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Borgerkrigsforberedelser.

Vi må ikke lukke øynene for*at tyskerne og quiSlinger vil ftlgre sin sanne natur og
søke.å holde stillingen her hjenne så lenge som muli -72/) nya terrraksjoner, selv om de
vet at utgangen på krigen: er usvikelig sikker. Vi har utvetydige beviser for at de vil

.følge den linjen til  siske  slutt: Hevnmordene på sode nerdmenn er frieekt minne. Fylkes-
førerne Rogstad og Gjerstad er nylig kommet med fordreiede "avsløringer" og truer

Ined destrengeste konsekvenser, ikke bare overfor hjemmestyrkene aem utfører aksjonene, men også
mot alle som ikke er enige i nazistenes syn på dem. Quislingene forsøker true nordmenn
til å skrive under på orkleerInger som tar avstand fra disse Patriotiske handlinger som er
nødvendise'ledd i vår krigføring.

Santidig blir der innenfor nazistenes egne rekker drevet intense forberedelser til
vepnede anslag mot. Eqdo nordmenn. -Det er Ikke bare hirden son driver våpenøvelser, andre
NS-folk blir oppfordrot og truet til å gå gjennon våpenkurser i Hirdens Bedriftsvern, or
ved ged,betaling søker on å få flest nulig i fast tjeneste i denne nrganisasjen, Ledere

_sem HelM eg Throndson holder flanmende taler med oppfordring til modlemneno om å bli
kjempore. "Fronten er kongret til oss"

Denne nnbilisering er et siste desperet forsøk på å kaste al1 disponible ety.r-
fer å komme resten av folket til lis, GetekontrolJen til HBV er sikkert on ubetyde-

lighet i forhold til det qUislingene reed-tysk velsignelse forbereder av raziaer og andre•
aksjener 1.":stort format.

Borgerkrissforberedelsene skrenner'ess ikke, m2n vi må vtere på vakt son e-edri før,
Dette er svaret fra hjemmefronten:

Fra H.L,:
-Enpon  i Norge  er kommet inn i en alvorligere fase enn noen gang tidligere, og det

er.tydelig at fienden har  slått  inn på en ny linje: Etterat det gjennom lengere tad ikke
hadde funnet stod henrettelser.i Norge og det siden."Iffestfaleh"-katastrofen ikke var oendt
politiske fanger til Tyskland, er nå en ny terrorbølge satt inn, Mange gode nordmenr cr
blitt myrdet som hevn fer militære aksjoner.tyskerne ikke har formådd å avverge, og deper-
tasjohene er gjenopptatt.

Det er klart at det horske folk.Ikke .kan'se på at dette fertsetter uton å g4r(re
mottrekk, .

Vårt svar kan bare være et.t; 'ekjerpet kamp,
perasjonene Mot nilitære mål vil selvsagt fortsette  etter  de  planer som cr  lagt,

uanswtt hva som hender, og hVie fianden går videre den linje han na har slått nn på,
hvis gisler eg politisko fanger blir myrdet eller deperterti'vil nye kenpmidler oe kenp-
former bli tatt i bruke

Slik den militpere situasjen.er blitt nå, er fieelen på ingen måte usåtbar, eg han
vet dot. Hans blinde terrerhandlinger er i seg selv et talende vitnesbyrd om uro eg
kerhot4 Vi kjonner hans'svake punkter, vi er klar' over hver vi skal ramme ham, Den nerhke
hjemmefront er i dag en kamporganisasj)n. Vi kjenner vår styrko, Drevet til det yttersto
kan i raskt skape eri siTuasjen her.i landet som fienden vil angre på et hen "eer feemkalt,

I denne alvorlige Stund retter , Hjenreefrontens,Ledelse eh appoll tll hjennefrentens
aktive grupper og til alle gede hordmenn:

Gjør alt klart til skjerpet:kampl Situasjenen kan hvilken.des som helst bli satt
på spissen, Da må vår front være uten brist, Vi er krig - somde var det som sem
våre sjøfolk, flygere og soldater er det. Hver vinne og ver.nann må veire iede
gjøre sin innsats, yte'sitt offer, Det skylder vi landet og Vårt folks frantid,  Det
skylde7-7ii våre drepteater. Derfor lyser vi heller ikke fred. men kww-over deres
mInnee

vVv.

Fra H.L.I •

--r-den senore tid har NS-fylkesførere flere steder innkalt folk til  møter.  De er
der forelagt erklæringer mot sabotasjen og bolsjevismen, eg er blitt stilt evelfer valget
mellom å skrive under eller å bli betrektet som medensvarlire, ned de følger det vil

• Dette kan vi ikke finne oss  il  Det er svikt mot frenten å møte opp Det er dobbelt
svikt å skrive under erklæringer til bruk for NS-propaganda mot de hjennestyrker son ned
store offer kjemper for å hindre fienden i transportere forsterkninger fre Norge til
fruntene i Tyskland.
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Det er Iikegyldig hva fer trusler som blir brukt. Den dag de som kommer kamplin-
jen bøyee unna bare fienden truer, den dag har vi ingen front .

Mçt ikke opp frivillig. Dermed har du allerede blottet en svakhet som fienden vil
vite å utnytto til hardere press,

Blir du hentet med makt, skal du nekte_å innlate deg i diskusjon med fylkesføreron.
Du kan lett komme til å si ting eom du vil angre på eller som gjør din stilling farligere.
Skriv selvsagt ikke under noen erklæring, Det  er fornederi,

vVv.
Svensk intervensjon i Norge.  

• epørsmale, om on veepnet svensk ihtervensjon i Norge i krigens slutstfase or i det
siste koMmet sterkt fram i den offentlige debatt i Sverige, i pressen og på annen måte,
BakgrUnnen erldels de ødeleggelsor og deportasjoner vi har sett et eksempel på i Finnmark
og som knn kommetil å bli gjenopptatt når som helst annet steds, kanskje'i storkt øket
mnestekk, dels den uhyggelige torror med massehenrettelser i de siste ukono, Også .den
kan ke-= til å fortsette, ja øke på når det beerer met slutten og de tyske nazister gir
seg desnnrasjonen i vold.

Dot som gjør situasjonen  særlig  uhyggelig er at hele det tyske kapitulasjonsspørs-
må' est komplisert og svevende. HitlerregiMet vil ikko gi opp så lenge det er neen
muti,ghet for yte metstand, og det er meget som tydor på et selv når den tyske militser-
makt or heutt ned og alle regulTe operasjener i Tyskland er opphørt, vil partiets ledendo
menn eammen med S3-styrker.fortsette en langvarie gerilje i de sørtyske fjell. Så lengo
'se'se ogårog det altså eksisterer en slagS nazistisk tysk regjering, ja kanskje ena
runger, er det fare for at tyskerne i Norge vil bite seg fast her og nekte å kapitulere
De må da m dkjampes av regulære styrker, og det er ikke Fodt å si hvor raskt nerske'ees

tropper kan dispdneres hit for et slikt formål. Operasjonen vil kreve on eanske
stor eksgedj_sjonestyrke som det vil ta tid ? sette opp og transportere hit undor don rå•
dendo Isneephet på tonnasje osv,

bens i venter, kan situasjonen her bli ganske uhyggelig. Tyskerne kan i sin angst
og sitt raseri kcenme til å løpe amok, gjennomføre en Skjerpet terror xverfor befelkningen
og  2  ,n.sistalte edeleggelser som kan legge store deler av vårt produksjensapparat i grus
og denre,H1 ote hale vår eksistens som folk i fare gjennom årrekker framever. Situasjonen
blie syndeelig lysere om deler av de tyske styrker ber nekter å lystre en desperat
leLeSe )eerer Nerge blir 'slegmatk for en tysk borgerkrig. Det  er  naturlievis melig
at creeegeign. her kan bli mor smertefri - vi vet jo bl.a. ikke hverdan spillet i sisne
runde ble laot epe på kentinentet - men det er klart at vi mlå.veere forberedt 133 en elutt-

.krise ocor ken bli don verste under hele krigen,
9otte later det til at man på mange hold Sverige er på det rene med. Flore av

de .iedene avi'.ser - med Degens Nyheter og Gøtebores Hendels- eeh Sjøfartstidning spise
son - hevder at S7orige må være berodt til intervenere for å gjøre pinen så kort sem
mulig c); hindre at tyske desperados trekker Nerge. med seg i dragsuget. Også fra flere
frameende pers)ner er lignende synsnkter kommet til uttrykk. Biskop Aul6n,  somvel
for tiden si ansees sem den sVenske kirkes talerør free,f'er hoen, har i humanitetens navn
tatt kraotig til orde for'øket svensk beredskap med sikte på intervensjon i Notge hvis
terroeen  fortsetter oe økes, og tanken har fått tilslutning fra framskutte politikere sem
Fredek 3trøm og Yeneve Larsson,

De's s7n man i Norge hRr på spørsmålet om en svensk intervensjon, kan sammenfattes

HVis den allierte overkemmando finner en svensk innmarsj i Norge formålstjenlig
og Sveeigc, ekulle vesre villig til å gå inn i krigen på denne mAte, har vi selvsagt intet
å bcnueecke, Det er den militeere ledelse som har oversikten og som også må ha Rvejørelsen
og anevaret når det gjelder krigføringen. Vi kan bare lojalt akseptere avgjørelsene og
følge :,endiroktiver vi får, og må were glade fer et hvert skritt som vil forkerte

2) Situasjonen kan bli slik at 71 også ut fra umiddelbare nerske interesser må
øneke ca svensk intervensjon. Det vil inntreffe hvis tyskerne akter å sette i vork om-
fattenee ;'!doleggelser av norske verdier slik sdm i FinnMark,og/eller går til en ytter-
ligere fJcereing av terroren mot befolkhingen i ferM  'vcr  massehenrettelsor e.l. Situasjo-
nen kaii bli så desperat at det or å foretrekke at Norge igjen blir kriesskueplass framfor
at terroren fortsetter uhindret,

3) Hvis SvGrige intervenerer, må det gjøre det med hele  sin  militesre makt,med sikto
på enså rask  avgjørelse som mulig; slik sem styrkeforholdet mellom den evenske hær og dd -
tyske okkupasjenstropper i-Norge nå et og-de operative ferutsetninger fnrrig ligger til
rette, er en rask avgjørelse innenfor sannsynlighetens grenser; man ma egså selv på tide-
punkbee ån en regulEer invasjon .fra vestmaktenes side ikke kan Fjennomføres, regne med
støiste-eperasjoner an stor betydning fra vest, bl.a. Med sjø- eg .luftstridskrefter,
mod ekjoher fra de nerske hjemmestyrkers sido, Med all den sympati v må. nere
for en s-n.nsk kan vi ikke ut fra en reRlistisk betraktnine finne at
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den i de fleste.tilfeller vil føre fram, Den vil kenskje i spesielle situasjoner kunne  
være en verdifull fRktor; men under ferhold mr n må regne med, vil don neppe kunne f til-
strekkelig stor. slagkrPft til at en ovgjralse oppnåes, og dP kRn denlett komme,til å
komplisere situRsjonen og gjøre forene cg ve.nskene for oss st'rre.

Ikke minst viktig en det at svenske tiltak vil kunne være rtv stnr preventiv be-
tydning, Hvis tySkerne er klar over at svenskene vil falle inn i Norge om terrcron  nver-
stiger en viss grense eller de cjennomfrer ødeleggelser i stor rfilestokk, ken allerede
bovispthetGn om det ve en sterk Modererende innflytelse, De må veie mot hverandre hvilke
fordeler de ut fra sine intere8ser vil ha ved å sette i verk sine ;5deloggelsesplaner oghvilke farer de p6 den Rnnen.side utsetter seg for ved å. framprovosere en svensk inter-
vensjcna, og iftllfell så langt som rasjonelle militære overveielser er avgjronde, vil
svonsk beredskap og svensk vilje til gripe inn.under ?itto omstendigheter virk bremsen-

, de på brutaliteten.
At enkelte her i Norge -rent følelsesmessig her on slik innstilling at de finner

svensk hjelp til frigjringen lite smakolig, er en kjennsgjerning og en ferståelig kjenns-
gjerning. Det er R]dri morsomt rfitte f2) hjelp og komme i takknemlighetsgjeld, Men de
situasj-)ner det her er tble om, er så Rlvorlige, de verdior som kan komme til å stå på
spill, så uerstattelige, at den slogs hensyn ikke kon kemme til å spille n-en rlle. Når
enkolte  nverhodet fører dem fram, kan det bere k)nme av et do ikke her tenkt spørsmAlet
tilstrekkelig grundir igjennen og ikke or klar evnr hvilke overordentlig betydningsfulle
realiteter dot innebmrer.

vVy

KRIGSOVERSIKT(pr. 24 .3  1)45),

Sammenlikner en situasjenen på vestfrnnten nå med hve den var for bare tro måneder
siden, ser man hvilken en)rm forskyvning dor har funnot sted i styrkeforh)ldet. Ved jule-
tider hadde tyskerne i gang en effensiv-i Ardenner-Rvsnittet  Rv  on slik tyngde Rt den på
et visst tidspunkt truet med rive opp den alftierte frent  np setto livsviktige fersynings-
linjer i fare i Lige-Aftehen-sekteren. Dotte inntraff otter reen listrineder da de alli-
erte stort sett hadde stått på stedet marsj, on tetalinntrykket ble at tyskerne onnR hadde
en høyst betydelir militær styrke  og  at tidspunktet fr krigens evslutninn ritte rykkes
betydelig fram.

I das er bildet totalt forandret. Siegfriodl'l n, s-m de alleerte armeer i et
halvt år forgjeves fors;.-;kte hamre i stykker, er n. :1111:t )pp i hele sin lengde med fer-
heldsvis meret sm£ omkostninger, og ikkE: bard er den.-ffensive kraft gfitt belt ut av Wehr-
meht, tyskerne er se svekkot at de ikke engang ken gjenn,mfern offektjve operRsjener i
et f-)rsvarsslar sem krever bevegelighot )g mer kompliserte rQtne'vrer, Overalt hver do al-
liorte i den senere tid her satt an on effensiv, or fienden revet; )v(rende, utnon,vrert
kastot tilboke i u-)rden, lider st, re tRp og er ikke på nne punkt j stanR til å innl.ede
moteffensiver, Nå står do allierte, sterkere enn neensinne, ved Rhinen fra Bosol til Nij-
megen, endog med et brohode på sistbredden ev genske betydelig utstrekning, og cio desimerte
tyske styrker må tR imot storeffensiven over elven uten på noo punkt å kUnne sttte seg
til permanente fostningsanlegg ev nnen betydning.

Da denallierte effensiv f)r on scks ukors tid siden satte inn hedde tysl,erne høyt
regnot 70 divisjoner i vost, og deree grupperjng vRr omtrent. fl k n n  r havet til Ni -
megen sto 25. arm6 under general Student, derpå fulgte 1. fallskjermjeee--err4), 154 arm
up. 5, panserarm6 på scntralRvsnittet under Medel, mens 7,,.1, eg 19 •truk) heldt det sr-
lige avsnitt, hver Bletskowitz hadde kommandcen, Overkcmmandoen i vest  hedde  Rundstedt, som
na etter de store nederiag or avle'st av Kesselring, tidligere r,evers'ekonernderende på den
itolienske front. Under slaget vest f r Rhinen mellnm Koblenz eg Nijmenen ble if;i1ge de
foroliggende meldinger divisjoner knust, idet emkr. :150 000 mann blo dropt, saret ellor
tatt til fange, Hvor stero styrker det er sem ble satt ut av spill,t i SRar og Pfalz,
foreligger det enn?„  ikke  n)en fullstendig eversikt (weri men fnngetallet alene her pRssert
100 000 (t1lbaketrokningen hor øyensynljg vert r'lind;e vellykl, et enn lenrcr n3rd), s en
kan sikkert regne mod at de tyske tap her er av minst sarmle st;'prelses)1,1en. s?m under
Kriln-Nijmegen-slRget. HYR tyskerne bqr Ntt tid til å reergnnisere av restene av sina
opprevne ferband, er det naturligvis ikke gedt å si, holler ikke hva d,; kan ha stjlt pa
be.mx av nyoppsatte Volkssturm-avdelinger  og  ndre Ersat-styrker, men dct er neppe snn-
synlig at do nå i vost kRn ha stort mer enn  LO-  50 djvisjener; n ,en strategish sentrolro-
serve  Rv  betydning å trnkke pR her de neppe lenger, eg det er utelukk,,t at de har kunnet
frigjre tropper i. -nst f-r ,verfOring til det vestlige  krigsteater,  De ellierte kan -n-
tagelic  for .tiden i vest stille 80-100',,ivisjener i 1.Yrste linjo (,(;.skulle dermed he
trent en debbelt overmakt (kanskje mer, f)rdi deres divisjensstyrke vel er strre enn den
nåværende tyske); dartil or do overlegne m.h.t, matoriell og beverltnhet )g er, suverene

luften,



Når de allierte derfor setter over Rhinen - hva de.etter meldinger som inn1øper
skrivende stund er i full sving med å gjøre - .og har  fUi' lført den offenSive oppladning av
bruhodene, skulle en kunne vente store og raske resultater, også av den grunn,at den n.ord-
tys1çe.,s1ette.,  hvor Montgomdrys hoVedStøt .sikkert blir satt inn, egner seg fortrinlig for

_:oobevege1ige operasjoner', Ellers er utviklitngen på vestfronten i den siste tid i store
.:breits51gende:

Den tyske frontutbuktning mellom Mosel, Rhinen og den franske grense or likvidert
•gjennom kraftige konsentriske offensiver.av amerikanernes 3 og 7. og franskmennenes 1.
urm6,osom ble satt inn fra sør (den franske grense mellom Saar og Rhinen). Etterat Patton
hadde gåttooVer Moselle ved, midten aV'måneden, Støtte.hans panserkiler med lynfart sørover
langs Rhinen og erobret i. rask rekkefølge Bingen, Mainz, Worms, Lndwigshafen og Speyer,
mens:andre kolonner tok Kreuznach ogb.d.serlautern, j:'.Lter gjennombruddet  av  Moselle-lin-
jen,  var de tysko styrker i SaaroMrådet utflankert ng tvunget til å søke tilbake, og

• 7, og brøt igjennom Siegfriedlinjen langs grensen og støtte inn i den tyske re-
,tretbevegelse; brøt det tyske forsvar fullstendig sammen og.ble rul]et opp; med -det re-
'sultat at over 100 000.fanger c voldige'mmgder teiola. fg.rJ  i de alliertes hender,
Bortsett fra et ubetydelig bruhode Sør for Speyer er nt"). hele Rhinens vestbredd renset og

*Saar., området med kullgruvene og Pfalz i de alliertes hender. -
Hvor.fullstendig sammenbruddet,og forvirringen har=t på tysk side i dette av-

snitt: framgår av meldingen om at styrker av 3.  arm6 alt om kvelden den 22, mars uten å
MØte mottand og uten å miste en mann kunne sette oVer Rhinen i, stormbåter ved Oppenheim,
meord Mainz ogffforms og opprette to bruhoder på østbredden, Omtrent rett nverfor Darm-
åtad,. Det vato to.timer før det tyske artilleri satte inn, og motstanden er frendeles
svak. Det later til at overgangen over Rhinen her er kommet fullstondig ovorraskende på
tyskorne, som sikkort har konsentrert sine hovedStYrker på nordavsnittet, mellom K1n og
c'.en hoilandske grense, hyor Montgomerys 21. arM6gruppe kanadiske, 2. britiske og  9.
amerikanske arm6)  har  gjort enorme offensivforberedelser. Hvor megen vekt man sk{z1 logge
på Pattons overraskende framstøt, er det ennå for tidlig å avgjøre.. Det kan først
fremst lureen diVersjon,.idet det de geografiske forhold kun være vanskelig u
•brin2i:e dette avsnitt'i umiddelbar operativ sammenheng med offensivfrontene longer nord,

- På den annen side byr slettelandet her i Rhin-Main(dalene på mUligheter for ganske ut-
. 'Strakto operasloner mod panserstyrker; det er ikke langt til betydningsfulle militmre ob-
• jekter som-Frankfurt am Main, DarmStadt og Månnheim, og et videre støt gjennom Maindalen

østover kan koMme til å'bli en alvorlig trusel mot forbindelsene mellom SØrtyskiand og dan
øvrige.del av riket, EVis tyskernes forsvar i dette område er helt desorganisert og det
ikko er inlig for dem å disponere reserver,.kan utviklingen komme til å by 1: ånverraskel-
ser også her,

Det tilfeldige,bruhode-den nmerikanske I. arm6 opprettet  ved  å forsere den uskadte
-Remagen-bru. er holdt og utvidet både i bredden og dybden, og styrker av 1,  Og 15. arm6
-har L;mr1:16 stØtt fram nordlig retning, parallelt med Rhinens løp, til de nå er fremme
ved KØ1A-sletten; det vil si-at støtet kan bringes i umiddalb-r oPerativt samspill med
.2ontgonerys offensiv, og sikkert i høy grad vil lette .hanaoverg-ng på det sørlige abSnitt,
ved Klln, HanS umiddelbare mal vil utvilsomt bli on nmklamring av Ruhr-området fra sør
o.gnerd,  antage/ig med h-ovedvekten lagt på den nordlige L3ktor, fronton mellom Ruhr og
doR'hollandske grense, og,med muligheter'for et ennå  f,rerrigere framstøt Medriekaniserte
styrker inn over den nordtyske slette her;:ned retrP.y, Tot  Weser- e3ler Elben-munningen
og dermed en utflankering av de tyske styrker i IJolland;'

F-1-a  alliert hold er dot ennå ikke'meldt noe. om noen overgang over Rhineh i Montgo-
merys avsnitt,men me1dingen kan koMMe hver time. Det fremgår.tydelig av de oppl:‘,,Sninger
sOmforel:igger fra alliert Side.at.ferberedlsene er avSluttet og at store begivenheter
er umidde1bart f)restående, og etter de  tyake  meldinger-den  24.  marS ser dQt nesten ut som
om operasjonen er satt i verk, iallfaiIbAt flyvirksonhetenøket sensasj-neIt over de tys-
ke cti1linger og sanbandslinjer.

Luftkri,gen, I.det hele tatt har'flyiiinsatsen:=t enorm i de sista p!,.r lokeno; .
ma iiien ny rekordmÅned I krigenshistoria.når det gjelder nedkastet bombe-
vek  mb4; såvel tyske industrier, kommunikSjoner og -dminisitrative sentra som  nY  front_o
sti:1inger,,marsjerende avdelinger (f,eks,1.1Saar-PfaIz-orrådet) og fnrSyningskolonner.
&.mtidig er tapene brakt ned til et minimum,Yog: det luftherradØmMe de a1lierte nå har,
iil på avgjørende mr:te støtte dan.kommende sterOffensiv;både  ved. direkte å bane'veien
gjonnon de tyske stillinger for panser g infanteri og-ved a lamme de tyske, tilfØrsler,
de  tyske  bevegelSer overhodet.

østfronten, Ved Oder- og NeiSsefronten har dot vmrt stille i de siste ukene,
til en veldig oppl-kdningfor det store Støt  som  on må v.ante blir satt

inn samtidig med de engelsk-amerikanSke offensiv over Rhindn, Og som antage1ig derfor'og-.
så or meget nær forestående,
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.::-PåffløYene har det vært forheldsvis livlig Virksomhet, I nord er de siste tyske
nedkjempet og hele Ponnern renset, mens sluttkampene om  Danzig

'Teg Gdynia-synes a være innledet; Rokossovskis styrker har her trengt fram til sjøen
-etWet'obyer og derned kløvd de tyske styrker i to. (:); vad Kønigsberg har russerne trengt

rramtil kystan på et nytt sted ved Frisehos Haff, og en kan vente at.de siste tyske mote
standSreder på nordflanken snart vil.vsere tilintetgjort

På sørflanken.har russerne satt i gang en ny offensiv i det sørligste øvresehlesien,
hvbr de eVer en 65 . km bred front har avansert 40 km, slik at da står ved feten av Sudatene
i da 'tajekki.ske.grensestrøk. Byene Neustadt og Falkenberg er tatt, g det viktige'indu.

StriSe.ntrum Ratiber utflankert. Mlliteert vel så viktig er det at Konjev her har slått  en
kile inn mellom de styrker som forsvarer Moravska-Ostrava-åpningen og hovedstyrkone på
den tySke sørfløy,

Også i Ungarn, nord for Balaton-sjøen, er det tydeligvis en etørre russisk effensiv
i gens mot KeMarno ved Donau, men det foreligger ennå ikke-noen offisiell melding-om den
fra sida.

Dot f:rerne østene På Iwo har den .japanske motstand opphørt, og amerikanerne har
ck.efred-r71RE--.-f7.-fot på baser bare 1000 km frR det japanek moderland, noe som vil
bli meget følelig for fienden både når det gjelder fly- og flåtenperasjoner. Ved angre-
pene den 18. og 19 mars mot.japanske fly- og flåtebRser, ble feeks‘ 731 japanske.flye -
ødalRgt eller skadet, og det samme var tilfellet med mellom 15 og 17 krigsskip eg-13-1as-
teskip (hvo'rev 6.ble. senket), Santidig er bembingen ev de jRpanske industrisentra blitt
en Meget Rlyorlig faktor; de amerikRnske superfestninger kaster nå bombelaster i nesten
sairbe måleetekk mot Tokio, Osaka, YokohamR og andre japRnske byer som mot tyske-mål,

På Filippinene har amerikanerne, som har gjort landgang på eh del nye øyer, fort-
sn.t.t god 121 ,ang. og i. Durma or Mandalay erobret ftv britiske styrker av 14, arma,. Der-
med har de allieste herredømmet i landets sentrale strøk, og japanske styrker som or an-.

ça 0 000 mann, står.innesluttet mellem Mandalay eg Meiktila,.
'

vVv
UNDER

Dannark -Lrekernes og deres.danskfødte håndianseres terror blir verre eg verre og,de dan-
Tr=hetskjeml.,ere skjerper stadig sin kamp, Den terrorbande sensprengte eg'brente i .
Odenee, Aarnue, Randers. osv er etter. en ukeleeis jakt innfanget og tilintetgjort av danske.
patriotee, Tjekerne's svar var å nyrde 1LL dansker på samme måte som Shellhuset:9, auguet
ifjor, Yeen 1:age.e senere bleeetter 10 danskernyrde tyskerno, Likene ble kastet ut
p& gaten uten . papirer eg kjennetegn. De Sisto mel Danmark går .Ut på 'tetytter-
ligere 7 dancker er henrettet. Disse henrettelser er entReelts repressalier . fer gjeh-
tRgno ettentatibesøk på den tyske øverstko=nderende LIndeirAnn,

Den sabotasje øker stadig, Et sposialkonmuniko fra det allierte. hpvedkvar.
ter 5, :v-11..3 viot den danske eernbanesabotasje, Det hoter her: "Disse. akejOna-~10
danske eRbetørene e: et offektivt.bidrag til de niliteare opeeasjenene på Såvel.veste
østfrenten

Jeenerke Felhetsråd har stillet seg bak en dansk aksjen for å.skaffe øket hje3,pemed
mat til Frihetsradets erkleering,.datert 12, mars heter det: "Vi bør på offlsiel
vei crif.. betydelig del av vår mRtvareprodukSjen til Norge, selv om det ekulle.med-
føre on nedsottelso Rv vare egne-rasje'iner. Dannarks Frihetsråd er overbevist on t &.trs - -
siik 11111 i full overensstemmelse med vårt folks varme.ete ønsker Vi oppfordrer
såvei  ba2olkeingen cemde ansvarlige embetsmenn til ferberede og i størst mulie utstreb.
ning:gjeneemføreeen slik emfattende. •fersyning til'Nerge allerede 30 000 tenn dansk.
eug er under utkipning til Norge, Tidligere er eksportert lL. 000 tonn peteter eg alt
i alt er det 1ovet 20 000 tonn, samt 000 tonn sukkerd-

NederBend? i .5 nederlendere or henrettet som repressalier forlikviderine av to hollandske
nazister

Tsjekkoslovakie. Benesj kom samnen med sine'ministre.til Moskva 17, mars fra Lenden.
!Føremeice oeiden nye previsoriske tsjekkiske rgjoring skal drøftes, Man antar at Be-
nesj yil eppholde seg i Moskva i. 10 dager for så fortsette til sitt hjemlandte

vVv



BEFRIDD.  

 KOmmunikeet 17. mars fra Den nerske overkommando omtaler frigjøringen av-500-
'600-mennesker ph Sørøy i Vest-Finnmark,Etter at tyskerne hadde brent husene og gjort all
4fOr''å'ødelegge matforsyningene var,Øyas befolkning konrwt i en fnrtvlIet eituasjon. -De
hoIdt seg skjult i fjellet, men måtte riSikere livet eVerfOr tyske aksjoner, ved nØdven-
,dige ekspedisjener ned til-sjøen, Omsider fikk de hjelp fra en liten militær , noråk styr-i
ke'S(.5Mferetok en.dristig tur.til øya. Disse stytkene kUnne ikke yde mye av virkelig hjelp

forMay hus mat, og så.ble det fra Den norske overkommando sendt en bønn om assistan..
se_  til det.britiske •dmiralitet Det avtalte en tid, ng under utrolige strabaser ble alle

forkomne.f1yktningene samlet på et sted i vest, En mann hadde skiftevis båret sin
'gaMle far og en ryggsekkbør på en milelang strekning, De norske hjemmestyrkene gjorde

ogs& en utmerket hjelpeinnsats,• Spente øyne stirret nver Nordishavet på D-dagen, mon so.4
len :gikk ned uten at de skuffede menneskene hadde set skip, Men da andre D-dagen
kom,'øynet de plutselig fire svarte prikket horisenten, Prikkene vokste til jagere som
for full fart stevnet inot dem. Uten tysk innblanding ble sørøyingene brakt ombord og
ble vist den mest rdrende omsorg av den britiske besetning, De reddede er nå i England
god beheld,

Fbrsyningsminister Anders Frihagen har veert i Nord-Norge. På tilbaketuren over
Sverige-uttalte,statsråden spg om ferheldene i de befridde områder. Bolignangelen er det
alt everskyggende problemet, men det er hhp om at man i de wermeste måneder skal kunne
skaffe Finnmark en del bygningsmaterialer. Det er sendt betydelige mengder mat og det
nødyendieste av kleer ng sko. Fisket drives bate med mindre båter, men man greier h dekke
det daglige behovet, Settepoteter, shkorn og kunstgjødsel fins ikke, men man håper også

epå dette område h kunne skaffe noe av det som trengs.

Frakrike:' Siden opprenskningen i Frenkrike begynte er det felt 679 dødsdommer, Ifølge
arbeidsnmnisterens uttalelse var det 15 februar 400 000arbeidsløse i landet, og mange
andre har bare delvis arbeide. USA har undertegnet låne- og leieavtale med Frankrike.
Den skal gjelde ngså otter krigens elutt,

De "tre stoee"s tilbud på Jaltakonferansen bil Frankrike om å delta som innbyder til
San Francisco-konferansen ble ikke p).1 43att, og Frankrike kemmer dermed til å delta som
innbudt, _Grunnentil avsleget var visstnok en viss'nenighet om innbvdelsesformularet, som
ble fastlagt i Dumbarton Oak og hvis tekst Frankrike derfor ikke har hatt noen innflytelse
på. Formularet er otter fr - nsk. menine avfattet slIk at dot blir vanskelig for nnen av de
innbydende parter å logse fram endrings- ,L1lor motforslag, Og den adgangen vil Frankrike
holde seg åpon,

. Frigjøringsvenskene i Frankrike blir lette å forst når en leser disse tallene om
den. tyske okkupasjon: Okkupasjnnen kostet Franktike 860 milliarder Fre. Tyskerne tok 67
milliener tenn jern og.20 000 tonn kopper fra franske gruver, og av den franske landbruks-
produksjon gikk 1,3 mill0 tonn hvete; 35 mill. tonn poteter og 10 mill. hl vin 1 tysker-
ne. Til denne forarmende utsugingen kon= ødeleggelsene, 1,2 millioner hus, 3000 kia jern-
baner , og 350 000 biler er blitt ødelagt, feruten bruer, veiee, kanaler eg havneanlegg.
Over 2 mill, franskmenn er blitt deeportert som krigsfenger, tvangsarbeidere og politiske
fanger, 125 000 er blitt henrette.

Under prosessene met franeke quislinger ct der avsagt over 600 dødsdomme:'.

Jugoslavia: I en regjeringsdeklarasjen san nylig bio
.Regjeringen kommer til å garantere iul] frihet for det
hurtig gjenoppbygging av landet ikke kan gjonwmfdres
ste mhte definitivt å ordne statens indre organisasjon
alwn hemmelig avstemming såsnart sem nulig ettee hele

ut er klmrte marsjal Tito bl.a.:
private initiRtiv uten hvilket en

Rogjoringen hevder at don hurtig-
ph er å holde frie valg gjennom
landets befrielse.

Hellas: 8. mars utstedte statsminister Plastiras en streng ordre til nasjonalgerdens med-
emmer om å unngh personlige poltiske nppfeetninger,  I  Han la til at rapporter fra de bri-

tiske militeere myndigheter og fra,ENMdelegater vitner om at medlemmene misbruker sin
makt. - Representanter for EAM ng undertegnerne av overenskomsten med den greske regjering
har vendt seg til den amerikanske ambassadøren ng uttalt "At den nasjonale greske IT1Å-

Atandsbevegelsen forf931ges over hele Grekenland, Det er risiko for kaos i 1andet eg fer-
følgelsen mot venstre fortsetter," Ambassadøren svarte at han ikke kunne intervenere.

Polen: Britisk presse kritiserer at det ennå-ikke er lykkes å kemme fram til en proviso-
="Folsk samlingsregjering.. Det er n ghtt en øåned siden den interalliGrte kommisjen
begynte sitt arbeide i Moskva. - Polens totale militeere og sivile tap under krigen anset-
tes til 10 mdllioner mennesker eller over 28 % av den før krigen 35'millioner stere befolk-
ning. Tallet omfatter falne, såredee krigsfanger, deporterte, forflyttede og internerte.
Man regner med at 5 mIlllioner mennerker er drept, deriblant 3 millioner jøder.

vVv



KAPITULERT.

Italia: Marsjal Alexander har over Rom-radieen gitt instruksjoner til dre italienske parti-
saner, Han oppfer* der dem til å holde seg beredt og avvente  viktige  ordrer som  vil bli
sendt ut gjennom  radio  når tiden er jnne.  "Med vårens komme skal  aktiviteten på motstands-

'fronten blu-sse opp Igjen", heter det i •instruksjonen.
•

Bulgaria: Den bulgarsko folkedemstolen har pådømt  saken  mot 138  militeera sjefer som
kleeres å veere ansvarlige for at Bulgaria sluttet opp om  rlyskland. 30  av dem ble dømt til
dø?.en,

Romania: Uroen omkrIng regjeringsskiftet var stor, Det  kem  til  åpne stridshandlinger  i
.Bukarest og tidligere statsMinister Redesouhar søkt tilflukt ei den l5ritiko legasjen.
Fetre. Groza har dannet den  nye  regjering, Den  brit£skepresse  haini  den  senere tid hatt

• en  meget trritert tone på grunn av mørklegn1ngen. I Romania-. "Det  ar  på  tide å slå  opp
_dørene og vindueneft, skrdver Manehester. Guardian, USA forlanger klarhet'over forholdene
.1eRnmaniaUtenriksdepartemente h r anmodet om at Sevjet, England eg USA i oVerensstem-
'melpo red Jalthkonferansen-skal drøfte de politi'ske forhold i landet. På autoritativt
holdahavdes det at den nye regjering under ledelse av ledererraV den kommunistkontrollerte
nasjenale demokratiske fronten. Groza, anses:for å være en minoritetsregjering„som  ikke  •
er representativ for alle demokratiskeeelementer i Nordre Transylvania er igjen
innlemmet i Romania.

Ungarn: Store mengder livsmidler, mask±ner eg alle slags kleer oR husholdningsartikler, som
tyskerne har konfiskert i ungarske hjem, føres til Tyskland,

vVv
FINNLAND

1TE-121gene.til den finske'riksdag var de første alminnelige valg hos et folk som had-
de Veert med i krigen, og har bare'av den grunn.krav på etor oppmerksomhet. Deltagelsen
valget var rekerdaktig  (80  og feragikk uten disiplineere brndd eg var således det beste
bevis på løgnaktigheten  dden  skrekkerepagenda son sa-et der ikke ville bli  frie valg
oyerhedet,, Før valget ble det både av eeLnIster VuOri og statsminister Paasikivi rettet
eft  trentrengende oppfordring ti; ,:eigerno om å stereme på partier eg menn som kan sikre det
nød-7endige tillitsforhold overfor Sovjet-Samveldet 6g som kan festhe landets stilling i
den demokratiske verdensordning etter

.Resultatet F17 valget,ble en klar,l'erekjvningtil venstre idet socialdemokratene
fikk  53  mAndater eg det nye kemmunietiske barti.felkedemokratene  49,  tilsammen altså 102
Mandater av riksdagens 200, mene -eensteeflø:,.ren vod forrige valg hadde  85  mandater. Agrar-
partiet fikk ftå L1.7 mandater, samieeespertet 28, svenske folkeparti 16 eg framskrittspar-
tie•  2,  Socialdemekratene mistet 32 maedater, agreeene 11 eg  svenskene 2,

Socialdemokratenes tilbakeeeng Avi rlee mienoye med den linje sem ble forfektet av
partiets tidligere fører, Tanner,'eg fØ-:stog frenst at kommunistpartiet var forbudt ved .
forrige valg Kommunistene steri cTe, på ,e)cialdemokratenes kandtdater.

Mandattallene alene gir ikke noe ,fulletendig'bilde av den nye kUrs i Finnlands  pce?
Det har ogse stor •betydnine :eeivnarten aV den nye riksdap er nye mene eg at

nesten aile de gjenvalgterenresentar±,er  tilhe-te  en erganisert opposlesjen i kertere eller
lengere tid under kripen, Valget mekerer eåledes et sterkt brudd med Finnlands pelitikk
under krigen, og vil trolig gi landet en tilfredastillende utenrikspolitisk stilling.
Innenrikspolitisk er det fer tidlip å etteIe .seg om resultatet av valget, men man venter
seg stigende venstretrykk mot forejelligee eamfunnsferhold.

NORGES-NYTT.,

NØYTRe.L.
Sverige: Formannen i Norgenhjelpens sent,almyndiphet i Norge, pastor kxel "reebe uttaler:
Vi er inne i et alvorlig stadium Vi reå ensnenne alle krefter i den tid som er igjen, for

nå vokser-hjelpebehevet katasti oialt i1åtto det sven-ee folket ikko gå trett i et red-
ningsarbeide, som sikkert vil sette sper i ferholde4= _ m Sverige oF Norge i fremtiden.

-Vv

Sabetasjens etterspill,
maes Trkk  25-30 av de more framtredende borgere på Skl besøk av te hird-

menn fra Olo De ferlangte kvitering for brev som beerdre vedkeDi.mende berger.til et
møte i Hildickalet den neste dags fermiddeg, De innkalte, sem utelukkende var eldre felk
fra  n5 -75 år, fant at det var "klekest" å møte. Forestillingen begynte med navneopprop,
og  ,5?) heldt fylkesfører Holm en tale DCeretter tok han fer seg en fer en i et sidekabi-
nett, river de ble spurt om de var fol eller mot sabotasjen, np ble ferelagt  en erklæring
til underskrift, De innkalte ble teuet med tep hd på liv .n g eiendem hvis de unnlot å



skrive under. Fylkesføreren hadde også tatt med seg en gjeng på.12-15 bevepnede hird og
SS-folk. Etter hva det opplyses oppnådde fylkesføreren allikevel ikke en eneste underskr

En lignende NS-aksjon i BEFTUM førte til at de provoserte .ikke bare møtte fram, men
også skrev under.

Vi minner 1 denne forbindelse om parolen som er gjengitt et annet sted i dette nr.

Musikkfronten,
aro en om boykotting av a1le offentlige konserter har stort sett vnrt fulgt over

hele .landet. En unikagelse er Bergen hvor Harmoniens kenserter har samlet fulle hus. Na-
zistene har.aa også brukt Bergen sem brekkstang for å knekke boykotten. Av samirm grunn ha
de tatt bort konsertavgiften, og enkelte mener at nå kan det offentlige konsertliv komme
igang igjen. Men konsertboykotten er rettat mot alle nasistenes inngrep og forsøk på
brødring i vårt musikkliv, og disse vedvarer. 24/2 ble såledeS Harmonien i Bergen uten
varsel kjørt Ut til u-båthavnen på Laksevåg hvor orkestret måtte spille for tyske marine«
gaster, og'11/3 måtte Filharmonien i Oslo spille i AUlaen på'de falnes dag med hitlerbyste
og jernkors nver ses.

Parolen gjentas derfor på nytt: Alle offentlige konserter er boykottet.
7 V

AT re lstrering o bor ervakt,
ra  o o en r e meldt at det skal utskrives gutter til AT av Argang 1925 i-

stedenfor 1926, det ikke møtte ncen forrige gang. - En del unge piker på Hamar, som
ble utskrevet til arbeidsinnsats, og som nekte'e å la seg registrere, fikk i beg7=sen av
mars rekommandert brev med beskd om å møte på distriktskontoret ad, "hushjelpregulerin-
gen", AT-jentene har fått innkalling til møte på politikammeret. Ingen har-møtt fram,
heller.ikke noen av dem som har fått ny innkalling til Heja. Folitiet truer, men har ennå
ikke hentet noen. - Den 6/3 fikk endel gutter på Hamar beskjed om å møte hos politiet.
Noen møtte, og det viste seg å gjelderegulær registrering. - Jentene i Kristiansund blir
også innkalt til,AT - • For 2-3 uker siden fikk Osld Arbeidskontor i opp rag a s a fe 30
kvinner til Marineoberkommando Nerwegen, og utstedte tilsvarende'antall palegg. Ingen
møttei

Fredrikstad melder at borgervakten der er foreløpig - innstillet, og
'-vaktholdet overtatt av Hirdens Bedriftsvern (fra 15. mas). Tilfellet Fredrikstad er et

aV de mange eksempler på at det nytter å gjøre motstand, til srrlig glede for dem som gikk
foran i kampen eg nektet å møte. Borgervakten kan når som heIst og mange steder bli satt
i verk igjen, og da gjelder det å slå tilbake angrepet på den mest effektive måte: alrin-
nelig nekting.

Vå enve rin i NS. •
or i en lir det holdt hirdkurser med oppøving i våpenbruk over hele landet,

Enkelte NS-folk vegrer seg, og blant de aktive quislinger'blir det tatt skarpe ftrholds-
regler overfor dem, ifølge meldinger fra Svolvnr og fra Eidsvoll, Då det siste sted kom
hirden i lastebiler og hentet de eyake,

•

2 an ivere likvidert.
-ngivers en olveig Andersen i Larvik ble likvidert den 14/3, og den 12/3 ble Levor

Raaen, Al, skutt. Han gikk for å være angiver,
vVv

Lofotfisket. .
ross gode fiskeforekomster blir totalfangsten

er meget liten. Båtene fra Finnmark og den evakuerte
etter evakueringen og redskapsmangelen gjør at der er
tatt, Oljemangel og minefelter gjør også sitt,

vVv
Alt odt. kommer.ov'enfra,

en av mars meldes det om stadige fly over Lillehammertraktene om kvelden. Fly
veblad om'Jalta-konferansen ble-sluppet ned, bl.a. i Vestre Gausdal. De ble snappet opp
bl,a, av lensmannen.

Vellykket flyan
mw s

nens depot og 2
andxe hus opp i

vVy
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rep i Alesund,

e re s p iAiesund.og 3 andre i Breisundet utenfor byen, senkt. MAri
lagerhus ble totalt ødelagt ved brann. Dessuten gikk Hotel Noreg og
luer. 1 mann drept og 20 såret.

vVv
slukket av fl Sra Kristiansund og sørcv r langs HuStadvika i begynnelsenFyr1 ktene ble

avrars.
vVv

liten iår, fordi deltagelsen i fiske
del av Troms er borte, og sjokket
få tilreisende fiskere i det hele
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Tromsø: Folitikorpset I Tromsø her peeteetert.mot Holt'Skeg som skal være utsett etter Fiano
til  4F- politipresident. I denne-anledning er det flere arrestasjoner blant politifolkene.

• vVv
Kristiansund: 17. mars ble det gjort innbrudd i NS kretskentor i Kristiensund. Kontoret
er i samme us som politikanmeretl Det ble stjålet registreringskartotek for biler på Nord-
Møre, og andre papirer. NS tror at tyven muligensver et ferhenv:erende medlem.

. vVv
Haugesund: I begynnelsen av mars var Karmsundet sperret ved minelegging, og en sterre tysk
konvoy med forsk sild forsøkte den  12/3 å  gå utenfor eg vestenfor Kermøy. Konvoyen ble an-
grepet av sjøstridskrefter eg tvunget til å vendee Det sier's et tyskerne mistet.ott eller
to vaktskip og dessuten øvelsesskipet "rari.s",'som tidligere skal ha tilhørt Fred. Olsen.

• 7Vv
• Roer med success i Gerdrum. •

e erss e e orhenwEeende nrezierdfører Kr. Låeke enstemmig velgt.inn som
styremedlem i Gjerdrum Sparebanke Under den tyske fremgengen i begynnelsen ev krigen gikk
Låcke i tule eg presse inn fornyordnineen, .og,han bevilget.penger av kommunens midler tii
Den nersko legion. For vel et år'siden fikk han ristet ev seg det kompremitterende erd-
Tørervervet, og han har wert meget aktiv innen nazistenes roklubb. - Det nevnte evalget ble
foretatt av Gjerdrum Sparebanke ferstanderskap, sem består av to nazister, 1 striewt og
7 jessinger,

vVer
NS-veterire.!edirektør Steinar Kleve dede plutselig natten til 3, mars da han vee Skeyen kom
bort i. en av e  tys  e sperrenger. Han ble enropt, men stanset ikke, og dermed falt han
fer en tysk kule,

vVv
Tolitilege Kristensens etterfølger er nezisten Trygve Nilsen. Hen er en ubetydelig persen,
nar  0  e_er eg a o o es og ver or noen år siden under, sin evdøde forgjengers observasjen,

vV7
Stigende  nerversit‘t hos en dyr herre.

Qt=rrEk-I6 or en i s_ en riesbusker og stikkelsbeerbusker langs kjøreveien fram
til sin residens Gimle, helshugge ev frykt fer et de skulle gjemme attentatmenn eg andre
uheregelige ting. Nå har hen kestet ut beboerne i ikke mindre enn 2L hUs langs semme rute.

Siden Quisling flyttet inn på Gimle, her vi st ftt høre om orbygninger, nyinn-
redninger, sikeingsforanstaltninger osv, semselvsegt elt her krevet stere summer. Man
skulle tre at "førerens" residens var utbygget ferlengst, ren senest i februar iår ble det
av nazistfirmaet F.G.Gundersen  ne  Søn levert et anbud ever nyo arbeider til et beløp av
180 000 krener.

vV7
Flassmangel pr  Grini.  

vel 5000 fanger på Grini eg fangenurrene er kermet opp i 18 000. Av do
5000 or ever 600 kvinner. Fraktisk talt elle kvinner or trengt semmen i hevedb7gningen,
mango n7 dem ligger på madrasser eg på salene ligger to og to i hver seng. I brakkene or
dot stuvet sammen fra 280 til 310 mannlige fenger, mens belogget er beregnet til ca. 150,

vVer
Iie fengetransporter.

er mene egningen natt til 25. februnr 7nr Oslcfjorden sperret helt til 1, mars.
De kem "Isar" alene inn  pa  havna med minesveipere ftren seg. Noste deg gikk båten ut igjen
k,stet med tropper og meteriell, msn returnerte alt dagen etter. Den var blitt borbot ute
ved Ferder og hadde først  de bt inn til Moss, hver den satte iland de seldater som var usa-
ret samt neen le+tero sårete. - Det viste seg også t skipet hadde ombord ca. 25 norske
fenger. Disse var plasert I luke I i beugen, mens bembene kem  i 4  or;5-luken ekterut, Men
går ut fra at de norske fangene, som sannsynligvis alle er uskadt, ble sett iland i Moss,

vVv
Fint ih'el av Gestapo.

en e ss ,rrerOg dempskipsekspeditør Olav Rise fra Leikenger som ble arrestert under
den store razzia i Sogn f)r noen uker sidon or p5nt ihjel ev Gestepo i Bergen. Det er i
det hcle rystende deteljer en ettorhvert får kjennskap til fre Segn. Terreraksjonen her
artet seg unda verre enn utskeielsene i Os i hest,

vVer
Ro stads nye nåfuen.er å bl)kere bestemte familier for mattilførsler i tre dager. Videre
er e es em a o kjente menn sknl plaseres på lokomotivet på de teg som Rogstad finner
for eodt å velge ut.

"Offentlige kurulgjøringer" inneholdt f)r en uke sidon nevn p?, ialt 58 Trøndelagse
leger som er ilagt mulkt i form av formuesinndragning. Do hnr nektet  a  betale kontingent
til det nazistiske legeforbund.
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1),1  ileru probcor  til  den }Ieç I det siste er det muldt nm
Sn.2. r
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Irossor Hallesby som satt  på Grini er  overflyttet til ''Haft", Han var for farlig til å
W;77fri fange.S75M det så peradkksalt heter. 'Hellesby or i godt selskap, Om noen måneder
ar  det 100 år siden Wergeland døde, Mon nakthaverne tillater ingen blomst på hans grav.
Han er også  en  farlig nann. Vi har lsert å lytte. til det som ikke får  sies  i erd,  Fange.
nes  stunme budskap når oss gjennom sellevegger og fengselsnurer, og Wergelands ord rekker
fram tvers over de hundre år:

Tåpelige grumne hånd
som vil sikte på  en ånd.
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Hjemmestyrkenes siste aksjonen,

Ifølge don alliorte ov-e7Esmmandan.--is.rntrt-kampen gjoider det å  hindre at tys  .
kerne  får trukket tropper fra Nerge for å sette dem inn p 'de avgjørende frontene
iand. Detonasjonene fra hjenzestyrkene er et ebehagelig ekko av kanonaden ved Oder og Rhis.
nen, Fremdeles er det store tyske styrker 1 Norgn. Det har 1.1ce lykkes dem  å trekke ut mer
en.noMtrent 100 000 mann siden september ifjor, og man regner at det er 200 000 igjen, År.
saken  til.dette dårlige resultat for tyskerne er fleres De utrettelige angrepeav-norske og
aIliertestridskrefter mot skinsfarten langs kysten,  nerske  nitt
transportnateriell, nangel på brensel og olje, og u:ngel.på .verass i at norske he-
drifter ikke lenger fårkull til eene behov, og trass i et gassverkene  er stengt landet over.

Her er en oVersikt over de siste aksjonor av njemnestyrkene, De koster oss ofre
øyeblikket, nen på langt sikt sparer de større verdier veds å .korte krigen,

Onsdag 1. mars fikk borgervaktkontOret 1 Oslo besnk av hjemmestyrkene,  Midt på lyse
formiddagen troppet en kar o5TksjonLerer og pnblikum ordre om å  holde
seg  i  ro, Tro andre karer rykker så inn og ge'.kk ieang-mod å  beernut kartotekskuffene.
Utenfor-sted hest og vogn og ventet, os, de'aile'sktee var kommet på laeset, ble  det kjørt
bort  i raskt trav Karen som "oppeett:soldt ee ee  ee I  så telefoneh, .ga ordre om
at alle.måtte holde seg i ro enrt i 10 minuttee- .2-eseentehan,.- 'Aksjonen kom i  rette

Natten til torsdag 15. mans kom Hjennosnyrkenos r:3 offeneiv transportslaget for
alvor,

Militeertransportenes hjerne, den tysko trensportkOnnandanturs kontoret ble totalt
ødelagt ved sprenening. 7 tyekere nen ingen norske ble drept. TySkerne satte straks på
flonlys over hele Jernbanetefg3t, for de var selvsagt redde for nt selvo østbanestasjonen
også nk-41e gå i luftenk Don Norske AmorLkelinjes bygning på den endro siden av torget
er blAt rekvirert,

Snrengningene på østfoldbanen sae= nett.forårsaket lnngvnrig etens.bådenpå ytre og
indre lriTe-e= ble et stort damplokomotiv og et skiftelokonotiv
lagt, foraten.en reparasjsnsvogn for det elektriske 1edningsnett, Tapet av denne siste er
kanskjo most følelig, for i Oslo distrikt fesn':es det bere tb slike vegner, og ledningsnet.
tet blnødelagt flere steder mellem As og Keensjø stasjener, Vdd Ski omfermerstasjnn rØk
tre Maer, Mellom Moss og ,FredrikLtad ble on rokke mester for kontaktledning langs jern-
banelinjen ødelagt, dessuten ble det sprengt sinser. i Moss of; Onsøy, I SarpSberg 1 komotiv-
stall slo snbotørene istykker lokonotivenes 'oddre' deler, Ved Hafslund enformorstasjon,
som leverer kraft til jernanen, ble en cil:tie benengnest sprengt, jernbannlinjen dom
tyskerne for tiden byggor fra Serpsborg tS.1 SkjeherskSlen, som allerede delvis er i bruk
sOmuthipningshavn, ble det også feretatt flose vellykte aksjonor. Få S±re linje.ble Mysen
lokomotivstall og en jernbanehru ved TOIor serenet.i -. recisoriske reparasjOner
av  jernbanenettet ble satt igeng øyeblkkol'se, eg traiksn nellem Oslo og Halden er nettopp
kommet i gang igjon

• ' Vestfold- og Sørlhndsbanen, Bru (nne Låsen ved Larvik, bru 111 1.1em Kjose'Og  Eikenes,
bru  meflomranr iVtn. eg bre e.ed Veetfesnen og Nisterud ble sprengt, Ved
Råstad, Stokke, ';'ønsbers, Barkåker  bio'net  seseegt vekslee, Yellon Saggrenda og Mehoia ble
det foretatt 35 sprengnireor, ors nellom :ndo 7, Ved Kjelle ;Vestfoldbanen)
veltet et tog uten at noe monneskoliv gikk S;apt,

Natte:n til 19, mars ble Bilhuset snellen Fe0gnervelen eg Bygdø Alle i 0Slo angrepet
med ualminnelig sterke sprenglandinger, Den etasjes stere betensbygning virker helt
utblast, Cntrent samtidig ble Nesh Kolvinetens hovednerksted i Haesthaueensgtlike ved
sprengt, Verkstedet arbeidein'00 foe tyskere, rJ d'ssse aksjener ble speialmaskiner,
ladestasYm, omtrent 100 liter bibiTe , fleee si:ssnnteeen, es minst 25 tyske biler samt en
bilhois ødeiagt

Advsrse: n,ess --jen ne. nlkene,
Våpen, ammunisjen de nersko hjemmestyrker:

Det er gode nnrdmenns plikt å gjø ne hve e 4"ss e  Lindre  et disee våpen konzr fienden
tilgode› ejeel den bort ng si fra tilgode nsednsen eon kan ta vare pa den, Den son nolder
til tyseerne el3er lnorskemyndigheter on nedkeetine av våpen . risikeenr å bli trukket til
ansvar etter De son t:'.12c1deves nå:ste korele n-er hommslige legrer av våpen,
ammunisjon eller etstyr som norske hjemneste.rkee hee skjult, skal holde seg unne og  ikke
nevne  til et nennoske hia de har sect,
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