sovjetsamveldet gjennom Iran har
stort omfang. kllslags varer, fra kanoner, biler, tanks op fly til tonnevis
av te, kakao, verktøymaskiner, klær oFssko, shellak og gr(å-:fitt strønmer
uopphørlig gjennom landet.

I Belgda har okkupasjonsmakten skutt 16 belgiere og 1 polakk. De var
beskyldt for å stå i ledtog med de al-fierte.

Britenes flystyrke i India•er nå. 7 ganger størrw unn for to år siden.
De britiske og amerikanske flystyrkere i India er nå blit ssmlet under en
felles ledelse. .

Sist søndag ble 13-handelsskip sjøsatt i U.S.A.
Unaer lossing av ammunisjon Oslo havn søndag inntraef en kraftig eks-

:Losjon. Det ble anrettet svære skader, og storetr-mner oppsto. Lufttrykket
sv eksplosjonen vsr;så kraftis at voksne mennesker ble kastet i jaten.
Tusenvis av vindusruter ble knust., og utstillingsvarer lå strødd utover na-
tene. Det ble gitt flyaIlarm, oj folk sgkte tilfluktsrommene. For første
cang på lang tid ble mørkleggingen opphevet. Hele Oslo lå badet i lys. Le-
folkninsen opptråtte mønstergyldig. ,Det opplyses at minst 15 norske, derav
5 brannmenn, skal være drept. Av ammUnisjonsskipets besetning på 26 mann
ble 20 drept. Etterat tyskerne først  gS,  melning om at eksplosjonen ikke
elcyldtessabotasje, utelukker de ii1 ikke derne mulighet. Granater ligger
åtrødd utover store deler•av 0310) ssrlig i havnen. Så sent som i går kveld
eksploderte granater rundt om i byen.

Idrsdag morgen kl. 7 trengte 6 sabotører seg inn i kraftanlePgot ved
lkirmeister og Wain's mekaniske verksteer i Kjøbenhavn. Etaftanlesset ble
.,brengt i luften. Hele an1esjet ble ødela(t, og det ops..sto svære branner i
.vrkstedet. 6 av arbeiderne i verkstedet 1;le såret. Seyss Inquart er komnet
til Kjøbenhavn.

I de siste 14 dager er byLr4000 franskmenn blitt srrestert for oppstand
mot Laval-regjerinsen.,

I Alexandria har funnet sted et møte mellom representanter for Englsnd
og U.S.A. med militære utsendinger fra general Titos folkearm. General
Mihailovitsj var ikke representert. Den tyrkiske avis "Ulus" skriver at
Ungarn og Dulgdria fjerner sug mer og mer fra aksen, da de anser en tysk
seir som håpløs. Bulsarias stilling•fr noe bedre enn Ungarns, fordi Luljacria
har opprettholdt den diplomatiske forbinnelse med Sovjetsamveldet.

Siste nytt_fra frontene:
Soyviets.aneTidet:-)5-en 15. desember satterusserne i gang vinteroffensiven
den første Eartiske front 5  syu for Nevell og etter 5 dagers heftise kaaper
hadne den røde arme brutt igjennom dd tyske forsvarsverker på en 80 km.
bred front i en dybde av 30 km. Mandas meldtes at russerne sto 40 km. fra
Vitebsk oLt at byen sto i fare for a bli omringet. De siste meldinger går
på at tre russiske kollonner rykker mot Vitebsk fra nord og øst og at kån-
per utkjempos 30 km. nord fbr byen. Polotsk, på jernbsnelinjen Vitebsk
Hija, trues. Russiske tropper står nå ca. 100 km. fra Latvias grense,  os
siden offensiven tok til er  over  600 byer c›, landsbyer blitt erobret.



vekernes rettrettveier blir ustanselig bombet av russiske fly. Hundrevis
kjøretøyer etterlates brennende på veiene,  os  tyskerne må i stor utstrek-

nins etterlate ses kanoner og annet tungt utstyr i det myrlendta terrenr.
sneen og kulden sjør osså sitt. fltssernesførste mål er Vitebsk, men militL-
cakkyndige hevder at Riga er russernes eSontli,ge mål. Tyskerne foretar
rortvilte resultatløse motangrep. Tirsdag folt-1500 tyskere i dette områdo,
Under gjennombruddsslaget på den første boltiske front har den røde arne i
tiden 15.decamber til 05 med 20.desember tilintetgjort eller slått på'flukt
3 artilleridivisjoner og 1 tankdivisjon. Mengder av materiell oa forråd-
Lle erobret, bl.a. 1300 maskingeverer, 300 kanoner, 100 tanks og 40 depoter,

tyskere ble drept  oc  flere tusen ble tatt til fange. Tyskerne har
gjenopptatt offensiven vest for- Kiew, i Korosten-avsnittet. Også i Dnjepr-
buen har tyskerne satt i gang heftige angrep, men de er overalt slått til-
bake med svære tap. I sistnevnte område falt mandag 1200 tyskere, og russer.•
ne ødela 64 tyske tanks. Lanas hele østfronten er samarbeidet mellom den
røde armes regulere tropper  os  geriljatroppene franrckende. De tyske tropper
som kjemper vest for Kiew, blir uopphørlig ancrepet av partismer, som i
forrige uke okkuperte 2 jernbanestasjoner nær Shitomir. Tyske forsøk på å
gjenerobre stasjonene har hittil ikke ført fram. - Etter sveitsiske meldin-
ger foretar tyskerne tvangsevakuering av sivilbefolkningen i Latvia og C;st-
iblen. Den arbeidsføre mannlice del av befolkningen blir ført til Tyskland.
Italia: De allierte fortsetter framrykkinaen over hele fronten. På den 8.
armes frontavsnitt brøt nysealandske tropper søndag inn i byen Orsognas ut-
kanter,og svære gatekamper er i gang. I havnebyen Ortona pågår heftige sa-
tekamper mellom kanadiske panserstyrker og tyske tankformasjoner. Den 8.
armes tropper er rykket to km. forbi veien mellom Ortona og Orsogna. Byene
Possia Fiorita, 17. km. n.ø. for Orsogna, ble erobret søndag. Få den 5.ar-
mes frontavsnitt ble den sterke tyske befestede landsby San Pietro erobret
søndag,  os  byen San Vittoria trues. En del viktige høyder, deriblandt  Moffu
Spinutro, 14 kM.-øst-for-Casinol-lole-trobret mandag-.--De siste-dagene har
allierte bombere foretatt angrep mot Sivita-Vecchia, viktige jernbanesta-
sjoner nord og syd for Roma, Salamis.bg flyplassen Eloysus i Hellas, og
andre militære mål i Italia og på Balkan. I Adriaterhavet har allierte
flåtestyrker senket en E-båt, en ferge, 2 eskorteskip og 2 mindre fartøyer.
ito tyske torpedojagere fikk sannsynlisvis treffere.

Fra Jugoslavia meldes at slovenske friskarer har drept en tysk seneral
og 4 stabsoffiserer. De var på vei til Triest. Osså 300 tyske soldater ble
drept. Det-raser forøvrig voldsoLmie kamper i Bosnia, Kroatia og Montenegro.
Fraktisk talt alle øyene lancs kysten av Adriaterhavet er i friskarenes
hender. En resner med at 5 tyske divisjoner for tiden er i kanp mot jugo-
slaverne.
Vestfrontep: Mandac Ibrmiddag ancrep amerikanske bombere Bremen. 1200 tonn
bomEer Sfe sloppet ned. 25 fly Likk tapt. 42 tyske fly ble skutt nad. Natt
til tirsdag foretok store styrker britiske bombere, ledsaget ay jasere, ut
kraftig konsentrert ansrep not Frankfurt. Det ble sloppet ned over 2000
tonn bomber, og store branner ble satt i sang. Samtidig rettet mindre styr-
ker anarep mot Mannheim - LudwiEshafen. 42 britiske fly savnes. !bsouito-
fly foretok tirsdag angrep mot mål i Vest-Tyskland, la ut miner og angrep
tysk skipsfart i Kanalen. Tirsdag foretok flere hundre allierte bombere
ansrep not mål i Nord-Frankrike. L fly savnes. 8 tyske jasere ble skutt ned.

Fra og med den 25. desember, som tegn på den anerkjennelse de allierte
wakter viser, vil danske og franske akip føre sitt ecet lands nasjonalflass.

Ifølge den tyskvennlige svenske avis "Aftonbladet" foretok Gestapo for
en tid siden rassia i en leilighet i Dramensveien (Oslo). Under Gestapo-
folkenes forsøk på å trenge sec inn i leilisbuten, åpnet beboerne ild. Der
utspant sec en heftig ildaivning, og flere tyskere strømmet til. Tre tysk3-
re ble drept. Den norske portvakten ble såret. En nordmann ble drept, og
en kon seE vekk.

Få ingeniør Paproths anlegg, Florvåg i Askøy, er 40 arbeidere blitt arre-
stert. De er beskyldt for å ha satt ild på tyskernes forsyningslaaer på
stedet. Det brandt ned natt til søndag.



Norge os_kriasforbryterne.
I iorbindelse mud utnevnelsen av Andreas Aulie til rikspolitisjef

og øverste sjef for hele det norske politi etter krigen opplyses fra
London at arbeidet med organiseringen av ein norsk politistyrke utenfor
hjemlandet pågår for full kraft. Norge treffer alle forberedelser for å
sette i verk de bestemmelser om avstraftase av krissforbryterne som ble
vedtatt på hoskvakonferansun. De fbrbrytelser tyske borgure  oP  quislinger
har begått i Norse, rainnes av norsk lov. Den wrske strafieloven er skjer-
pet på flere punkter og innsamlingen av bevismteriale er i full gang.
Terboven, Quisling og Rediess har gjennom sine uttalelser fjernet enhver
tvil om sin skyld for mordene på norske borgere, men også du som har .
vært medvirkende, vil bli ansett som medansvårlf sb.  Den norske regjering
sitter inne med navn på de fluste av dem som har drevet tortur i fengsler

og konsentrasjonsleire 5  og det er oppruttet et eget kontor i London som
arbeider med å samle bevismateriale tor oppgjørets dag. Utnevnelsen av
rikspolitisjef allerede nå skyldes ønsket om å ha en centralisert politi-
ledelse i Nbrge allerede fra første dag, slik at det altså blir det nors-
ke politis umiddelbare oppgave å sørse for ro og orden 5  så snart tyskerne
os  quislingene takker av.

vvvVvvv

djulen er kommet med solhverv for hjertene bange" -----

Har dette sitat fra en av våre vakruste julesanger noensinne hatt
større syldighet enn denne julen, den fjerde under nazismens jernhul?
- Vi tror det neppe: - hange er bange, ikke for sin egen sikkerhet

eller for sin egen skjebne, men for hva som kan ramme ens nærmeste.
Mange av heimefrontuns soldater er falt, pint ihjel eller skutt foran
eksekusjonspeletonger av Muropas "fremste soldater".'Mangu er satt i
konsentrasjonsleir, funssul eller er blitt deportert til TYskland. I de
siste fum Måneder_av  19g:S  er ovbr 30p0 .mennesker J._Npj.ap blitt_fenaslet,

derav er wier halvdelen  åbndt til  TYskland.I tillegg til de.tUsener.som
tidligere er arrestert, kan en tenke seg at julun i atskillize hjem vil
være fylt av savn, av lengsel ettur far, bror eller søster. Og til dette
kommer uvissheten on sine nærmestes skjebne, matmangel og nød. Allikuvel
er tyskernes desperate os hensynsløse angrep på heimefronten blitt slått
tilbake gang på sang. Det har vist seg pa ny og på ny at åndens våpun har
seiret.

Det er trobs alt solhverv Vi vut at freden os friheten er
innun reåkevidde. Til trobs ior at :;:rinetens og åndens Europa lever en
katakombetilværelse, øyner vi sol og vår. Med juluns glade budskap gis

vi nytt mot  os  nytt håp. Verdun stønner etter frud: Fred_på jorden,
varia fred. Den oppjaven må løses. Det er hele verdens juleønske:....
---------

Redaksjonen af3nner sine medarbeidere i by og på land, alle tro-
faste venner og lesere de varmeste juleønsker.

I denne alvorets ogllåpets jul fornyer vi håndslaset om kamp for

landet, selv om dut skal koste livet.

Mitt land, eg gjev mJd hugheilt mod
alt det som heitermitt.
Min sveitte og mitt heite. blod,
sja,  det ur allting ditt:
So sælt cin gong for sliten mann
å sova i di jord.
Gud evist signe Norejs land.
Det er mitt siste ord.


