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Vart folk gir aldri tapt. I^bygd og by,pa 0y og grend,
I n0d blir hiertet pr0vet, er hver mann nabo,irende,venn.
og navnl0s dad blir 0vet. > De gir hverandre handen.
Pany blir samhold slept. Vi sees sn&rt igjen.

Vi he,r en hellig seierstro,
den gir oss talsomhet og ro.

Nr.19. For Norges frohet. ^ 5.janugr 1942.

G o:-d t N y t t a r.

Selv om vi enna. ma vsere forberedt pa skuffelser og trengsler,er det
ved inngsngen til det nye ar all mulig grunn til a se lyst pa fr&mtia.
Ute i verden er det for alvor kommet til et vendepunkt i krigslykken.
Hitler kastes tilbake pa s.lle fronter og Amerika og Rusland er komrnet
aktivt medi dette gigantis]

har sett og fplt de mest konkrete beviBer pa tyskernss grusomheter.
Men vi har ogsa f0lt og @©tt deres svakhet. I stort bemektiget de sc

tepT>er,ryggsekker,telter osv, Ue ter^vet oss et av de ta lyspunKter i
en urengslffliefl tid. De tok radioen fra oss,og ville pa den mate totalt
blande vinduet ut til den store frie verden. Men sa paradoksalt det ly-
der her disse foranstaltninger bragt oss en innre glede.Vi visste: I_
kair-pen__5?i var front ha^de_jvi_vunnet en stralende seir.En andens seir
"over" bayonet ten. En stralende _triumT_._
FSorge og nordmenhehe Ear v'ebTsin rek'fyggede holdning vunnet alle frie
menns beundring. De norske sj0folk har ved sin innscts,koldblodighet.
seighet og offervilje en meget stor andel i seiren i kampen ora Atlanter-
havet.Sn britisk admiral uttalte for nylig at de norske sj0folks vage-
mot,kanskje hadde vart av avgj0rende betydning. Churchill og Roosevelt
har i sine taler gang pa gang nevnt Norges kamp som et lysende eksempel.
I sin tsle i Ottawa forleden uttelte Churchill.at det lille Norge - som
valgte kempens vei for ydmykelsens - har reddet demokratiets ide.Ajo,
vi Ken vsere stolte av a tilh0re det kjempende norske folk.Cg stolte
patross av at Norge har opplevet den ulykke a ha fostret historiens st0r-
ste forreder med tilbeh0r. Men folkets innsats har mere erji oppveiet
denne sksmoletten. Og det sier jo ikke sa lite. .
Men situe.s"jonen innbyr ikke til sj0ltilfredshet. Kampen ort Norges fri-
het og uavhengighet ma fortsette s,om mulig med enna st0rre. olfervilje,
vagemot og fedrelannsinn, Kampen skel ikke bare f0res av demosom er 1
den lykkelige situasjon at de ken bruke stalet.Det er ogsa var kamp,
og vare vapen er andens, I kampen om Norge er vi alle med* V:sse svak-
heter har der nokk vsert hos oss. Enkelte som vi ventet mere av har vaert
tilb0yelig til a vike unna for det personlige offer og har valgt etter-
givenhet 1 forholdsvis sma ssicer,for sa a bli tvunget til ettergiyen-
het i store ting.Slik etiB rgivenhet her aldri svart seg. En konsekvent
holdning venter vi av alle- de embedsmenn som gj0r krav pa a vare nor-
ske ma vise det ved offer og handling,organisasjoner,arbeidere Cgfiske-
re og b0nder - alle_ma sta fast og ikke fire en tomrae. Vanskeligja,
men 1 den giganHske kamp som foregar er en slik holdning n0dvendig.
En fast holdning betyr mere enn vi aner,Norges eksempel viser yei og
gir hap til millioner.Derfor gar vi inn i det nye ar med lpftet node,
rede til eth« rt offeri'Kanhende det gjelder a redde var jord.De beste
av dere er kalt. - Gud bevare kongen og fedrelandet. GODT NYTT AH,



]̂ :a(migQne i ur:a 29.do^maer 1941 til 4.jaguar 1942.
Det aret som Hitler lovet yilleH5nnge enclelig seir for aksemaktene er
gatt.Istedetfor endelig seir har han fatt nye fiender og har lidt man_-.
ge re der lag. Rusland og Amerika er kommet med i •krigen.Han har tapt̂  sla-
get.om Atlanterhavet,Sues,Nord'Afrika,Syria,Iran,Irak,Leningrad,Moskva
ogKaukasus.Der er derfor grunn til a ga inn i det nye aret med godt
mot6 - I uka har tyngdepunktet pa 0stfronten vekslet fra nord tii.sgr ,
mange ganger.Der var mel-ding om at russ~rne hadde satt over Kertsjsundet
og .erapr.et K^rtsj og Feodosua, Planen om denne framrykning var utarbei- ^
det av Stalin1 porsonlig og seiren er en trussel mot de store tyske styr- ,
ker som. oraringer Sevastopol.Hitlers ordre 'om at Sevastopol skulie inn-
tas koste hva det vi'lle,yar den f0rste hen ga etter at^han hadde cver-
tatt overkomrnandoen.Na ma han forel0pig la alt hap om a, na fram til
olj.ekildene, i Baku fare. Han hadde ifcke lenger enn at han fikk et blikk
inn i det.te forjettelsens land. ¥ed Kaluga raste der et veldig slag i ••
mange dager, Byen skiftet hender flere ganger og Hitler hadde zendt trop-
per "fra Pol en og en SS brigade fra Gharkow til unnsetning. 15 tyske. .
mfanteridivisjoner,l panserdivisjon og en SS brigade ble fullstendig
omirevet og restene blir forfulgt.Pa Leningradfronten erobret russerne
det viktige jembaneknutopunkt Novo Kirisi og na behersker de bade veien
og jernbanen msllcm Lcniiigrad og Novgorod. De tyske tropper kan ikke
fa iram sine forsT/ningsr og 3r konrnet i en meget farlig stilling.Nov-
gorod var 1301171060 som at hovedsentrum for forsyningene til tyske trop-
per rSa skiftet tyngdepunktet til Moskvafronten lgjen. Det er na en uke .
sidon russerne melate at na var Moskva og Tula utenfor 0yeblikkelig fare.

Vi har sett de tyske knipetangsbevegelser gang etter gang ble 0delagt.
Denne gang er tengene russiske og de store tyske styrker pa midtsektoren
ved Moskvaavsnittet blir mere og mere innesluttef ettersom flejikene 1
NV og SV blir presset.Starusa er erqbret i NV.Malo Jaroslavesk er tatt
og de tyske konsentrasjoner ved Mosjasjk knipes mere og mere.
biste s0ridag kom den f0rste melding om strandhugg pa norskekvsten. 9. 1
skib pa, tilsammen 16 tusen tonns ble -senket,Norske og britiske tropper
a;ikk 1 land pa Vags0y og MAl0y og de tyske befestningsanlegg ble 0delagt. 1
? Mal0y utv-iklet der seg en hard kamp.. 120 tyskere fait,95 ble tatt til , j
fsnge sainraen..med 9 quislinger.En radiostasjon og en fabrikk som tilh0rte
en cuisling og som var i full drift fcbr tyskerne ble.0delagt. Herdla fly- I 1
plans ble ogsa bombet: og def ble gjbrt meget st.or skade.Norske flyvere
eiorde en stor innsats 'Og. deres kienskap til kysten kom dem til star :j
nytte. Sa,kom melding om at,lette-britiske,polske og norske flatestyr-
kor hadde bes0kt Lofoten og der var-gjort landgang pa 4 steder,hvoray
lierae og S0rvag er kjent ,for oss. Styrkene var der 1 flere dager og tys-.
kerne var ute av stand til i forhindre dette,patross av at deres rekog- ,|
noseringsfly hadde observert hendelsene. Hele det tyske kommnikasions-
nett ble 0delagt. Mange tyskere og auislinger ble tatt med til. England. -\
Over 100 norske fikk .anledning til a reise med saramen med sine fami!ler.
LendeG.nsen "f ant sted f0.rste. gang l.iuledag da befolkningen ble 0nsket o
god'-jul ag godt nyttir giennom grigsfert0yehe.s h0ytalere.Sk;bene var sa
usjenert at°de kunne brule en havn 1 Lofoten til a' fylle olje.Styrkene
kom tilbake til havn i Sorbritania nyttarsaften uteri a ha hatt det mmste
tap, Et tysk bombefly ble skutt ned og en patruljebat senket. Disse

ndhua^ene har giort tyskerne meget nerv0se. I ukens I0P her der

alarm flere ganger og det er sansynlig at der de f0rste dager vil
lemeldinger om flere: Iandstigninger.Detoser ikke ut som.tyskerne
me-kte. a forhindre det.te. og det kommer pa. et meget uheldig tidspunkt

I Libya og Nord Afrika forcivrig, er; aJcsemaktenes stilling st^ig for
krTetTEarfia som var omgatt erBna er9bret. over 1 tusenbriti Ke fan-
Ipt ble fridd og den tyske general Smith samrnen med 5 tusen tyskere og
Kalienere ble fatt tilfangt. Lang i « st.yed.Agedabia er von Rommels
hô B dstyrke omringet fra 3 ksnter. keget darlig var h j r ^ ^ i ? ^ if\
avgj0rende slag,men det maansees som sikkert at disse styrker vil bli
tvunget til kapitulasjon. , .'...



idfat ii.erne 0sten har iapenske tropper marsjert inn i Manilla som
for en tid^sitfenble erklsert en apen by. Dette gjorde det utelukket
for .de filipinske og amerikanske tropper a ha smeforsvarsverker naer
byen.De har na trukket see tilbake til sterke stillinger. I Malaya
har japanernes press mot Singapore ikke avtatt. Ipoh - sen'Erurri 'for
tinnproduksjonen er r0mmet. I de siste dager her mpanerne ikke vart i
stand til a rykke videre fr.am.
Etter daine oversikt fconmer vi til det store klimaks i slutten av Ut-
ste.uke 1 det nye ar. Nasjoner som representerer 4/5 av jordens befo"*k-
nin^ har forpliktet seg til a sta Bnirmen a bruke alle sine resurser I
keinpen mot aksemaktene. 26 nasjoner har sluttet sin krigspekt i W a s h W
ton.Norge her sin arefulle piass pa listen som det enesfe skandinaviike
i ^ T I sln tale i Ottawa konkluderte Churchill med sine 3 punkter '
A! ntvi§ + gsjig. Dkonsolidermgen w stridskreftene,2) Befraelsen av
de okkuperte omrader,3)Det endelige oppg'^r med nasistene. Det va- sar-'
fjJS i^'I^f J 2 l k ? n e 1 d

T
e.undertrukte land skulle spille sin rolle.

Utenriksminister Trygve Lie (hvia tele vi gjengir i utdrag annet sted)
S ^ t S a t i^gen vet hvorlenge krigen vil vare. De som soSneren 1940

i ' J ^ ! 1 6 S' °PP ̂  f&tt rett' Lidelsene °S ̂ ™™
Barned0delig-

er S 1 ^ l^i-i f r ? d s t i d 750 tusen biler om aret. Na
omdannet til krigsproduksjon.og utvidet betydelig.

I Middelhavet er i de siste dager senket 5 ubater til av britiske destroy-
ere* , j

G0bbels meddelte for et par dager siden at innsamlingen av klar til
soldatene pa 0stfronten - til den skielvende arme - Eadde innbragt
til S3" H £ n Pla^« han fremholdt dette som et stralende resultatT Men
nar.yi rekner med 60 millioner I selve Tyskland er det allikevel ikke
soldatt? " ~ ^ ? - l a ^ l e d n i n S til.& ofre noe,selv til sine frysende

Er det spnt at Hitler er blitt lokomotivf0rer???
Det sies lhvertfall at han er f0rer for verdens st0rste tilbaketog.-—-•

^Kr^-lraMs^enerJie^vnt.. En sr ensk avis beretter at i Berlin ' .
toydutt ciet 250 Mark for lOtT^y enske kroner. Berlins svarteb0rs betaler
16 Mark for en dollar. Pa enkelte hotelier i Tyskland foretrekker
eierne klaer ellsr andro verdigjenstander som betaling istedetfor penger.
m, oedre barometer for "seiersviljen11 enn Hitlers storskryt. 6

Syarrpke kommenterer til';^tnmAHrpr*™* i Norge. Quislingene i Nome
p̂ :3 &.v panHEE pa TiTer seg ikke ^raT^T^ter ©tter smuthull a gjemn
i.^:grepet pa Mal0y sp- fc ulykke for tyskerne.Det vitner om en BSyt ut-
vikiet taktikk. Tyskerne blir n0dt til a forsterke sine garnisoner i
Norge pa et tidspunkt da de trenger alt de kan skaffe til dbkning av
ta.pene 1 Rusland.

gri-
erane seg



Pet nasistiske angiyeri.
For en manecTs" TioV si&en sendte lederen for sikkerhetspolitiet ut en kun-
gj0ring til polititjenestemennene om hvordan de skal iorholcie seg ved
nasistisk angiveri. Det er tydeligat fantasien har tatt overhand og at
nsermere orientering er n0dvendig.~Han opplyser saledes at politideparte-
mentet er blitt kjent med at tillitsmenn i NS og Hirden i flere tilfsl-
ier har grepet inn i politiets virkeomrade ved a stille bestemte kray
til politiet om a foreta arrestasjoner av visse angitte personer og eh-
dog sett frist for politiet a ordne arrestasjoner, Ofte gis det kun en
kort muntlig beskjed om at vedkonmende anmeldes eller mistenkes for stats*
fientlig,NS-eller tyskfientlig innstilling eller virksomhet.uten a
angi neermere hvori det straff bare forhold bestar. Dette er ikke lender
tilstrekkelig.Na innskjerpes det at ethvert slikt tilfelle av pcj-itiet
nsermere skal belyses hvori det straff bare forholdet bestar. Anme+delsen
ma i det minste vise hvilken straffbar handling vedkonmende pastas a
ha utf0rt. Hvis enmeldelsen kommer rnuntlig skal den av politiet atraks
nedtegnes og forsynes med underskrift av anmelderen. Nekter deme a
skrive under eller gi sin egenhendige skriftlige framstilling av det
streffbare forhold,skal politiet straks gi0re hem qppmerksom pa at kra-
vet om fengsling ikke kan im0tekomrnes. Det samme gjelder ufullstendige
klsger. Pa grunnlag av klagen avgi0r sa polititjenestemannen (politi-
31§sIex. ..el.2§.r politifullmektig) selvstendig hvorvidt eiimeldte skalhoT3es
1 Tengsel. Tengslings"sp0]fslnaTeT tilligger saledes utelukkende politi-
embedsraennen inntil det kan foreleg^ s forh0rsrett,l.statsadvofcat eller
Folkedomstolen. Samtidig blir politiet innskierpet a of re aiigiverne fyl-
destgj0rende oppmerksomnet. -- Dette dokument er meget interessent.Det
er bl.a, pata.kelig at angiva riet har ^,tt over til uansvarlig spcrt og
at ajagiverne her etter skal f0re bevis f(?r sine pastander. Det er ogsa
verd a merke seg,at det er de h0yere politiembedsmennene som er ansvar-
lige for fengslmgene. Det er eltsa dem som er ajnsvarlige for hva gode
nordmenn blir utsatt for under fengselsoppholdet. Det er dem scm i sin
tur skal sta til rette for sine misgjernmger. Da blir deres plass ved
siden av angiveren.

. • • '

Arrestgs.joner .
En rekke av d*e mest kjente kriminalbetienter i Oslo er avsatt I henhold
til Fieichskommiscrs forordning av okt.1940 og satt inn i fengslet pa
uredtvedt: A.Hafredal, Martin Mauseth,Albert Mellem og kontorfullmektig
Svendsen. Videre er f0lgende arrestert: Sjefen for forsynings depar-
ternentsts mineraloljeavdeling kontorsjef Vestborgtden kjent' Oslo leg
dr.Leif Ps^ulsen,advekat Oarsten Ltltken,ingeni0r Finn Anesen,forfatter-
innen Ingeborg Rrfling-H&gen.arkitekt Munthe og Solberg, og den kjbnte
idrettsleder 1 Bajidyforbundet Rosenquist. Samtiigo ble arrostert 1 da-
gene f0r iul. - I Trondhaim er direkt0ren for sykehuset,overlege Korit-
zinsky,tidligere ordf0rer advokat G&ppelen, samt journalist Ingv.B.
Larsen,tidl.i "Arbeider AviJ'en''1 arrestert.

Utenriksminister Trygve^Lie talte_i. kringkastingen 1.nvttarsda^
og ga en oversikt over §,ret som var gg.tt, Han nvirEe" at vi if ior ogsa
trodde pa seiren,men var kamp ver d^n gsxig en forsvarskamp, 1 3-941 var
Hitler slHt pa en rekke viktige punkter,og mange av nans planer var
felt i fisk. Hitler her lidt nederlag som ikke kan bortforklares._Mans
uttalelse om var stilling til de 0vrige nordisk^ land har stor interesse.
"Vi har alltid sett det som en oppgave a opprettholda et godt ssrnarbeide
i Nordsn. Vi vender ikke at vare haboland skal kiempe med ose.Vi venter
baxe at de ikke skal hjelpe v=re fiender. Hvis ikke Finnland forstar det-
te ksn vi ikke annet a bekla^e dem. Vi haper at svenkene og danskene for-
star at det er Norge som kieinper Nordons kainp.- De fiesta nasister er na
blitt klax over at de valgte uheldig da de valgbe Hitler og Quisling.
Mismotet vokser hos Quislingene,mens seiersviljen sprer seg andre ste-
der,og der er ingen grunn for Quislingene a se lyst pa situasjonen. -
Ingen vet hvorienge krigen vil vare.Ingen kjenner dagen,men seiren er
sikker. Vi ma vare forberedt pa skuifelser og tilbakeslag.Men vi gar has-
tig mot lysere dager. Derfor 0nsker vi hverandre ida.g et godt nytt arv"



J0denes tonnuer •. : •'
sEal/fegis't'reres. Riisnses har sendt samtlige fylkesmenn et rundskriv
hvori ban utber seg-oppgave over jtfder og deres formuer. I rundnkrivet
er det ssrlig gjort oppmerksom pa at som J0der i denne forbindulse
regnes ogsa de personer hvis be'dsteforeldre - selv om det dreier seg
om bare en - var J0der.-Joda, der gas grundig tilverks.

Graysklending i ;iulehelg;en«.
For on tid siden ble avisene over0st med' artikler og bilder om hervaeri:
pa gravstedet til Quislings foreldre. Hvilket motiv sora enn la til grunn
for dette skjenderi,k-jenner yi ikke til,men slik som saka ble framstiL-

skjedde pa gravplassen i G-jerpen var gjort
som ikke skj0nte rekkevidden av sin handling.Det tiente invertfall ikke

:oretok tyskerne. aet/
"1 de britiske fly-
pa denne mate' vil-

'.• . le legge en hilsen pa, graven i de par0rendes sted. Slik er altsa den
•tyske soldatereere,totals ribbot for skamfelelse. Unge menn som stup-e
i apen k?mp for sitt land og &in_Bak,Bkal ikke engang fa en blomst pa
graven derode -hviler i freianed Jo"rd. Og si ike folk kan ta or det ERE
i sitt sprakbruk.&kaml^sheten g&,r over all for stand. Vi nordmenn under
aket kan finne oss i en del'.Og ma finne oss i en del. Men Is. oss for
all del'ikke regne oss- som r3.sc eller Rtammefrender av disse hunere.

• Yi tar;'det som en fornsermelse. •- Denne gang var det ingen avis som
. dro til felts mot grevskjenderne. Og vi forstar det.

: " ^io.k0P_B^ISgiav__bl_ir for farli/a;.
Var Oslo me^arbeTder"TorTerrer"a:o svisene har fatt denne ordre:
" Meddelelsen om &t alle artikler om og av biskop Berggrav skal fore-
lep/'p s pressedirektoratet,utv.Loos til ogsa a pmfatte ref erat av Berg-

.• •• gravs_. taler og prekener,1'1 - Pressedirektoratet,
•• - Der er fa ting som har gledet oss mere enn den faste holdning som

: ••- ogsa kirkens menn har vist, ja' hele kristenfolket.

":-: - Ordf^reren i Ask0y
.-gufer kj0pmann"Honstad er frs Fplles0y,og med all respekt for Folles0y
'er hen stedets eneste nasist, Denne undermaler har fatt med seg noen
guttehvslper i herredstyretsog hex forlengst innledet vanstyret.Under
•Eonptada ordf0rertid var komrnunen meget godt styrt.- Na har vi fatt
ppplyst at denne nasiordf0reren her opptradt som pqtetgrosist for tys-
korne og solgte 20 tonn poteter som hsh hedde innkj0pt fra' kogaland.
Forsyningsnemnda i Ask0y forespurte om nan kunne skeffe'dem poteter,
men svsxet ble n e i . bkal si det er''ordf0rer som varetar kommunens
interesser1.

Tysklends "diplomatiske seire". . •
l^t er* na" opplyst hvorledes .Darimark kom rned i ahtikomminternpekten.
Utenriksmimster bcavenius hadde pa egen hand forhandlet med de tyske
myndigheter og avgjort saka. Da den kom opp i regjering'en stemtealle

' imot Liltredelse av p&kten. Scavenius meddelte da?at hvis regjeringen
•"••• ikke ville godkjenne tiltredelse villa tyskene gripe inn rned sterke

midler. Pa.tross av denne trussel var det-bare 3 som fe.nt a kunne endre
••teixk oppfetning, Scavenius innrepporterte seka for den tyske minister
i Kj0benhavn.penne henvendte seg"til regjeringen med trussel om at
hvis Danmark ikke sluttet seg til gntikominternpakten ville landet

• ": komme under tysk militserdiktatur.- . ...
For Finnlands vedkommende skjedde noe lignende.. Finnland som f0lte de
hsdde latt seg. trenge for l?f-gt i ul0kka allerede ,vegret seg. De fikk
da,.beskjed om at hvis de ikke' giorde son de var bedt om ville de ikke
fa et eneste br0dkorn fra Tyskland*- -Dette er tysk diplomati.



btockholmst idnin&en gjengs for en tid siden en tysk erklsering om stil-
iingen pa 0stfronten der det bl.a. heter: Et bevis pa den tyske forsvars-
makts ov^^^nhgtj^^gatfronten er det, at russerne iki.ce mskt'er'a"
stanse v r t r t i l b k ^ T ^ 1 ' ' '

Tyskerne i^0st Karelen^ De tyske tropper i Karelen her hatt vanskelig
Tor a rettferaiggj0re seg. Sn svensk avis siterte for noen dager siden
et brev sora en tysk offiser her skrevet.Det heter he-r:"De stille skoge-
ne i Kerelen kaller vi for det gr0nne Helvede. Om somineren er de inter-
essent,men om vinteren er det et Kelvede. Nar vi engang kommer hjea,-
de av oss som gj0r det -komner til a hate skog for resten av levetiden,"

I Tyrkia her de britiske eg russiske seire gjort et meget sterkt inn-
^rykkOg der er mange tegn pa at deres holdning overfor aksemaktene

g me b t t St d ll b t i l t p
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blir mere og mere bestemt. Store mengder ull som var bestilt av opp-
kj0pere for Tysklend er na sendt til Rusland, Det viste sag at Tyskland
Bom sa hardt Irenger ull - vi henviser bare til kjempeinnsamiingen av
ullklser som er sett i gang over hele Tyskland i disse dager -ikke kun-
ne sksffe transportmidier o^ heller ikxe kunne levere de varer som 'fyr-
kie trenger. laislend ken imidlertid skaffe de varer som Tyrkia har bruk
for, btore forsendelser av olie er kommet til Tyrkia,fraktet ô e r bvar-
tehevet i russiske tsnkskib. Det understreker pastanden om Ruslends
herredgJmme i bvartehavet.
Tvil om endelig seir for Tyskland.brer sag ogsa i Ungarn.Rumenerne blir
mere og.mere nerv0sog i Bulgaria skyter ayisene skyter avisene skylden
for at de her sluttst seg til aksen over pa hverendre. Den seiersikker-
het som den tyske heksepropagpnda konstruerte opp forvandles etter hvert
til nederlagsxemning. - ;.

i Tyskland gar der fra tid til annen ville rykter om. Vi har
nefdig villet gjengi si ike rykter,uten vi her fatt dem bekreftet fra an-
syerlig hold,selv om det er sansynlig, at de kan medfefre riktighe.t. Idag
vil vi imidlertid gjengi et par meldinger som er palitelige. og som gir
grunn til a tro at Hitler har fatt en motstander som er like farli^
som. dem han mgter pa andre fronter.Disse meldinger bekrefter det vi har
antatt,ab noe i 'den tyske hjemmefront svikter og blir besvasrlig. Vibe-

~ r a forsta Hitlers b0nner og (j-0bbels trusler.-
en katolske biskop i Bayern sendte for knapt en maned siden ut et hyr-
debrev.som bleTesx. fra prekestolene i alle katolske kirker i Bayern.
Kyrdebrevet tar av stand fra fengslinger og forf0lgelser som har rurinet
sted i den senere tid.Det heter bl.a.:" Vi katolikker i Bayern har all-
tid gjort yart beste for a bevare freden i Beyern, Men hvis vi skulle
fortsette a tie,yille vi ikke lenger kunne kalle oss kristne." —

m ansett iaktager som i disse dager er kommet til Amerika fra Berlin
T5e*retter f0lgende: " Jeg sa en menneskemesse styrte inn pa Anhalter
B?hnhof.Jeg fulgte med og fikk da se at mange kvinner sait,stod eller
la pa skinnene rorajri lokomotivene til to troppetog som stod ferdige
til a ga til astfronten. Militserpoliti fors0kte a fa dem,bort,men det
lyktes ikke. ba kom en avdeling bb soldfter. De stillet opp maskinge- ..
vaerer ,raen kvinnene ble hvor de var. Da fyrte de en salve over hodene .
pa dem,men kvinnene ble hvor de v&r. Da fyrte de en annen salve og jeg •
sa ft noen kvinner ble ramrnet. Da styrtet jeg ut ay stasjonen,for jeg
ville som n0ytral ikke risikere a bli grepet som tilskuer til dette. Jeg
giorde rett,ror alle utganger ble strsks etter sperret og alle civile :,
som var der ble arrestert og satt under forh0r. Det lykkes ikke for
meg a fa- rede p| hvorledes det siden var gatt.11 Det er meddelt at den-
ne opplysning er n0ye pr0vet f0r den er sendt ut. '

For et ar siden (2/1-41) erklserte .bremen kringkasteren: "Den store Btra-
teg Napoleon maktet ikke a erobre btorbritania fordi hanoikke hadde den
styrke som Tyskland og Italia har.Dessuten hadde han ogsa Husland imot
seg. -
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bjjzimgnnsfsmiliens underhcld. , \
ViEar €T3Iigere omtalt* var norske regjerings vedtak i anledning nasis- v
tenes gemene opptreden overfor v&re sj0folks paf0rende. Vi nytter na
h0vet til a.minne om den solidaritet som gode nordmenn skal vise pa
dette omrade. Vare sj0folk som seiler ute og med fare for egen sikker
het f0rer de vapen og forsyninger frem som ma til for a sla fienden,
er helt avskaret fra a yte sine familier underhold.Med sin forordning
vil tyskeme og vare hiemlige nasister skape et utrygghetsmoment inn
i vare sj0folks liv,med tanke pa a svekke deres kampvilje. Den norske
regjering rettet en oppfordring til landets kj0pmenn om a hjelpe dis-
se folk som tyskeme vil ber0ve eksistensen,ved a gi dem kreditt pa
de varer de trenger.Likeledes er huseierne oppfordretctil a yte hen-
stend med husleie m.v. Hegjeringen hex garantert at de far sine utiegg

;. d.ekket av de tilbakeholdte midler som skibsfarten seiler inn. Vi g^f r
u't fra at denne oppfordring blir fulgt- ikke bare som en form^for an--
vendt veldedighet,men som en kj&r og selvf0lgelig plikt. Vi ma,'alls
g,J0re vart tit a hielpe alle disse som tyskerne og quislingene forB0ker
a hevne seg pi fordi menn,s0nner og s0sken av dem tar sin t0rn ombord
i de skuter som f0rer vapnene i hendene pa dem som slass for a gi oss
freden og friheten til-bake. Og glem ikke,i hverdagens handling og dad
er' det ikke minst de norake s.i0iolk som har seiret i kampen om Atlanter-
havet.

God attest.
FoTTtidepartementet her gitt ordre om at skuespillere og artister ikke
matfi innreisetil^. telse til grensesone 0st. Er Judas Lie redd for at
turneene skal gj0re "svenske" sv seg ?

Naziztenei lvtterpa London.
•tederen Tor politiets fiEEerhetsrvdeling har sendt ut en ordre fra
der befehlshaber der bicherheitspolizei hvori det innskjerpes,at perso-

• ner som fremdeles er i besiddelse ŝv radioapparater bare ma lyttepa,
tysk og norsk sending i de av Tyskland besatte land. Det er tvdelig at
nssistene vil holde seg orientert om dagen de ma snike seg vefck for ik-

" ke a bli stillet til ansvar for landsforrederiet. Derfor kan de ikke dy
• seg for a lytte pa London.

LegiGnen er ̂ op_pl0st.
Den 9„desember•ble~Hen norske Legion oppl0st etter ordre fra der H0here
SS general Rediess. Ordren er begrunnet"i den darlige tilslutning og
kvaliteten av det mannskap som har meldt seg.Av en oversikt som I0lger
fremgar,at i f0lgende distrikter her, ingen meldt seg:Telemark,Mordtr0n-
delag,Harstad,Arendal,bogn og Fiordane. Fra Trondheim og Stcvanger er
det .bare en mann. Best representert er Hedmark med 52 legionserer. barn-
men med ordren om nedleggelsen blir det meddelt at kontorene over^r
til. nye oppdrag. F0rste og tredje kontor gar over til a bli "V/erbestab

••• deir freiwilligen Norwe§erv. Annet kontor gar over til Rikshirden.Fjerde
- . kdntqr gar over til Kyinnehirden.Legionsintendanten overf0res til Der

Versorgungsftlhrer Nord" .Alle distriktskontorer blir a betrakte som opp-
liast.fr?. 20 desember. Personal et gis h0ve til a S0ke nye stillinger.
Det ble altsa ingen lang levetid for legionen heller.Den har.g£.tt sam-
me veien som de andre tyske verveorgsjiisasjoner.Den norske ungdom lar
seg ikke f0re ba,k lyset. Et annet bilde viser det seg nar det gjelder
kempen for frihetens sak. Bare giennom de stormfulle h0st og vmteir-
naneder,f0r jul kjempet represenianter for landets bedste ungdom seg
over Mordsj0en,giennom stormfulle havet i ofte skr0pelige fart0yer,for
a ta plass i frihetens arme. Og kvaliteten av dette mannskapet yar nok
i orden. • , .. -, •.
Vsr-forsiktig. Hold kjeft*
Vi har beH^ dere om det gjentatte ganger. Men fra tid til annen blir
det foretatt en rekke arrestasjoner,som ikke.keji f0res tilbake til an-
giveri.Det er gode venre r som har skteytt over sine kienningers innsats.-
l kampen for frihet og fedreland.^KcOci kjeft om det du vet.eller tror

; a vite. Beskytt dem som star i Udlinjen. Pass pa at andre gj0r det og.


