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Da,vår fbrrige oversikt ble skrevet hadde general Sjukov nettopp
innledet sin store offensiv på.sørfronten. Den utviklet seg hurtig til
et av de-største slag i denne kri;g og har ved et mønstergyldig samspill
nellom 1.1 2.og 3. Ukrainske arme under generalene Sjukov' Xonjev og Ma-
linovski ført til den hittil største triumf for rusSisk krigskunst.

.Qjennom denne storslagne:våroffensiv har.den røde arme høstet fruktene
av den fOrdelaktige strategiske Stilling den hadde tilkjempet seg under
vinteroffensiven. Når det tyske nederlag er blitt så katastrofalt skylles
det delvis en alninnelig Svekkelse av det tyske krigspotential (her har

• vestmaktenes flyoffensiv spilt en viktig rolle) dels alvorlige strategis-
ke feilgrep fra den-tyske hærledelses side. Tyskerne må nu i fullt monn
bære følgene av Hitlers prestisjestrategi. Mot von Mansteins råd tvi-
holdt han på Dnjeprlinjen inntil katastrofene. (1Lkopo1, KanjeV-sekken)
ikke var til å avverge.. Når den tyske hærledelse har innladt seg på et
så høyt spill, skylles.det sikkert også overbevisningen om at snesmelt-
ings- oTsøleperidden skulle tvinge russerne til en vårpaUse som
sette Von janste'ins,/-meer istand til å holde BUglinjen, Men her gjorde
de en lvo.lig feilregning.. Fremragende russisk ledelse parret ied over-
legen russisk Styrke lot seg hverken stanse av de oPpbløtte narker eller
vårflommen i elvene og de tyske armeer blr fullstendig Utmanøvrert. Be-,
givenhetene lar seg kort sammenfatte slik:
.1.ALukrainske.arpo.6 under'Sjukov støtte sydvestover mot Karpaterpassene, -
over KolOmea mot Tartarpasset ved inngangen til Theiss-dalen, over Cer-.

.nauti mot passene il TranSylvania. Ved disse framstøt ble den tyske øst-
arme defiåitivt  delt i  to. Forflytning av tro ger fra Lwow-avsnittet
til fronten i RoMania eller omvendt kan nu bare foregå ad lange omveier
gjennom"Ungarn-pågjernbaner med tildels liten kapasitet, Mens Sjukov
hadde stor frniTi  qng i retni.ng av Karpatene, har byene Kowe1, Brody, Tar7-
nopol oj Stanislawow lenge sperret veien til liwow hvis erobring er en
viktij forutsetning for de videre'operasjoner i dette frontavsnitt. De
fire nevnte byer har vert omringet i flere uker,, men garnisonene har for-
svart seggmed stor tapperhet og derved lenge hindret det direkte angrep
på Lwow sorEl ligger omkring 50 kmp bak fronten, Den 16, april kunne imid-
lertid Stalin i en dagsbefaling meddele at Tarnopol var falt etter 5 ukers
beleiring og kåmp i byens ruiner. Av garnisonen på ea, 17000 mann ble
vel 2000 tatt til fange, reSten var falt, Derned er en av hjørnestenene
i det ytre forsvar omkring Lwow eliminert, Meget taler for at et direkte
angrep not dette viktige knUtepunkt nu står først på general Sjukovs dags-
orden,,
2, ukrainske arme under Konjev hadde 8. mars tilføyet tyskerne et knusen-
de n ederlag vedg-bman og general Konjev forstod Med stor dristighet.og
dyktighet å utnytte denne seier til et dynt gjennombrudd mot sydvest.
16. mars forserte han :3ug,.trengte i ilmarsj mot Dnjestr som ble passert
19. mars,- fortsatte mot og oVer Pruth 25. mars for 7, april å nå Sereth.
Senere er støtretningen lagt over mot syd der slettelandet mellom Kar-
paterne  og  Donautieltaet synes å være målet.
3,  ukraillske arme under Malinovski nådde sitt første mål Nikolajev 28,
mars og innledet Umiddelbart etter angrepet 1)>;. Odessa, . dels ved et Støt
vestover langs Svartehavskysten, dels ved et angrep fra Pervomajsk ved
Bug, Dette framstøt brøt i rask rekkefølge Odessas forbindelseslinjer
(sem hovedsakelig gå4- not nordvest) og tvang von Kleist til hurtig å eva-
kuere byen for å undgå fullstendig onringing. Størstedelen av de tyske-
styrker synes å være undsloppet langs Svartehavskysten, men store mengder
tropper eg materiell gikk tapt under forsøk på evakuering sjøveien.

- Allerede tapet av flikolajev LIdde betydelig.Terverret stillingen
for de innesluttede tysk - ruplenske styrker på. Krim og ved Odessas fall-
var deres Stil1ing blitt håp1øs. etterat såvel sjø- som flyforbindelsene
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praktisk talt var nvskåret. Da derfor russerne innledet sin konsentriske
Krimoffensiv fra nord og øst, var  det innlysende at  de tysk-ritmenske styr,-
kers skjebne ville.være beseglet på kort tid; men at sammenbruddet skulle
så  så raskt som vi nettopp har vært vidne til kom allikevel sOM en over-

reskelse i betraktning av de gunstige  forsvarSbetingelser som  terreng.et
byr. 'Den 10. april ble offensiven innledet  og  idet dette skrives. (18.
apr-11) er dPn siste tyske . posisjon ph  Krim  i ferd med å falle. Det kjem,
pes ueliddelbart foran festningen Og - flåtehavnen Sevastopol. •Krim  ble for-
svart av 4  tyske og 7 rumenske  divisjoner.  Inntil for 2 dager siden hadde
russerne.tatt 37000 fanger  oe  resten aV de 100 000 mann som forsvarte Krim
har bare hatt valget  mellom å  kjempe o dø eller la seg  ta tilfange.
Foreok på å unnslippe sjøveien er blitt møtt av russiske fly- og sjøstrids..
krefter og har kostet mange tysere og.rumenere livet.. 'Aed russernes, be-
settelse av Krim og erobring  av  Odessa er den strategiske stilling
Svartehavet totalt forandret. . •

De viktigste  resultater av den russiske våroffensiv kan .sammenfat-
tes slik: 1. Den tyske østarme er definitivt delt i to. Omgrupperinger
kan bare skje ad s'tore omveier og a1le forsyninger til sydarmeen  må gå  -
gjennem  det politisk og  zilitært usikre sydøst Europam 2. Ln bresje er
åpnet til militært og politisk vitale deler av "Festung Europa", 3. Ved
besettelsen av Krim og erobringen av Odessa behersker den russiske flåte
igjen Svartehavet,og viktige baser er sikret for fly- og flåteangrep .mot
rutrlenske og hulgarske kystområder, 4. Iduligheter er skaptffor direkte
militært samvirke mellom de allierte i øst og vest. Dette direkte samvir-;
ke er allerede innledet i og med at allierte fly fra baser i Italia daglig
bomber kommunikasjonsknutepunktene.bak den tysk-ungarsk-rumenske-front..

I og . med de erobringer som ovenfor er omtalt hame den russiske vår-
offensiv stort sett nådd sine mål, bare i syd står ennu litt igjen før von
fiansteins armeer er trengt tilbake til Donau-Karpaterlinjen. 1n viss
pause i onerasjonene på sør-fronten er derfor å forutse, så meget mer som
den russiske hærledelse nu står averfox valg et av strategi-sk  sett helt
forskjellige veier fon en sommeroffensiv. Skal det neste framstøt gå over
og sønnenom Karpaterne mot Donaubekkenet eller skal det rettes vest- og
nordvestover direkte mot Tyskland? Valg av cmråde bg retning for en
soMmeroffensiv avhenger i høy grad av vestmaktenes planer og hvor langt
deres forberedelser er kommet En gjennomført koalisjonsstrategi skulle
tilsi at et russisk framstøt mot Donaubekkenet ble• koordinert med en Bal-
kaninvasjon mens en eventuell russisk offensiv mot Polen, østprøissen og .
Schlesien har en invasjon i vest som sitt naturlige supplement.

Invasjensepørsmålet og de forskjellige muligheter som byr seg i den
forbindelse har vi tidligere drøftet Ilere ganger i disse oversikter. Vi
skal.derfor denne gang innskrenke Oss til noen korte kommentarer. Såvel-
i,Lngland som i Ruseland har misnøyen med at invaSjonen har latt vente så-
lenge•på seg ofte kommet tilordel og utålmodigheten i de okkuperte lånd
kan vi jo selv dømme om. Utålmodigheten er naturlig nok, men . når den gir
seg uttrykk i misnøye og mismet, er det nok fordi mange undervurderer
vanskelighotene Og ikke fullt ut forstår betydningen av _at forberedelsene
blir truffet med største grundighet. . For selv om den tYske kampkraft
alminnelighet er svekket, mangler vi ikke•eksempler på at.tyskerne.ennu
kan kjempe med største tapperhet, dyktighet og seighet (Cassino, Tarnopol,
Vitebsk, Pskov). Et moment som lett blir glemt er at selv om vestmaktene
nu rår over kvantitativt betydelig overlegne armeer med glimrende materi-
elt utstyr, så lider disse armeer kvalitativt av to alvorlige mangler:
store deler av dem er uten kamperfaring officerskorpset har for  en stor
del kort  oe  mangelfull utdannelse. Ikke minst dette siåte er et alvorlig
handicap når man skal gå  til  angrep mot  armeer som ledes av det  erfarne
og tradisjonsrike tyske  officerskorps. Bl.a. for å bøte på denne mangel -
har det vært nedvendig å ta tiden til hjelp ved invasjonsforberedelsene.

Imens hamrer imidlertid de anglo-amerikanske flystyrker med økende
intensitet løs på den tyske krigsindustri, og de tyske komlunikasjoner.
Natt.til 19. april kastet vel 1000 engelske bombefly over 4000 tonn bcm-
ber mot jernbanemål i Prankrike. de siste 6 uker  har  gjennomsnittlig



.mellop 17 og 1800 fly i-døgnet vært over tysk område.De allierte har
herunder tapt 1100 fly, men.de tyske tap beløper seg til m-er enn 2000.

"Bombeområdet utVides. Stadig og når nu helt til kstprøissen, )(plen og Dal—
'ticum. ' Betydningen-av vestmaktenes innsats også•for den russiske of—

fensiv ma ikke undervurderes. Uten den betydelige svekkelee av- det
tyske fly:i øst ville den røde armes store resultater neppe vært mulige.
Dessuten.virker den stad4.g økende, tilsynelatende uimotståelige flyoffen—
siv sterkt demoraliserende på hjemmefronten,..sterkere enn nederlagene i

.:.øst  Men allerviktigst er kanskje den desorganisasjon bombekrigen frem—
:kaller i administrasjon og kommunikaSjoner. Dette er alt sammen nødven-

-e dige  forutsetninger for invasjonen. Hvor langt forberedelsene. er kommet
'vet bare de få innviddeLmen telegrammer.til_svenske avieer meddeler at
" "dagen D", invasjonsdagen, nu er fastsatt,

Ser man på situasjonen som helhet, er det åpenbart at russerne
gjennom sin-våroffensiv har tilkjempet seg strategiske posisjoner som byr

_ gunstige betingeleer for et avgjørende  -euten  nu dette skal rettes
mot Balkan eller direkte mot Tyskland -Det er vel imidlertid. r£Melig- å
atta at, de trenger en  viss  tid for å eatte istand forbindelseslinjene i
de nyerobrede territorier og for eppladning av sine offensive baser.
Visee tegn (som storbombingen av jernbaneLJ i Frankrike) kunne tyde på
at bombeforberedelsene i vest er gått-inn.i den avsluttende fase før in—

gvasjon, men det er rimelig å regne med  at  ennugno'enuker vil  gå  før det
store,konsentriske angrep på.' 2estningen Europa n  slippes løs. Det kan
imidlertid være på.sin plass i denne.forbindelse å minne om Churchills

-uttalelse i siste.radiotale: "Det kan komme mange tilfeller av falek
alarm, mange skinnangrep og generalprøver innen selve1nvasjonen er et

I faktum",
(Ved utarbeidelsen av denne oversikt-har forf. vesentlig bygget på

"Håndslag").

Til :dorges folkl

— 3

vvv. •

Hva vi klemer for.  
Uhder denne overskrj_ft var'i forrige nr. ved en beklagelig feil

gitt plass for en innsendt artikkel som har utløst tildels skarp kritikk.
Vi finner "kritikken berettiget og vil i neste nr, presisere vårt syn på

-dette spørsmål.
vVv

STOPP  ARBLIDSTJSTLN IARr

år reiser den norske h'emmefronten seg til åY)en.kamp mot AT.
Inp;en  god nordmann ingen norsk lenta møter til see-on eller t'eneste.

V1 vet hva norsk ungdom på utefronten .Setter inn i kampen i dag,
sdm flyvere, sjøfolk og soldater. 'Mange av dem er blitt drept eller
leidlestut men uten, å betenke seg fortsetter deres kamerater å gjøre sin.
plikt.  Vi  vet hva nbrsk ungdom i fangSler og landflyktignet ofrer, i
troskap mot er det vår tur t11 å vise samnold.og mot i striden
for frihet og fedreIand..-- Det er to grunner til at vi velter AT. i.år.

1. AT er mer og mer blitt en skole i nasisme.-1;ersk ungdom tar
gjerne sin tørn med kreppsarbeid. Men den han iLke lystreet befal som
direkte gjør seg skyldig i forræderi mot kenge og fOlk, pg som planmes—
sig prøver å lokke andre til det samme. Hver norsk jente og gett er klar
over'at iorge er i i dag, at fienden heter tysere og oguislinger, og
at det veldige flertall av nordmenn står enige i den krigen.. •- en AT—be-

- falet er gått i fiendens tjeneste, de handler etter tyske-direktiver og
blir utdannet for sitt Virke i Tyskland (en hel flokk .kom hjem fra• leirer
der nå 1 begynnelsen av april). Og den ungdom de kommanderer over, blir
kalt til idrettskonkurranser med hirdfolk og tyske lag, de blir tvunget
til å paradere for Quisling og tyske offiserer ved AT—mønstringer, og i
tjenesten-og fritiden blir de utsatt for en.slu, intens nasipropaganda.
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2. Den viktigste og alvorligste grunnen til at AT må stoppes i år,
er at det er overhengende fare for at tyskerne vil mobilisere norsk ungdom
til tysk krigstjeneste i en eller annen form, eller gjøre AT-leirene til
krigsfangeleirer i tilfelle det kommer td1 krigshandlinger i Norge.
vet.hvor.angrepet vestfra mot tyskokkupert land Vil bli satt inn, men ti-
den for invasjon nærmer  seg,  det er ålle parter enige om._ tinnland kan
trekke segeut av krigen når som hel5t, og da kommer Norge direkte i front-
linjen; slik som .EStland for noen uker åiden.

Det -vanskeligste probleM for tyskerne i dag er å skaffe nok tropper
ved fronten og-nok arbeidere bak-den. Quisling på sin side har mamge gan-
ger understreket at Norge åtår ved Tysklands side i denne krigen, og at
vi nordmenn plikter å kjempe sammen med tyskerne. ljare frykten for åpent
.opprør i folket har tvunget håm til å utsette forsøket på å mobilisere vår
ungdom til krig på Tysklands sid•. Idag vet vi med sikkerhet at ledende
quislinger har planer omiå utlevere norsk ungdom til krdgsinnsats for tys-
kerne Vi vet at Riisnæs har stilt forslag om å mobilisere fem åtsklasser

• TUlhjelpetropper på østfronten, og at uisling har tilbudt Hitler tre
divisjoner norske tropper. Og den dag kan meget snart komme da tyskerne

sin desperasjon griper tjl den re.serven av ungdom SOM fins Norge. De
har alt gjort det tildVarende Estland,. Ungarn og 810vakia.

Liobiliserinrsfaren er derfor dødelig alvor, Den ungdom som ikke vil
risikere plutselig å befinne'seg pa østfronten i tysk uniform, må i dag se
lenger en.n til det nærmeste skritt han tar. Det er ikke så at det
2te vil være å si ja til arbeidstjenesten og ta imot ordre fra NS-befalet.
Det kan skje i en håndvending at siviltjeneste blir forandret til militær-

' tjeneste. Da er det,forSent å organisere'seg til motstand, - ja en kan
for den saks skyld gjerne sitte i lasterommet på en båt på vei til Tysk-
land som soldat eller arbeider, som krigsfange eller gissell før en aner
noen ting. Framgangsmåten dOM ble brukt mot lærerne, studentene og jødene

_er enkel nok. Den burde ha lært eeere, å gjenglonskue tydke og quislingske
forespeilinger o2 dementier.

STOPP AT IÅR! Norges folk, slå ring om vår ungdom i denne tiden!
Styrk den til å gjøre det den-vet er rett, hjelp den om den kommer i fare.
Full ikke unna! Ta den risiko som skal til-for å gi hjelp som duger.
Her er-noen korte råd:
1. Hjelp de unge til å holde sammen. Svik dem ikke med tvil og ynk!
2‹ Hjelp dem til å lytte etter gode råd. De fins, men alt kan ikke sies

åpent idag Lytt opimerksomti
3. Hbld tettl Det vrimler av angivere, og denne aksjonen er ikke til å

prate om, men urbeide fram.
Ing.en bli uten h'el som ofrer for den felles sak. Hjelp med ar-

beid og husly, med mat og klær.
Forrige gangen gjaldt-det Ungdomstjenesten, den.faltl -Også d d.enne

kampen seirer vi. Slå ring om våre barn og ungel Stå fast.

Vær eterk o, 'ør andre sterkel

vVve.
Foran av 'ørelsen.

Krigen er d ferd med å gå dnn jesin siste, avgjørende fase. Den
vil kreve sin innsats av alle, også av OSS våpenløse på hjemmefronten.
Mer. edn noensinne lør gjelder det å vise disiplin og samhold og ubrytelig
følge parolene. I de avgjørende slag teller hver enkelts innsats, ved
frotitene som bak dem.' Hver eneste en, kvinne•og mann, kan 4øre sitt.

Vi har ikke lenger tid og råd til spredt fektning. Na må enhver
som vi2gfortjene navn av god-nordmann finne sin plase i rekkene og gjøre -
sitt, selv om det skal koste-risiko og offer. I de væpnede• styrker er
det tusener som hver dag gir sitt liv for den sak vi alle kjemper for, og
andre tusener blir skutt.og brent, til krøplinger, De sier ikke "om" og

men"og "hvis" og "kanskje". De betenker seggikke. De gjør sin plikt.
Skal de være alene 6m innsatsen og offeret? Vil ikke du også gjøre ditt

kampen for frihetene slik at du gjør deg fortjent til den? Eller vil
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du-ta:imot,den Soffl en,a1Misse fra dem som ikke tenkte.på sin personlige
'trygghet.ogbekveMmelighet, sih  stilling  og sin.formue?

Mange serg Ja - men hva kan vi gjøre?
Alle  kan,  hVfs de:tenker seg-oM, utrette noe.. Det er naturligvis

ikke alleSitt a gjøre en innsats i det aktivei1legale arbeid i ordets
snevrere betydning, men det er likeveltusen små måter hverpå man kan sabo-
tere ^g.ire-MMe  den  tyske'krigSinnsatS.  I  første rekke gjelder det naturlig-
vis de hvis arbeid mer eller  mindre  direkte tjener tske interesser. Her
har det v=t  syndet  i korge: B'åde firfflaer og enkeltpersoner har i'mange
tilfeller vært .alt  for tjenstVillige«til å pata seg leveranser og arbeids-
oppgaver,  og  seIv de som mer nødtvunget har tatt:oppdragene, har ofte le-'
vert-både  for  raskt c) for godt arbeid.' Det harhatt manEe årsaker, fra
tankeløshet og yrkesStolthet tilsimpelt pengebegjær.

Det må ubønnhørlig kreves at :det nå: blir sIutt å slikt. På enhver
måte Må de tYske krigsanStrengelser nå bremses og treneres. Trekk

fram alle mulige vansker,-reeile c);; onpkonstruerte, det er jo nok av dem i
denne-tid medTMaterialmangel og sviktende tilgang nå arbeidskraft.'  TøY
alle frister, arbeid langsont o arbeid sJ1c, misforstå og fusk! Her
kan ikke gic genereIle direktiver; enhver m nake  sin  fahtasi og fagkunn-
skap. Ofte kan det med små, ja endeg,ufarlige:midler oppnås betydelig e,
resUltater-

Dette gjelder ikke bare de SOM direkte arbeider for tyskerne og som
Nerge er et mindretaIl. Det Ejelder også je mange flere hvis virksomhet

indirekte tjener den-tyske krigsmaskin. Det gjelder f..eks-c  ikke bate den
gruben sonlieveTer. Malm til tyskerne, det gjeldero.g.så. verkstedet som le-
verer maskiner til gruben osv. Lnhver har plikt tfl a analysere sin virk-
seMhet ut fra den synSvinkel og hver_dag stilleSg det samvittighets-
spørsml: hvordan tje,ner,12E. t.yskernes interesser oj hvordan kan
skade dem? . . _

-Hver arbeidstime_f,er Vskerne forlel'icer krgen:og,vil øke de stri,
dendes tap når de  går  tIlstorm mot "festningen Lurona".' Alt hewer sam
men. Hvor mange mann tyskerne kan stille på østfronten ng bak Atlanter-
havsvolIen avhenEer bl,a, av-hver mange-de kan få til å arbeide effektivt
for seg i det'besatte Eurona, Lor,ge, Hvert tonn de,får av metaller,
kjeMikalIer o;1. betyr en økning medTtimer eg dager av deres motstands:-
kraft, betyr ofre blant våre kjemnende landsmenn og allierte som kunne
vært'un-,gått.

Pa-bakErnnnav dette vil man o sa forstå alvoret i parolene nå om
boykott av,arbefdsmobiliseringen borgervakten, AT og liknende tiltak for
å trekke oss inn i den tyske krigshuSholdning. Slik Som forholdene er
dag. med en skrikende mangel på menneskemateriell i den tyske leir, er det
like viktig  at  de okkuperte nasjoner'holder sitt avsnitt av ".arbeidsfron-
ten", som at treppene- kommer ti1 å holde sine brehoder når invasjonen set-
ter inn. Vi  står  foran de avgjørende støt mot Tysklands krigsakt, og de
kan bare fere seiren hjem hvis alle-gjør Sin plk, sivile son, .111.tære.
I den tota3e krig er det ikke lenrernoe skille mellom stridende og nikke-
stridende". -Vi er alle soldater i hfSteriens største frihetskamp, Vi
må alle gjøre vår plikt,

vVy

"DOLKESTØTLI=LN har alltid spilt en fremtredende rolle i -den nazistiske
7&-Jte, og  dUF -or ikke Minst nå opp gang på gang - parallellen ixed 1918 er
svært nærliggende. Hva er egentlig dolkestøtlegenden? Det er en histo=

-rieforfalsknin£ som .er.laget-av tyske militarister; iføle den ble
land ikke beseiret militært i ±orrige verdenskrig, men tapte bare som
følge . av et "dolkestøt i ryggen":. revolusjonen og sammenbruddet av hjen-
mefronten,

Denne lære har  Spilt  en m.eget:stor relle i den politiske debatt i
Tyffldand mellom de to verdenskriger;:den skulle tjene til å fjerne an-
svaret for nederlaget og dets ulykker fra ohavvinister og militarister, å
opphIsse folket mot de demokratiske partier og - ikke M:Last s forberede
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stemningen fer en revansje,crig:_ bare man. nestc p:ang holdt jøder, marxis-
ter og annet pakk på plåss "ville.den uovervinne1iF.c tYske milit=makt
sikre seicren, .

Påstanden er.den frekkeste.løgn.- Det faktiske forhold er fp1gcn-
de:_.2e. offensiver som tyskerne  søkte avgørelsen 2ed på vestfronten varen
Og.sommeren 1918 slo ful1stend1 g fcil, nadde i.kke på noe punkt de opera-
tive mål og vistc bare at den tyske krisfS-maskin var  en skygge. av  hva:d-en'
hadde vært.• Den 18. jull.begynte dc aIliertes motoffensiV Som gjorde
store og raske framSkritt og førte til avgjørende  'gjennombrudd ved  Sois-
sons den 21. juli og ved Apiens den 8. august.  De  :11iertes overlegenhet
i materic11 og mannskaper .økte stadig (aLlerikanerne senJte da-200 OCO
mann over havet i måneden), mens Tyskland "Nr2.T bunnskrt ior reserver.
Ludendorff, den tvske øverstkommanderende, har selv om 8. T ugust ,srevet
at ban innså f "Clict var slutt med vår kampkraft", at han ikke kunne
hålje å.vende bladet at krigen måtte bringes tiI avslutning.

Den 27. september kapitulerte Bulgria. Dermed var vcien for dc
apE5n til Romania, som ville bli besatt på noen uker, c); uten.den

rumen.ske o1en ville Tyskland ikk kunne føre krig i.mer enn høyst et
par mån.jdr, .0sterrike Var på rannen av sammen-buddet, cY.m ikke lengc
ville Yvskial'.ds sydgrense ligge åpen.

JJa innså Ludendorff .os Hindenburg at krigen for ennver pris måtte
bringes til avslutning. Den 29. september krcvde generalstaben "øyeblik-
kelig avsendel.se'' av fredstilbud, og g:jentar kravet 3. Oktober. 2en miIi-
taristjne visst a ried. :d.cm ville.de allierte ikke sluttc nc..n avtale,
og derer satte Iudcndorff7 som hadde wrt TyskL sx1s faktiske diktator,
all sin.energi inn på at riksdagsflertallet i Tysi.-.1and skille k=me til
makten, Altså: s-tetemskiftet i overganr9;cn fra

eneVeide iul parla=nta,risme, ble drevet 4A.jennom av hens=
ti=L2redsforhns3.1inen_ncttopp. v dL folk som etter_psat_denne
ha vaii1Djit.  de 'var blitt dolket i rirc,,en!

TJnge før revousjonen, .ja 1c:J.gc fer nni.ri un avet -)bilamenta-
risk stvre, c folket cnnå var lullet inn i seiersdrømmer, så den mili-
tære e1 le (og k..;iseren) åt krigen var tapt. Så skjev de regjerim:s-
ansvaet over pa de menn som skulle.overta fallittboet, os formelig tvan
dem tiw å soke våpenstillstand. Først da, idet bindet  ble  revet fra dct
politj_sk naive tyske folks øyne og Cet plutselij; så ned i avgrunnen, be-

ynte -ir3lighetne innenfor ma,:•.tnen, a=een bg sivilbefolkningen-; mytt e-
ricipå krisskipene som innledet Cem, begynte først 28. oktober.

ikke 1enge etter lot det tyske folk seg innbille at det ver hjem-
mcfrnten sen svikte; og svek, at nederlac,ct skyldtes marxistirs o;-_; jø-
ders_revolusjon oSv. Sannheten var at Tyskland var slått
bunn og grunn p;" ikke hadde en chansc til annet.,:nn å holdc det _;ående
nocn måneder il , på bekostning v hundretuseners lv. Denne nL.skal
dot ikke bli . illighet nfor en slik legendedanelse. Denne g .an.g skal også
det rallitare sammenbrudd bli uomtvisteliP..

vVy

Et
-Deuts2he Allgcrseine Zcitung sktive :. om r2ysklands forsyninspro-

b1em> -Det som bekymrer oss mcst cr hvordan Vi skal . få ti1strEkl_elige
klott og fett. Vi er ikke lenger i smme,gunstige som

femge vLr da vi ennu kunne ta mcd i våre bercE:ninjer forsyninger fra
øst, 131-..evet må nu tilfredsstillcsfra lend som hittil v rt forholds-
vis Ao3 stillet". Siste setninb er Uthevet av oss. T.Igen vil vfl v:.3re

tvil 0-2 nva ch_n betyr for bcforiningen i d ennu oku-9crtc o=åder.
Selv om krigen bfir brat til avslutnin i ..Luropa før følgene
av den strkt forverrede forsyninssituas:,en tlysk1-and nar g:!ort seg
gjeldende mcd full tyngde "aos oss i for..1 civ reduserte tilførsler oL øke-
de rc_1(visiSjoner av fisk, kjøtt og j.lordbruksIJrodukter, må vi  vre  forbe-
redt på  cn v[:nskelig er=i_ngssituasjon i  cken førstc tid ettcs krigen.
Det er aangc land soM sko.l forsnes oci transportEn tar tid. Derfor cr



det i ['r mer 'Maktpåliggende enn noen sinne at, bønder • pa.1..se11-dyrkere
driver LIE.5st Llulig ut av jorden. Bønd,er'ck* .jdbrukere ka-4 best, støtte de
alliete  planer i 1944ved dyrke mest mulig denne Sornmerl  - Gjør det

norske-,,rf'olk: defin.e . alene skal  nyte .  go d av  høsten!

vYv
. - •

..r..,., .
,Uiclz...cipi,.A-tt. :!,{.q:d*kntNS-Atatstiudslett: for_.termirnen •194i14...

•L f -10.20: 1461-'W':-eLri,.;sfrivillige •
]025. Tj,lskott til _L.L,sj9ng..1 samling- m‘m.
1030., Jj-rrrdQns:v.å.penoppL,.:rin. ,.. ,

-• 1.C33'..';'Dir. k.tora.-.1-iet •Id±-: S:-)os•i_albrientering
.•  104..  : _il..ilskott tit...L'.o-i?..nnstorb-.

'1035-...!iisejut[dfter  '-_.'Or. eie:Aomner und'er administrasjon,
- aV Førsrens b -1.1-j: n i EJ t e r 1...-),r e . kans.

1036. SE2i-'skiite bge- ok: 's.:1-krir:rtilt*a.k under Førerens_
. • .0(-., .J.-Ini sterpre sid erte:ris-..nnselli..
1040. Idi'zfvidasjonsstyret for innd.ratte forti-L-er,;

1 „ Lø,nnl.ngex, • ...: . 301.000.-
2, RiPn't4rutgifter -20.000.-
3. Porto,. telef. , i telegr. 15.000.
4 , '7i-iu ,-:, lys,  varme
5, Relset..t6,--...

. . . . .. . . . )24 : 00.-0000 . -

bud jet'tert med et på 22.064.000. -

vVv

-Lar•s Frø:,rland, Oslo, dro.,,til. s-tian.sand påskehelgen og
se,-; [5:-...dstjen.esten dtralcirl:. -e/). 1 ,,,:p,:lskedag. Det-,,møtte ba-re litt

een store kirken og en s-Lraks de -sI=_jnte -hva slags
glg_dst:;erreste det var. Y.)isse av fratatt le,..itimasjonskort!

isastOr_Einar .VilhelM.Sen"er nu blitt..forvist for 12. g anc p`::. '2 år.

Jouririlist jacob R-Jken ødeqaard, • det nazfiserte 14T13..s korresponden
StockhoIr.1 er -a,rrestert av det sVe•nske politi og dømt til 5 maneders straff-
ai,13-id for spionasjevjirkomht.. Han, har vær-6 fanatisk nazist siden 1933

kri ,en medleni',aV .Norsk ,na.sjonalsosilistisk arbeiderperti Som
--bekjente se il i1tlers førerskap.

den beryktede gestapoagent si for en tid
sidenforlot larrdet etter lik p;i.ftet seg med svenskerr Dahlgren, ,er arre-
Stert for •spioneri av ciet svenske pol ti" under forsøk på ulovlig å komme
over *?,-rensen fr'a til•

•
. .

4'176±'S1 Arbeidsliv11 _
som nazistene startet med brao. irim swn organ for den faglige

landsårganisasjon, skal fra 1. apill  vre 1ardagsbi1ag til "Fritt Folk",
som i den anIedning newer abonnemeiltspr:is'en. ., . • • .

- 7 -

vVv

v  Vv

'• 70.000 .-
6273.400

400.000 .--
380.000.-
277. 500.--

• 2509'. 600.-

• 480.000,7-. .

395.000.-

•
De'tte' er det "statsbærde" .p.Lqrts "21,1ITE"!

3jusjøen 1-1r5yfje11shote11..har en rekke fremtredend_e
til ..noen tid med det  i'esultat at  måttet rekvi-

rere'tysk politi ±-±,aLillehaulmer for å se ,på '"slagmarken". Både de nor-
se o, t se gjeste-iPå hotellet er litt forUlempet av -.U`-folkene.

Lar gjort se sri1 berierket ved fyll e hirdsjef Løystad
o en frontkjemper Røgenes, SoM har sPri..met rundt i korridorene on nat-
ten, -sparket til dørene, knust lamper or; F2: 41ått i stykker bord o stoler.
Umiddebart etter bj.o "1.Lirdsjefen" permi-ttert og "føreren" selv -overtok
ko.-inandoen over "enten



M n e arrestagloner i Farsund.
I siste uke av mars ble det arrestert ca. 40, blant dem følgende

kjente Farsundsfolk: skipsrederne Gunnar Bxøvig, Arthur Lundegaatdf Gunsten
Stray, pastor Sverre Brekke, skipsfører Jakob Frøyland, kinobestyrer  Prith-
jof Høyland,  Ilans  bror handelsreisende Jacob Høyland og  dennes sqnn kino-
assistent Froae Høyland og tannlege Nils Grønn. Noe tidligere ble overlege
Leif Lyng Pettersen arrestert.

vVv
"Ordfører" Fritz Jensen har tross revisors gjentatte protester  nektet å 1e-
vere bilag for sine formidable representasjonsutgifter. Jensen truet revi-
'sor med avskjed hvis han gjorde mer kvalm om de manglende bilag. Nu hat
imidlertid "Innenriksdepartementet" 80111 ikke er særlig begeietret for Jen-
sen bg hans mange kunster, pålagt "ordføreren" å levere bilag.

Holmenkolbanen måtte nylig ut med kr. 100 000 til frontkjemperne. De gamle
medlemmer av styret protesterte, men NS-medlemmer er i flertall.

VVV
Irmas forlis. Når vi på ny kommer tilbake til hurtigruteskibet Irmas for-
1is t forrige måned, er det for å  gi  folk bevis for og innblikk i hvor ky-
nisk tyskerne utnytter den tragiske senkning til egen fordel og hensyneløs
propaganda. Noen dager etter senkningen ble i farvannet observert en rekke
tyske småbåter som kastet ut svære dukker og satte ut flåter med folk og
dukker ombord. - En større båt utstyrt med lyskastere og filmapparater had-
de i mellomtiden plasert  seg  i-god posisjon. Så kom redningsarmadaen i
form av tyske forpostbåter som under kraftig ildgivning fra alle kanoner
entret" krigsskueplassen. Etter en tilsynelatende kraftig batJlje, ble

kampen avsluttet med overlegen tysk seier  oe  fienden jaget ynkelig på flukt.
Midt under den heteste kampen og i "granatregnet" fra "fiendens skyts" ut-
førte de tyske matroser med allerstørste fare for sine liv en enestående
redningsdåd og trakk den ene dukke etter den annen opp av sjøen, bort fra
"den visse død". - .Her kan da hele verden få overbevise seg om hvilket hel-
temot de tyske matroser leger for dagen oppe i "Nordishavet" og hvor takk-
nemmelig det norske folk ma være som har slike tapre og oppofrende red-
ningsmenn til "Beskyttere".

vVV
Påske roklsmas'on, 28. mars 1940, fra Den tyske Arbeidsfrontsleder Robert
ey. - Krigen er ingen motsetning til freden. Krigen er derimot en særskilt

uttrykksform for den evige kamp som finner sted mellom mennesker og nasjo-
ner. Alt hva menneskene ønsker å oppnå, hva de begjærer og hva de lengter
etter må de erobre og tilkjempe seg gjennom den hårdeste innsats. Når
fredens midler ikke lenger strekker tilT  må nasjonene gripe til krigens vå-
pen for på den måte'å løse de oppgaver som Vår Herre har tildelt dem.
Nasjoner som lever i "evig fred" mister sin mandighet. Krigen er derfor
ikke en Guds svøpe men tvertimot en Guds velsignelse. Krigen er ikke en
straff fra himmelen, men en evig fornyelseskilde som frembringer nye slek-
ter. Dette er en herlig nasjonalsocialistisk-forkynnelse som vi i forbin-
delse med krigspåsken 1940 roper ut for vårt folk og for hele verden.

Slik taler en av nasjonalsocialis171771;-Mste ledere. Slik er nasjonalso-
cialismen. Kan du la være å delta i kampen mot denne pest?  -5 .enytter du
hver anledning stor eller liten - til i handli å bekjempe nazismen og
alt dens vesen? Det er ikke nok å kalle seg "jøssing". Det er ikke nok å
hylle dem som kjemper. Det er ikke nok å føle deltagende med dem som pines
og tortureres i fengsel og konsentrasjonsleir. Det er ikke nok! Vi er i
krig! Du må selv ta kam en o kontoret, på arbeidsplassen, - over-
alt i det daglige liv. Var v ken, tenk deg om og du vil alltid finne høve
til en innsats som svekker fienden!

FOR FRIHST og FOIKESTYRE

FOR RETT ^g RETTFLRD.


