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Var innsåts.

Klokken er nå ved å slå 12, sler dr. Goeubels.i sin
srst: art1Lel i "Das Reic.h Gjennom arenes løp h. vi mattet foruøye
mange  forvrengninger av sannheten ira dehne eminente person, og uet er
i høyeste grau rorbausenue at han så plutselig, og sd apeht og util-
sløret legger klart for dagen, ikke bare for seg selv, men også for
hele det. tyske folk at spillet snart er slutt. "Langviseren på
historiens ur svinger fram og tilbake,  Og  det vil ikke ga sv2rt lang
tiu  før eh avgjørelse må trelfes." Mer klart og tydelig kunne han
ihke sgt det.

Ikke bare Goebbels er klar over hvor langviseren star,
men ogsa de allierte. Og det er en entusiastisk slagkraft og seig pd-
gaenhet so:1 karakteriserer russernes fr,m.marsj i dag. Likeens.tore,-
gar aet pa vestfronten en oppsamlihg av potensiell slagkrait, som en
i uette øyeblikk lkke begriper virkningeh av, bare aner den som
en trussel mot tyskernes ryggmarg, huhrdistriktene. Hvor meget
tyskerne enn ville trekKe tropper fro vest og over til de utsatte
punkter øst for  Berlih, sa .våger de ikke uette farlige sjakktrekk.
Let vil kuste Ior meget. Ne1, da v11 de heller prøve a la langviseren
til a  ga Så  langsomtsom mulrg mot,12-tallet.

Vi i ue okkuperte lanu, følger laed spehning den gigantiske
kaup som pagar ute i verden. S2rlig  i dag  er vi dypt grepet av ut-
viklingens nurtige og det er med lengsel vi ser fram til aen
dag fredsklokkene slår. .:Men  er  uet riktig at vi. bare går her og
rJlger med, .lenLter og venter på  f -reden? Er det riktig, - eller  er
det ikke litt for billig ror pss? Vi nordmenn har 1kke.Vært vant til
å  ra  noe opp i hendene. De goder vi har, har vi kjempet og striut for,
mot nasjoner og mot.naturen. Vi er et hajat folk. Vr liker ikke å
få noe, fur da føler vi uss gjeldbunden. Nei;.det vi mottar vil vi
betale  for.  Således er det ogsa med rreden, dgsa den vil vr betale
for, med vår innsats.

. Gjennom hele krigen nar statt i bered-
skapets tegn, og hje..leirontens ledelse, som står i intim kontakt med
kohgen og regjeringeh, har alltid vist d kunne lede fronten 1 de rette
spor.  Se  tilbake pd disse kampens år, og du vfl se at hver parole,
hver ordre, sum hjeleIro -4-tens ledelse har gitt, - har rsrri1et tyskerne
og  Lluislingene  pa  de mest ømtalige 'pwikter. Hva er grunnen til dette
Lt hje,iimerrohtens leuelse alltiu vet d foreta de riktige skritt?
Svaret er like.så ehelt som uet er logisk Hje,Lielionte ledelse
bestar av.landets dyktigste  pa  ålle omrauer. Det er menn og kvinner
som gjennom årehes lp  har v1st sine spesielle egenskaper, sin iag,
lige dyktighet, sin orierviaje, sin frinetsbegeistring .06 sin'evne
til  a  holue tett. Lette  er  kjerheh av hjemmerrontens ledelse, og det
er uisse su leder ka-ipen rur oss. Uten dem ville vi vært som skipet
uten rori

I disse uager hal hje-Mefrontens ledelse sendt ut en
oriehtering om borgervakttjenesten i Bergen. Borgervakteh er som
kjent opphevet  1.01  ,oe-he gang, men der kon ndr som helst bli sendt ut
nye innkallelser i en eller annen form, og det ma alle være klar oyer
at parolen er; INGEN_Md= TIL_BORG:RyAK



Atter en gang har leuelsen senUt ut en parole, og hjemme-
fronten, som bestar aV alle norske kvinner og menn, unge og gamle,
vet å følge parolen. Hjemmer-r-o-n-Egn: vet at leuelsen har uen iulle
oversikt over det som skjer, og den forstar nvilken betyuning det
nar at oruren blir iulgt. Bare den som er read, som er leig og ikke
lerstar sin nasjon og sitt folks beste - bare uen setter seg uten-
for og saboterer ordren. Ingen ekte hOrsk kvinne eller mann vil
bryte ut og sette seg rmot parolen,-=-rbr de vil ikke ha'ireden gratis

I  blir-parolen om nektig av borgerVakten innskjer-
pet, - i mor.g-e-ri kommer kanskje ordren om at vårt "hemmelige våpen"'
sLal nyttes. Og uette våpen vil bli dødsstøtet for-tyskerne, det
er kanskje vårt våpen soM vil få langviSeren på det historiske ur
til  a  nå -  SrjerLier uu vapenet? roIkestreiken? For ikke
sa lenge siden haUde vf en artikkel-om uet i "Fra1.i'4-. Husker dU  den?
Fortell drne Venner em vapenet, beSkriv det f'or dem, - la alle gode:
nordmenn fa vite om uet. Kanskje får vi bruk for.det.Snart
signalet blir gitt, bryter det løs, og klokken slar

FALITT I BOGjS. ID=TSFORBUND.

Den holdning overfor tyskerne og k,_Lurslingene som  vi  -
venhet oss til i l94U er blitt sa seIvfølgelig, og vi gleamer nesten
hva det-virkel,J.6 betzd den gdngen ,og'hvilke sefre.vi på grunn av
innsatserr da kan kassere inn i dag.Det var f.eks, ikke så lett for
ungdo..len å legge idretten på hylla. Det nye. nasiforbundet lokket
med-gylne løfter, og de som drev konkurranseidrett i smug, risikerte
å bli arrestert. Norsk Idrettsblau var like sikker pd-seiren som
tyjkerne vat pa sin.

'Det gikk sa anuerledes. Nors larettsblaahar na
i flere ar skrevet svulstigR om norsk idrett på'vei freimavr, sdn
kommentar til idrettsstevner meu blenuige resultater, elenuig
tagelse og-tomme tribuner. Istedeu er den "underjoruiske-farett"
vokset opp til slike dimensjoner at n,simyndighetene bade på et vis
ma gadkjenne den og likvidere sin egen. Denne ungdom,Aens seirover,
nasiirseriLen går avisleserne nesten huS forbi, forUi i•gen,leser ue
magre idrettsspaltene, det matte da være for underholdningens-skyId
Derrof har mange rkke lagt _Lerke til at NIF har kUnngjort store inn-
skrenkninger i idrettsutøvingen. Det heter at de'er midleruidige,
det vil med endre . ord si at NIF ligger på-dødsleiet. Bakgrunnen for
dødskampen. Bakgrunnen for dødskampen kom godt ireEl i Aitenposten,
2.desbr. i en artikkel den Opplysende overskriften "Idretts—
interessen kan ikke stoppes"... Artikkelen fortalte'hva som er skjedd
i NIF og' ga 'seg ogSå ut på den glattisen å gi en sannsynlig
forklaring. Vi fikkVite at Axel Stng: i en- kunngjøring av 27. novbr.
har forordnet innskrenhilinger i'idrettsarbeidet. ' I dette høve var
idrettsrad Chales Heff sluttet som leuer av NIF for "å ofre sin tid
og arbeidskraft på de meget vi,trge oppgaver som depertementets -
idrettsavaeling'har å'løse". Det er da formodentlig aHinnskrenke
idrettsarbedet; I S,amme hzve er byråsjef B»Th.Fjeld blitt sjei for
NIF og bar SaMenkalt f-epresentanter for Oslopresseh for d fortelle
dem at "NIF ser'det som en oppgave at idrettsarbeidet kommer-i gang...
Derfor er det bestemt at konkurranser om Norgesmesterskap ag nasjo-,'
nale og internasjönale idrettsstevner ikke skal arrangeres. Inn-
skrenkningene  er en  fzige av'de alvorlige-tider og Med det formål
a frigjøre mestmulig arbeidskraft. Og forbundsleuer-Fjeld sier at
"vi  ma gjøre alt vi kan for å f'åidretten ut til Iandets ungdom, det
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er sikkert mangen ung gutt og gjente som kanskje  r  dag ikke vet hva
de skal ta seg til i sin fritid, men en bedre og sunnere utnyttelse
av denne enn å dyrke idrett som styrker baue legeme og sjel kan vel
ikke ungdolen tenke seg". Han håpet  trl  sluttit frartrdell ville
bli til beste tor norsk iarettL.

Framtiden er innledet med at NIFs turnieder, skytteT-
leder, tennisleder, fekteleder, rytterleder, svømmeleuer, bryteleder
og roleder (!) er løst fra sine verv, likesa kretsidrettslederre i
Oslo og Bergen. Videre er Norges Idrettsblad sluttet å utkome.

Det er nesten som vi skulle ha gjort "det selv.

Nrhetene i uken.

-JSTILLWiTN. østfronten er iramleis preget av russernes slagkrait.
I ist-Preussen nar den røde arme i ukens lpp kjenpet

seg fram til K»ningsberg. Byen har i de siste dager ligget unuer
russtsk artelreriiid. Tyske panserstyrker ried kvarter i KPrri,gsberg,
har Ilere ganger prPvd å sla seg gjennom jernringen, men forgjeves.
Russerne, som bare nar ventet  pa  det beleiltge PyeblIkk til å -
storme byen, er na begynt å rPre pa seg. De har rykket inn i byens
torstedar, og aer meldes om harde ,kamper. I de Vestlige.deler av
Jst-Preussen hersker aer ubeskrivlig lorvtrring. HVerken myndig-
netene eller berolkningen  pa  steaet, nar noen oversikt over nvor
trontene gar, og en mengue deprimerende rykter er i omlpp.

Le russiske styrker som gikk utenom Fosen-og-videre vesr-
over, har spreud -seg i virteform, og rykker.tramover. i forskjellige
retninger. ;11 av armene peker i horuvestlig retning mot Stettrn,
bom er Tysklends st»rst•jstersjzilavn med betyuerig Inuustil. Unaer
frammarsjen ner nar de.inntatt Soldin, som Irgger 60 km. s.p ror
Stettin. Lpraag stod russiske MotoiTserte styrker k1t 50 km. ira
den viktige havnebyen. Marskalk Sjukov, som leder uen stort anlagte
front mot Berlin,-inntar-den ene byea etter den andre. Lanasberg.2_
Meseritz, SchwiebUs og ZUllichau og flere andre byer i ara-±er
er mnntttTjukovs byre fløy står i herttge kameer mellom Soldin
og Kustrtn. Likeens pågår det et meterialslagav dimensjoner
Kustrin og Frankturt, hvor Sjukovs venstte rlpy har  nadd tram  til
Oder. Langs Uder har-russerne stilt-opp tungt.artelleri som .bom-
barderer de tyske forbindelser på vestsiden av elven. De, tyske
forsyninger fra Berlin til fronten blir stactig rorst,yrret av russiske
fly. - I Berlin gj„zsr mar i febrrisk tempo forsvarsforberedelser.
Byen skal rorsvares stein stein. Ti-tusenvis av Ilyktninger fra
områdene i pst strømmer inn i byen og hindrer i stor utstrakning ue
militære bevegelser. Matforsyningstjehecten er brutt sammen og
evakueringsplanene likedan. Det hersker uanikkstening både blant
wyndIgneter og sivile. Og etter Hitlers tele tredag ble uet rettet
skarpe trusier mot desertprer og kujoner. Blant Volksturm nersker

'det stor .mengel  pa  soldaterutstyr. For å regulere uette har en na
satt i gang en storstilet innsamling ev portierer, gardiner o.l.
som skal syes om til uniformer og

I Syd-Schlesien driver russerne med opprenskninger i
frontavsnittene. Katbowitz og Beuthen, like ved Hindenburg er inn-
tatt. Hele det schlesrske ind==rade blir  na  kontrollert av
marskalk Konjevs styrker.

BOMBEAGENE. Det allierte Ilyvapen har v,ert serlig virksom i det
siste upgn. Over tusen tunge amerikanske fly

eskortert av stere mengder jegere angrep kommunikasjonsItnjer
midt-Tyskland. Berlin var et av hovedmalene. Angrepene lpruag
satte nel& det tyske radionett ut av tuhksjon. Berlin sendte en stunu
ut  to  programmer samtidig fra sarme .ertsjon. Fra baser i Middelhavet
ble Brennerpesset angrepet.



VESTFRUNTEN; Vestironten el nå koe i bevegerse. Fredag koi de
første aeldingeeLe on at alliorte tropeer ne.uuc: hadue

passert den tyse grunse ved Sb.Vitn. Løruag ble d.et  elet  eet
Elsas-Maas var rorsert aed store stdre,er fer 1:eijemegen, T
miatavsnittet har den 1. og 3, anerikal•ske iine tr‘engt ir.w. i Sieg-
fredlinjen pa bred iornt. Seks tyske byer (:er tatt. Franske og
aaerikanske tropper nal berriaa Coilaar. ivLeuingene  Pae  videre ut
på at tyskernes stilling i Elsas--aot eppløsning,

ØSTEN: Der er roretatt ny lan(sang pa Luron, og de allierte  rykker
framover mot Manila, 1500 krigsfanger er blitt befridd på

Filipinene, derav to norske. - Kjeapeilyteaokken Singapoor er
senket.

ARIKA leverte i 1944 til RussIana; 122oo ily, 6000 tanks, -530000
aotorkjøretøyer, 300000 tonn sprengstoft og 80000 loka,liotiver og
godsvogner..

qUISLING. Lørdag'innløp det rapport oa at QuislIng oppholder seg i
Kjøbenhavn pa gjehnorareise fra Tyeklana. En aener 'åt han

har vært Tyskiand Ior a fors,ike å u-nne on norsk eksilre,jering

FEA OSLO; Da StortingsbYgningen ble overlever't tok det lang.tia
å få  et norsk flagg opp i steuet tor aet tys21.-e,  os  aa det

endelig skjedde eksploderte en bombe i =leten. Gatene oakring
Stortinget ble øyeblikkelis aVsperret, og aaeege ble erIestert.

For en tid siden arreserte Gestapo arbeiderne og Iunksjo-
nærene hos Emil Mostue x/S, Oslo. 2,tterpå ble njelelene aeres rrbbet
av tyskerne som tok det de iwe er seg neuee :lyst pe, - noe soa en
ser mer og aer na ettersoa tyerne  blir  klar over at 1iJC er tat.

.N.S.politiet i Oslo var.forIeLien  pa  jakt etter pastor
Thomble på Vaelerengen. De tok feil og drog til presten Theis'en,
soa også er kjent her i byen iaet han var ntleibeprest vea Johannes-
kirken frea til 1920. Presten Tneisen ble aishen-e,let pa det groveste
i den tro at han var den aa= ae sikue eL,Le f_ikk:nasibispen
Frøyland rede pd, og sa fra åt tapDen Ranske suart vrile bli kjent
Låde i Stockhola og Londan 06 nytte't; sea agitasjen. Han napet'at
myndighetene tok seg ev ue skjluige. Thombe skulle sta til rette
fordi han heade anberclt en nasists etterlotte a nenvende seg til en
nasiprest, som kunne roreta serelonien et.ter N.S.,J„)n.ster. Han kunne
baie ioreta en begravelse i all sa'han, dersoa ae var
tilireas mea det. Han ble senere for-vise, til

LARVIL. Den tyske  utførsel av  tropper e3 IrÅlleI eLi over Larvik er
llvligere enn noensinne. De -erekner aed seg likt og ulikt.

Helst greveredskaper, vogLer, kjærrer cel.‹ '1)et ser ut til at  elt
kan bruke Iike til ekre.-

ANGIVER: Ali Flesland.L sja:'e4r, ca. dr, Lor , i Fle,elana Fana,
medlem-av NS, er arver I 1941 ae3ate hen av til

Gestapo om en fiskeskøyte soa skulle prøve e ta seg over til Eng-
land, med den følge at alle de omborende ble arrestert.

'Pss opp for angiverne

- 'SØRG FOR -AT "F..RAM" LEJT AV FLEST


