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• • • Len milde vinter har ikke,skapt så.gunstige operasjonsforhold
på østfronten som russerne kanskje hadde hapet på. Bare kortere perio-
der- har frosten v=t tilstrekkelig uil å gjøre de store mjrstrekninger
på nord- og.midtfronten egnet for større operasjoner. Det er grUnn til

'å tro at•disse klimatiske forhold nødvenigglort en viss endring av
den russiske vinterfelttogsplan for mldtfrenten og i noen grad har

-sinket operasjonene på sørfrOnten så von.Manstein hittil.- riktignek'på
bekostning av 10-15 innesluttede divisjoner ved Kanjev og Nikopol - har
kunnet-avverge'den store katastrofe sem truet hans armeer i Dnjeprbuen.
Tross de mindre gunstige vær- og føreforhold har imidlertid det russiske
vinterfelttog  bragt viktige resultater.på allé tre hovedfrentavsnitt.
Nu som tid1-1„eere har den russiske taktikk med stadig yeksling av tyngde-
.punktene i oflensiven vist seg megeteffektiv, sikkert også økonomisk,
id:et russerne fullt ut hat kunnet dra fardel av tyskernes største svak-
het, - deres mangel på reserver. I Hvite-Russ1and holder ennu stort
.sett den tyske Trant, omenn sterkt truet, men i nord og sør står rus-
serne foran virkeliggjørelsen av sine første store mål: befrieIsen av
:Baltieum og Ukraina.

På det nGrdli-e frontavsnitt fortsetter den russiske offensiv
.med usvekket kraft. Etter at tyskerne ble tvunget til å.oppgi nøkkel-
stillingen Staraja Russa syd for Ilmensjøen og Cholm lenger Syd, er
fronten. presset omlag 150 km. lenger vestover og går i det øyeblikk
dette skrives omtrent rettlinjet fra 22arva, langs PeipussjøenTs østbredd
over, Pskov mot Nevel. Begge. nøkkelstillingene Narva og Pskov er imid-
1ertid sterkt truct. Fallet disse byer, lig-ger yeien åpen til Estland
med,mulighet fdr vidtrekkende mllitære og politiske konsekvenser, ikke
bare or Finnland, men for hele ;.)stersjøområdet-og den skandinaviske
halvøy.• Tar russerne Pskov, vil det,også kunne få følger lenger.syd -
ved Neve1 og Vitebsk eg skape grunnlag'for et GMfttende angrep mot Riga,
250•km. leng.er vest, som er russcrnes fjernere m.1 i avsnitt.

Siden forrige oversikt er også midtfrenten trukket inn i den rus-
5,i3ke•vintorof:fensiv. Et plutselig temperaturfan skapte gunstige føre-
forold som general Rokossovski Utnyttet til et kraftig framstøt i ret-
ning av Bobr•isk. 24.2 erobret russerne Rogatejev, en av hjørnesteinene
i den sterke tyske befestnine:s1inle på eentrelfronten som avsluttes

'med Vitebsk i nord. • Rokossevskis nærm;ste er å komme opp i ryggen
-av og spronge 1injen M6gi1jev-0rsja-Vitebsk, so:d et fjernere mål vinker

hovedstaden i Hvite-Russland, Minsk.
På sørironten har operasjonene en tid vært av mer beskjedne di-

mensjoner. Det er tyde1ig at føreforholdene p.g.a..den milde yinter
volder stdre vanSkeligheter. Alt taler imidlertid for at russerne tref-
fer. forberedelser for å utnytte den gunstige strategiske stilIing i sør.
Siden forrige oversikt har russerne gjennom erobringen av•nialmbyen Kri-
vej Rogetilføyet tyskerne et hardt militært ogeøkonomisk slag. En reg-
ner at- tySkerne trenger 500 000 tonn manganmalm årlig,  haly perten av
dette kvantum fikk de fra KriVoj Rog-Nikopol området. • langen er uunn-
værlig Por fremstilling aV kvalitetsstål til pansergranater og verktøys-
maskiner. Tapet av Krivoj Rog vil derfor bli meget følelig for den
tyebe krigsindustri. Den i forrige overSikt rimtalte "sekk" ved Kanjev,
der 3. tyske arme ble innesluttet, er forlengst likvidert. Der og i en .
mindre sekk ved Nikopol mistet-tyskerne omkr. 1000.00 mann eg alt mate-
riell for 10-15 divisjoner, noe soM nødvendigvis.må'innvirke på den
strateiske reserve - selv om tapene i Og for seg ikke behøver- å bety
en katiestrofe for den tyske sørfront som etter allierte beregninger
holdes av 75 divisjonor, derav 8-10 Panserdivisjoner. Alt taler  imid-
lertid.foreat det ikke.kan vare,så lenge før..  Ven  Illanstein må trekke sine
a=er tilbake til Buglinjen. Etter erobringen av jernbaneknutepunktet



Sjepetovka har Vatutin et ypperlig utgangsnunkt for videre framstøt mot
sydvest. Nettopp som dette skrives me1des.•at -Vatutin har innledet en ny
stor offensiv i dettenavsnitt. -RUsserne har brutt de tyske linjer på
bredfront  og  nådd sitt første operative Mål idet den viktige jexnbanen
Odnsda.s.Lwow er brutt i 30 km.s lengde, -Derved er von  Msnsteins  armeer
d-1)n:jeprbuen kommet i en prekær stilling. Russerne som nu står foran
eTsrnopol truer med å  rulle epp  den nedte tyske  forsvardlinje ved Dug.

;Lykkes dette, kan det få vidtrekkende både Militære og.Politiske konse-
kvnnsern

Italtafronten.. •Umiddelbart etter.at general Clark hadde gjort  landgang
ved Nnttuno ble det i denne oversikt antydet at det nyopprettede bro-
hode Ville føre til en radikal endrinE i  Italiafelttogets forløp.  Det
lar seg dkke nekte  at alle forventninger i den  retning hittil er blitt
skuffet. Vi vet ikke hvilke mål anglo-amerikanerne  stillet seg ved
landstigningen, men, ait teler for nt hensikten var å rulle opp den søn-
nenforliggende front ved truslen mot de tyske forbindelseslinjer, Dette
mål har de foreløbig ikke  nådd.  Ved dristis stretegiog stor taktisk

_dyktighet lyktes det v. Keseelring å hOlde fronten i eyd.og snmtidig
vinne kappløpet om trop pekonSentradjonen  ved Nettuno. Derved bar han i
forste omgans: forp urret den anglo-amerikanske plan, men  derimot er det
ikke lyktes ham å gjennomføre den annen del av den oppave son Var stil-
let ham, nemlig  å knuse det allierte  brohode r tiltress  for at Hitler
5 gnnger skal ha s'itt ordre tiI det, siste gang med fribt innen utgangen
av februar. Selv on man nedgir at resultatet av landstigningen ved Net-
tuno ikke har svart til forventningene, skale man ikke undervurdere dens
betydning. Brohodet binder i øyeblikket ikkennindre enn 11 divisjoner
- 150 000 mann - og denne 14. arm skal være rikere-utstyrt med materiell
enn noen annen tysk arm. Alt tyder tåeat Hitler her har sett en chanse
til å bedTe sin noe medtatte pres_td.aje, - det er heller ikke tvil om at
Italin-felttoget som helhet har evekket Vestmaktenes prestisje i'syd-
øst Europa men på lengre sikt vil den Hitlerske prestisjestrategi
viee seg skjebnesvanger. I den engelske og amerikanske presse har mis-
nøyen ofte vært temmelis; høylydt p.g.n. det langsomme tempo i Italia.
En  skdl  imidlertid ikke glemme at etter at vestmaktene nu har sikret
ses tilstrekkelig store baser for sine fortsatte Middelhavsoperasjoner
er deres primære mål å binde 'så sterke fiendtljese styrker som mulig,
terrengvinning kommer'i annen rekke.

Luftkris'en øker stadig i intensitet og i februar nådde bombeangrepene på
Tyskland ot omfnng JUM aldri før. I uken fra 20. til 27. pågikk et kon-
tinuerlig ans:ret med 1030 angloamerikanske fly stadig over Tyskland.
Bare t løpet av 36 timer slapp. 6000 fly ned 8000 tonn bomber, mens tys-
kerne under alle sine angret på London i 1940-41 slapp ned tilsalnmen
7500 tonn, - i løpet av 11 måneder! Angrepene har i det siste vesentlig
vært rettet mot flyindustrien eller fabrikket av betydning for flypro-.
duksjonen: Junkerfabrikene i Leipzig, Dainler-Benz og Doschflymotorfa-
brikker os:  Norma kulelagerfabrikk i. StuttEK?..t, kulelagerfabrikkene i
Schweinfurt, Messerschnidts. og rakettkancernesikkene i Braunschweig,

• samt MesSerschmidtfabrikkene i Regensburg, Amgdburg, Furth, Gotha og .
Bernberg. En regner kt den tyske flyproduksjon som før jul da . jagerfly-
produksjonen fikk forttinsrett fremfer all annen krigsproduksjon, var
opne i over 2500 fly i  måneden nu  er redusert til  onkring det halve.
Til sammen1ignires kan nevnes at England og Dominions nurproduserer over
4000 fly i måneden, Russland 3500 og USA 11000. Med elike Produksjons-
tall lyder det ikke urimelig når Churchill uttaler at-6:,1fanget av de
sllierte  luftnngrep i  frentiden vil overgå alt nan har sett og tenkt.

Sttlliwen i vinterfelttogets siste-fase er da den at russerne har
fattende operadjoner icang tå  a1le 3 hovedfrontavsnitt, i nord med Est-
land, Lettland og Dstersjøkysten SQM fjernere mål, på centralfronten for



Isprenge den sterke festningSlinjen fra Vitebe'n sydover og  på sørfronten  "
for-å tY:Lnge v.Mansteins armeer tilbake oven Imens hamrer de
aIlierte fly uOpphørlig lrs på den tyske-Inigeindustri  og bj_nder stoxe
jagerstyrker i vest,.--te momenter Som sikkert har hatt  sin store be-
ty-dning fer  den vellykte gjennamføring .aV de tussiske offensiver. 10t-
er ikke å-annsynligat russerne unde: vinterfelttoget kan  nå  eVennevnte
mål, men alt tyder På at de,vil  tilkjempe  seg strategisk  gunstige  stil-
linner for et vår- eller sommerfelttog; Med utoikt til at  og
frreforhold i  løpet aV dc nærmeste uker vil legge en foreløpig demper
på operasjonene i øst, er det liten grnnn til å regne med at en  alIiert
invaajon av større omfang cr nær :eorestående. Kvintessensen ved koali-
slbnaStrateginen er nettopp samtidigheten i operasjonene. Frrst til
sommeren vil ferboldene  ligge gunstig tilrette for  Samtidige operasjoner
påealle de krigsskueplasser som da kan tenkes å bli aktuelle.  Til den
tid vil også det allierte bombeily etter  alt  å dømme ha redusert mot-
standskraften i "festningen Europa" ganske betraktelig.

Churchillp  taleg
22.  iebruar gjorde Churchill i. Underhuset rede  for krgssitua-.

.s.jonen, Han nevnte til N begynne med at han aldri hadde easteat krigen
Luropa ville slutte i 1944, men han hadde heller ikke  påstått dette

'motsatte. Imidlertid sitter Jitler stadig ved makten og nazistene og ge-
neralene har bestemt seg for å  hehge  sammen,

Den angib-amerikanske bombing aveTyskinnd holder 3 mill. tyskere
beskjefUget og den nar tvunget tyskerne  trl  å overføre 4/5 av jagerfly-
styrken til hjemirtefrontens beskyttelse, - .

Fra 1. januar 1943 til nu her britisku stridskrefter  senket 316
handelsekip på 835 000 tonn. 8-idennkrigens begynnelse htir-RAYm-istet
vel-10 000 fly og henved 50 000 flygere cr drept eller savnet. .

Flyoffensiven mot Iyaklnnd er den g..naergell planene ibr invaajo
nen hviler  på. Anarepenea omfnree og etyr eeimer.til langt  å  overgå
det man hittil.hur  sett  eller tunkt. Vi gjøre krigsproduksjonen
umulig i 118 tyake byer  eg  fabrrkkcentrer . eiengjellelsen fra  fienden
har hittil vært begrenset, man vi må vente at den økei Det er ingen
tviI om nt tyskerne på franskekysten forberednr nye angrepsmidler mot
vnt Innd, enten ved fly uten fører eller rakettfly. Hver gang været
er gnnstig retter vi slag  mot alt som tyder på  slike tiltak.

Den  engelske flynroduksjon  oVerstiger alangt tyskernes, den rus-
siske Produksjon er omtrent like  8tor og USA's alene er 2-3 ganger stør-
re enn  dnn tyake..

Om landetigningen Ved Ndttuno uttalte ChurchiI1 at  Hitler  har
dirigert'forsterkninger fra Frankrike og Juenelavia nnder et energisk
forack på å knuse brohodet, uten at dette er lykkee,  Fra  alminnelig
strategisk synspunkt er Hitlers beslutninn om a eette inn 18 divisjoner
i Syd-Italia og gjøre Italin til en  etor 2, front ikke uvelkommen for
de allierte.

Senere i sin tale hyldet Churchill marskalk Tito og hana partisa-
ner hvis  innsats Lnglend  stztter med all den makt som hensynet til andre
forpliktelsergjør - Videre forsikret Chnrchill at intet av det
som ble vunnet ved 'kenferansene i Moskva og  Teheran senere var  uått tapt.
De tre store  allierte er  absoIutt enige i:åin  aksjon mot denneeiles
fiende og mener at et stOrt felt for vennekapelig samarbeide ligger for-
an den Hitiertyranniet  er  knuet. - Under omtalen av Polen  nevnte
Churchill •t Stalin j Tekeran hadde forsikret ham om at  han znsket å
opprett,e et eterkt oa uevbengig Polen. Churchill minnet i den forbindelse
om at  Lngland aldri hadde garantert  neen  beetemt grenselinje. Don pol-
ske oknupasjon av Vilna i 1920 var således aldri godkjent ar kacland  og
det britiske atandpunkt av 1919  kom til uttrkk i d.a.k. CurZonlinje
(scm Stalin har entydet so.m Frunrleg for  grehseeeguierj.neen).  Churchill
håpet at de forhandlineer hen og Mr. Lden :rørt viLL lede til en
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overenskomst 0g forståelse mellem polakker og-russer,Jeg synes ikke
det:russiske kråv på garantier i spørsmålet om landets vestre  grenser
gå,r-ut over det som er rett  bg  rimelig.

Cbeirchill slUttet slik; Det var'en sak fremfor alle andre vi var
enige om i Teheran, det var å angripe  bg  tilintetgjøre-fienden tillands,
tilsjøss og i luften med hele vår stjrke den kommende Vår og sommer.
Til-denne oppgave må  vi-vie Oss  ever dag påny. Oppgaven er tung, arbei-
det langvarig og prøvelsene beir svære, men la oss alle søke å gjøre
vårt beete, vår plikt.' Seiren er kanskje  ikke  langt borte. -

vVy

Slutt med skr tet.
Søndag 27 februar talte redaktør øksnevad i London Kringkasting

til den norske hjemmelront. Han tok sitt utgangspunkt i Churchills
siste tale hvor eenne  advarte det engelske folk mot  å  tro at.seiren var
vunnet-hvis ikke hver enkelt Ejorde-sitt ytterste.til elete etund.
Dette gjelder  cuslt  oss alle, hvadenten man er tannlege eller kjøpmann,
lege eller advokat. .Det er nok så at kjøpmenn eg tannleger her preetert

4e meet åpenbare av hjemmefrontens mange nederlag i det siste  år. Men
det ånenbere ligger også hele forskjellen. Vår skem er ikke mindre

fardi- om den'hittil har  vært  noenlunne- skjult.
•- Ved cirkulære av 7 januar I944.  utba Justisdepartementet eeg opp-

gave fra advokater og sakførere om hvilken juridiek utdannet hjelp de
hadde påesineekentorer. -Cirkulæret var undertegnet av "justisråd" Kåre
Lersen-og byråsjef R. Breien, henholdsvis Riienæs høyre og venstre
hånd. Og formålet kunne ikke være dnnet enn å Skaffe en oppgave over
ungie jurister som kunne beordres til de mange ledige blekerte stillinger.
Det oste NS av hele cirkulæret. Men hva ble restiltatet?-- 160 gv Oslos •
advokater  deriblent  menge "gede navn" - her besvart departementets
ferespørsel og etter de stikkprøver vi har tdtt er resultetet ennu verre
utenfor Oslo.

Når en næringsdrivende ter et tillitsverv, i en av dc nyc  NS-orga--
nisaejoner eller betaler sin kontingent, så hører vi ofte, svært ofte,
at hans advokat  har rådet ham  til det.

Når  foreldrene ved ca skole faller lærerne i rvggen,  så  får•vi
høre at en advokat her ledet forhandlinger og enbefaft forsiktighet.

Det klages over at man ikke får Advokat-Nytt. Men man vil ikke
ha det i posten eller ved bud, for det kunne o. eære en provokasjon.
Og man vil ikke hjelpe med distribusjonen, r'er det medfører jo en risiko.

Nei, innstillingen er ikke noe å skryte ev.
Den norske hjemmefronten hadde sin herbiske tid i 1942.. Da gikk

lærerne til kamp, ungdometjenesten ble knekket, Kirken frigjerde  seg - --
fre den nazistiske stat, Quislings riksting ble kvalt  osv. Men  hva er  e
siden skjedd?

Der fins en liten gjeng av menn,eg kvinner . som daglig setter
liv, helse og frihet inn. Takket vare dem her vi fått nyheter, folk er--
hiulpet ut av landet og der er ydet mange tjenester som ikke kan omtales
nu. Men resten ev folket gjør ingenting.

Jorforresten, rett skal være rett. De står jo i kø for å komme
på borgervakt, og i diese deger har arbeidsgivere, etore som små, vært -
travelt og tjenstvillig beskjeftiget med å skrive oppgever.til arbeide-

.formidlingen tor at deres arbeidere ogefunksjonærer kean bli utskrevet
til,tysk arbeidsinnsats eller til det soM verre er.

Av de okkuperte nasjoner er Norre den som i øyeblikket ejør den
minst.iøynefellende inneats i den felles kamp. Fra-Hellas, Jugoslavia
og Frankrike til Polen oz Denmark kjempes og seboteres der mot den felles
fiende. -Disse nesjoner mener nemlig at freheten er en inneate verd. .
Vi kleeer bare over at det går smått i Itelie og at invesjonen ikke
kommer. Nu må de andre sannelig skynne seg a vinne krigen så vi kan få
fred eg ro oe keffe.



Denne situasjon er til skade for vårt land og .  for  oss.. Vår posi-
sjon blant de allierte synker. "Krigen og Arbeiderklassendet.store
rusaiske tidsskrift klager over oss. Og hvor skal vi hente.-kraft  tia
å ta fatt på fremtidens vanskeligheter når vi ikke.  -en gangnu:vil  sette

.noe inn?
Det er . ikke . vår sak å endre signalene for vår kamp. Men kommer

parolen om aktiv motstand, så skal vi- arbeide for  den  med glede og be-
frielse i våre hjerter.

Inntil da ber vi så inntrengende vi kan alle om fallfaIl å vise
den passive motstard som ennu er parolen for vår kamp. Glem ikko at vi
er i krig og at en krig må koste ofre hvis den skal.vinnes. Husk det
sent cg tidlig hvadenten det spørres om våre egne handIinger eller  de
råd vi skal gi andre. Yva det gjelder cr at vi er besjclet av kampånden,

på vakt mot forsøkene på å nazifisere oss, forsøkene på å få oss
til å tiene formål, det være NS eller -tyskerne..esEr.ånden•den
rette os sanvittigheten våken, cr der  i virkeligheten-ingen  av  oss som
ikke .n,ed seg selv vet kva som er rett i enhver situasjon  av betydning.
Vierlå  kunne se det etore i det små, Norge fremfor geschUsIten eller be-
hagLighoten,

Det må nu VE,J siutt på skrytet  om den norske  hjemmefront.. Be-
drifter utført.sn- andre for to år  siden er ikke til å hvile på.

istcdct vil  Ti be om litt nere beskjedenhet, litt Mere civil-
cou2aeelitt mindre tlenstvillighet overfor dagens  makthavcre.

vVv

Tysklands  utsugnin, s aV  de rte lond.
Det hdrtig skende terneo n cc tyske  kris:semkostninger kommer .ikke

bare til uttrykk  en  raskt stigende statsgleid, men . også i en. Voldsom_
sker-o“se. av kravene til eds.bk-speece-lard. Prankrikes utlegg  for  de
tysks skkupdsjonstropper cr 1943 øket til 214 milliarder 'franc mot
12 i 1942. Oessuten må  den franske stat dekke et underskUdd i den
tysk-franske clearing på. 62 milliarder  franc,  not 53 milliarder året før.
Av de beremiede stansut!.eifter på 420 milliarder går således 276 milliar-
der franc bil utbetal±nger for tysk regning, dvs. vel 25 milliarder kr.
på et enesto år, Da de franske statsinntekter beregnes ti=2-0 -Erni-
arr franc, må utbetalingensetil tyskerne skaffes ved  Iån med den følge
at statsgjelden i ougust 1945 nådde den astronomiske høyde av 1231 mil-
liarder  franc, Også  i Panmark forseres. den  tyske  utplyndring sterkt

det siste, Det .kommer til uttrykk i  den danske nasjonalbanks fordrin-
ger på Tyskland som •hu  •er onpe i 407 ralllloner„mot bare 7,4 mill. før
-okkupasjonea. Bars siden unntagelsestilstanden i  ecagust  er fordringene
steget med 650 millioner. ror Nores . vfglkommende belaber-.okkupasjons-
utgiftene seg til over 200) nil:ioner kr, i konts,nter: Hertil konmer
besiaglagt  offentlir_; eg nrivst eiendom m.m.m.

Til sanmenligning kan anføres  at den skadeerstatning de 70 milli-
oner tyskero ble pålagt etter  forrige  krig ifølge d.s.k. Youngplan be-
løp seg til 110 _1=iarder mark fordelt over 59 år, eller omkring 2000
millioner kr. om året, dvslangt mindre enn okkuasjonen  koster det
norske folk  er,

vVv

Menrhetefakultetet stn[-es..
Departementet Tdr beordret Monighetsfakultetet stengt fra 10  mars.

Dc studenter son ønsksr det onbfordres til å delta det hurtigkursus
til utdannelse sv prester sem Deper tementei ei er å-sette igang. Kur-
susdeltakerne vil in senne rsttegneter sor: a. c.Lcglsk embedseksamen og
praktisk teologisk ekf=en sir. Kirkedep'aet ntet forsøker på alle
'imåter å skaffe surrogatnressr,

vVy



Vær våken!..
fdrbindelse med kirkestriden vil  vi  sette  fingeren på det  sør-

gelige faktum at i enkelte menigheter viser folk en noe slapp holdning.
2trus menighet i Oslo har Således surrogat-"presten" Harald Fosse

fått 14 konfirmanter - de fleste barn hvis foreldre vil  gå  for  å
være gode jøssinger. Denslags må ikke foreomme. Når prestene har tatt
kamden opp for å verge våre barn og Vår ungdom mot nazismen i alle dens
åneedbaringsformer, så b-drde sannelig gode nordmenn vise sin takknemlig-
het ved å.slutt opp om prestene.  Det hører  ingensteds hjemme at de
frivillig sender barn til naziprestene. I Petrus  menighet  står

'således både pastor Rindal og pastor Kavlie-Borge då  kirkefrontens  side.
Det uvordi3 forhold i Petrus ma  snarest dwidøre!

v Vv

fre arbeid for fienden!
,Jrøst begynte t:eskerne å byp..ge en  flyplass like ved kygge st.,  sør

for  Mods.  De tok omkring 6000 mål verdifull jord og skug. Hangarene
byges kloss opp i  Rygge  kirke. Tre store bondegårder er revet med fjøs
eg låvc , andre er tatt av tyskerne til innkvartering. Før jul arbeidet
det-500 tvansutskrevne på plassen. Etter ju1 kom bare amkring 250 til-
bake. For å hindre at disse skulle stikke av tck tyskerne  dered  rasjo-
neringskort. Resultatet var at nye 150 rømte så for tiden arbeider det
be.re 100 mann.

vVy

Arrestasioner.
Fire storti smenn fra lerd-Møre er nettopp iitt arrestert av

Gestano i e.ristiansund  dg  bragt ti Trondheim,- Det er Llrik Olsen,
av arbeiderp nrtiet, Romundstad a bondepdrtiet og  Robert Sæther

av nentre. Likesom i Oslo, er det de siste uker også foretatt mange
nrrestdsjoner i  Kristiansand, Arendal og  andre Sørinndsbyer.

vVy

• Hirdeqnrinen.  
Under den farste mønstring viste  det  seg at denne bare besto av

15 mnnn. I journalistencs reportasje het det at disse ville bli fordelt
på Østiandet, Vestlandet OE Eerdlann.•

vVir

David Andersens •sølvvnrefabrikk i Tronihjmsveienr.i  nærheten av  Vanføre-
nnstdlten, ced  na tatt av tyskerne til fremstillinj av  flydeler. Fabrik-
ken skulle rømrws på et  par timer dd folkene ved fabrikken ble sendt pL
nrbeidetjeneste. Mnskinene må Ingrs.

vVv

Drept på lernbanevnkt.
For en tid siden ble en  ume ondd.jur., Hans Jordhøt.t.  som er ansdtt

i Riksrevisjonen, overkjørt  under jernbanevakt od  drept pa stedet.
Fr:ded 11/2 skulle  kj25 pme nn Helustad fra Slepe nden kl. 7 om morgenen
-f.o.r2dte jernbnnev ekten like ved  Billinnetae st. Han Likk ed  sidon av
e.poret og ble tett av toret kastet  nedover  nkrtn.en. Han fikk
me:Jt ?lvorlige skrder.

vVv

uislin anserbil!
.ror1(den kom der to pdnserbiler tti  ,ere nei. båt fra Tyskland.

Den ene var t:11 Quisi.i , en gere fra Hitler. Edn vet jo hva som skal
ti1 ndr rlen eT  populær. Frontg1asset er  splintfritt,  flere eentimeter
ty'et.

vVy
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Tyskerne lager arkiver.i fjellene rundt om i byen og  omegnene I ijellet
under BlendernStudenterhjem sprenges der til Todte i HolMenkolibakken
tl Luftwaffe o s.v Statenå arkiver-har'fått btdre om å flytte ut av

e:bysho
.yVv. •

Lederen av borgerVaktkontoret  i dslo,  olitiløytnant"Y Flo nfelt,
ér en'ytterSt utekkelig ung'mann'. .Han har  svoret dyrtog  hellig p at
ikke en jøsee.ng i hele Oslo skal slippe vakt uansett  hvor  livsviktig
hans arbeide er. Og etter aksjonen mot den fri presee i Oslo  forlyster
han sitt personale med å fbrtel1e at  nu hs: L hand over hele det ille-
gale avisapparateo.g kan  begynneeutsendulsen.we aviser med
pasSende'innhold i flr fremtid.

• vVV

Finn Halvosens nye mesterstykke "Høienhall" gikk 6-7 ganger og der var
-bOrteett fraeprezieren då der  var  innkalt US-folk, bare 8-10 tilhørere

pr• orest=ing .
.vVy

.70 e,,e5rdsbruk midt.i Stjørdalen skal raseres, bi..  for .å gi  plass til
en reserVeflyplasse.  På de fleste andre „bruk har tyskerne eragt beslag
,påbygningene'til,dnnkvartering. Videre er.hele sletten melloM Hell
og'Stjørdalen:-åtasjoner  beslaglagt. Over halvparten av bygdens dyrkede
jcrd beregnes å være tatt av tyskerne.. .
Skoler i hønsehus. På Jæren som  Overalt  ellers i landet:har.tyskerne
lagt beslagpå skolene. Da omlag 90% av hønsebestanden er slagtet ned,
.er mange hensehus'innredet til skolelokale:e.

alyskernes rekvirerieu av ,Telemarks  fylkeasykus'eharhittilkåstet fyl-
ket over 600.000kr, til .innredning av provisorisk sykehus på Søve land-
brukshøgskole,

•'Stud.entersamfundets seene Trondhein. ska1 bygges om til nazietisk:
-v=lete mee den beryktede "Smukke-jacob" Tøncier som direktør. -

Tyskerne forlangermetallinnsamlin e. i Norge. Det er særlig messing
gitrer, kobberbeslag, mossingskilter o,l. de er på. jagt etter. Aske-
begreeakel også tes med.• .-

41 fiskeutsal • i-Trondheim er  nylig  stengt spm ledd-1 den "nasjonple"
arbeidemobilisering. •. .
En svær tarivrav på 3- 4 km..graver tyskerne -e  mellom Gogsjø og Mokallen
ved Sandejord. Ute i Sandefjordsfjorden jeeeesetter utbyggingen.av de
svære befestninger.

Ieleleipundsbåten "Anne Sofie". 5100 tonn,  er . sunket utenfor Haugeuund
etter grunnstøtning med  pafelgende eksplosjon. Skipet var tunget lastet.

. vVv
Slaieskieeet. "Gneisenau" 26500 tonnj desarmeres. Flyfotos aee "Gneisenau"
T7,:ø.e-;;erekip til Scharnhorst") på Gdynias havn viser at skipet  er så
medt•tt ettereflyangrepene at  de store  kanoner er fjernet.  Tyskerne
har tydeligvis oppgitt å få det i katbdyktig stand..

vVV
Typnesutskrivnine av  ytterligere 300 000 franske arbeidere  forlanger
tyskerne nu  av

vVv.
Tonnas'etapet var i 1943 bare 40% av 1942. Halyparten av tapet falt på
de forste måneder av året, on fjerdedel på siste halvår.

vVy
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Våre hen
lleh=er.høyljelishotell har helt siden  1940 vært bebodd av

tyskerne. Nevra •hø;efjellshotell benyttes  so,11 rekonvalesenthjem for
inneJJe funkse=er i Reici'skommissariat. Gausdal har NS tatt,

Win t;e turistkotell ved Tretten og Solhøgda turisthotell ved Lillehammer
ex-rekonvalesenthje:£1, fqr  Sj-polititropper. Nermo turisthotell er en
-5ias skole for og Pefor høyfjellshotell har vært rekonvale  .
seM;hjem for u.erlevende offisel.er i Division Lngelbrecht som ble sterkt
•redusert cå nerdfonten,

vVv

1/1=2=1;11.foran,E2WYTTLN."'

islin har i et riaasin i Oslo bestilt 36 al:tenkjoler,  hvarav de
2 mec".. skinn. Den ene skinnbesetning koster 50 000 kr. Videre har hun
'becsilt 40 du,sih silkeetr=er og like mange dusin undertøy.

Ferrederen rittmester tidligere sjef for "legionen", er  anmpldt
av p2icpolitiet for å ha nektet å etterkomme pålegg om levering av
korn ,Ted 1411estrom

fra Trol=, en.av.de store NS-pampene som er
fisKeeksport til tyskerne, har kostet henved en haly million

reste:ureringen av sin ård Aker ved Hamar. Mens skikkelige bønder
ikke en planke eller en sekk cementl, får Berg begge deler i •vogn-
laster. Berg ex ogsgod venn  av "tinistrene" Fretheim og fiagelin, noe
som 1J.a. r,2ulterte i• 3 vonlaster.kunstgjøssel til vA-2onna i fjor.

GuTtav østbv, en av de store-svartebørshaiene på Elverum, er betrodd
det "statsbærende" parti... Pør krigen ble han dømt til

fengsele-e-sørre_Jnndra,creing for smugiug av  platinarever til Sverige.

!iFylkesøkoromi.sjef" Rolf jedlund, leder aV NSh i Agder,  er arrestert for
undersla av 10 000 hr. fra go7-Troende  bidragsydere.

Sternasten, DoatfullrlektiP Olaf Jacobsen,-.begikk for  kort tid .siden
eitt =ders2.ag. Det rWifterte Tt forflytning-til et mindre posthus.

Dette viSer NS-programMet •raktiseres, fra fru Quisling
like  ued til de mest obskre forbrytere i partiet. Lksemplene kunne
forfieres til kjedsowelighet. Slik er

ILet denne bakgrumn kan det -vre av interesse å citere hva "fylkes
fereren." for Ckllo og Akerehus Holm (født Abranamsen)•uttaler til Aften-
posten 4.3. d.å. ora det "statsb:erende" parti:

"Partiet og det ndsietning skal være garantien at staten
blir ldet etter de prinsipper son.den nye•ti3_ innebærer. Det vil si
dot samm, som partiet innen administrasjonen, innen forvaltningen,
ja i det hele tatt vil få en avgjørende innilytelse på så å si alle
livets oder. Vi plikter med andre ord å•sette•folk med vkrt  livssyn
og vår innetillirE inn nøkkelstillinger.---"

. I sannhet uhygelige peYspektiver, men heldigvis er det meget
god€:, utrdkter til at vi snart skal bli kvitt:både det "statsbærende"

dets "åndsretning" c).3-dermed den retts- og .lovløshet, den
vold oF tvang, den vilkårlighet og korrupsjon, den motbydelige humbug

kw.aktelise-eer den s.k. "nye 'tid".


