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Østfronten, Tyske militgerskribenter SOA kommenterer den veldige russiske vinteroffensiv
kan.bld. 'lkrigsavgjørende"_or med 4e resultater russerne har oppnådd i

pet av de førsteolL"dager,-kan man were.tilhøyelig tiI å gi dem rett. Hele den tyeke
revet bpp i løpet av noen få døgn og fronten brakt i rulling fra Katpf

tene til øtt¥1!sjøenoe.:Uet.rjenstår faktisk ikke meget før tyskerne er kastet helt ut av
'Telen; samtidtg-hab•en veldir omfatningsoperasjon mot østpreussen ført til erobringen'av

ever halvparteh avrdenne lapdedel, mens- russiske nrrieer har brutt dypt inn i øvre-Schlesi
en-og trueriden livel_ktige'industri der, Det er de største resultater russerne noen gan
har kl/nifetrÅaerE:i-løpet ft7 så kort tid, og de lover meget godt for.den videre utvikling
eet17 on mantutTirwis må 7,3ere forberedt pa. at den tyske motstand etivner til etterhvert
g2i1i dngripeteCtflngerrinn i selze-riksområdet,

• Russerues oppmarsj er følgende, Lengst 1 sør, 1 det jugnslavisk‘Ungarske-avsnitt,
t.br Tolbuakins YIP.--ukrainske frontt, mellom Dravn og Donau. Pa denSh.øyre:flanke'står •

ukrainsikM.nrfronta,' hvis. sektor strekker.eer fra Budapeht tiI de sloVakiSke. grenseområ-
'der I Slovakia og Hl:K.arpatenes nordskråninger opererer Pettove 4. ukrainSke front, I

Delen, hvo!ovia,terne hergedeffeelw er sntt inn, står lengst i sø.x. KonjevS I. ukrainske '

ftent, pa mdd'egrvsnittet Sjukovs le. hviterussiske front,.1.det sørlIge øst-Preussen Roko-
sovskis 2. bviterusSiske front, i det estlire. østpreuss'en Chernyskovskis-3. hviterussiske
front, mens deedelezbav de tidIireye bsitiske,fronter snm ikke er . innlemmet i styrkene •
lenrer 8ø/.h11.6-iper-de-innesluttede tyske armeer 1 Kurland. I Finnmark en arm4 un-

eder Meret:Skev-,' som -1>ke er offensizt virksom 1 øyeblikket. (Den russiske betegnelse nfror
etarer ortrent som ellers eleier å bli kalt en:arm4gruppe, idet den er sammensatt

antall armeer pluss selvstendig npererende panserforband, Ialt har russer
ne formodentI,j,g.eaHSO04iviejoner ved fronten,

d
hVorav mellom.200 og 250-antagelfr er satt, .

inn i Polebg øst-Preuesen, •
Det 1!ørstestere ruseiske offensivetøt.ble satt an.fra bruhodet pf veetsiden'av

Jeichsel i Sandomier-område.den 12,.januar„ I Iøpet fiv 2 døri. kIarte Yonjevs styrker her• . .
å bryte gjennort 5 vel forberrdte tyske'linjer'og gjøre et 40 km. dyPt-innbrudd over en
aG km- bred frOnt- :-Som-så nange ganger før spilte artille'riet-en meget Viktig tolle'i •
russernesetEtktiske plafr, idet en Usedvanlir intens ttkammild 1 'lØpet aV hoen'tiMer pulve-
riserte cle tyske. stillinger og påførte. drsvarerne.svn&ei tap.'-Ruseerne hadde-også på annel
tr±t;., omhvgøslige fotheredt fremstøtet vød at støtttopner infiltrerte seg i de tyske stil-
liorssys'tener, dekket ev. nat,!eenørket ryddet veier i n,n,;feltene, og den tyske rekngnose-
ring ført bak rsyset ved konsentrasje:er av stridsvorn-attraper, kgrd nv f3n6r
p. de punkter• hve,r russerde ikka hadde.ttl hensikt å gå til angrep, Resultatet av.dette
cs av offnsivens evervelderfløtksnft hle en fullstendig taktisk ovetrumpling; og-i lø-
pet ev ee:‘•keeatid hadde Yenjev bl -a- tatt .ezeetochown . og det viktige, sterkt befestede,
ttafikksentrUm Krakow, låeen for øvre^-Schlesien, eg rykket inn'over grensefre

Slaget: om Schlesien er ne, i full utvikling; det gjelder i førete •rekke industrie-
sentret i sør, som p,r,a. den luftstratsgiske sitUasjon nå er like viktig som Ruhr, kanskje
viktireree- tonjev øver et kraftig frnnta3t press på. det ned styrker•Som er• rykket.vest-,
Dver fra Krekow, men-i de sicte dagenesr utv1k11nren.på nordflanken•det.mest: interessantee
rt russiske'styrker er her rykkee fnm til eeIve byen Breslau,- som tyskerne har gjortTtil.
en festning•og:Vii: forsvare, menc avdelinger lenger sør har nådd Oderapa, bred-front fra .
onredet ved Brieg til nrradet vad Oppeln, Denne siste by ble- tatt me± storm.den.25.

der,har ruseerne k,-,nnet opprette sine førstebruhoder på Oders vestbredd, Jernbanen
følger.elyen-er er industrisentrets vi!--tigste forbindelse Med-lyskland fprøvrigr er

1.1rtt. Umiddelbart nord for indrtwistrøket,. hvis sentruM'er Kattowitw-,KønigshUtthirBeuthen
hrr imidlertid russernb nb rjennomført en operasjon snm enda mer umiddelbart„utsetter det
for en ewfatning, idet de fra Tarnowitz er støtt Tram mot sørvest ng hger tott den viktige
kullby Gleiwitz, nesten rett vest fnr indudbriomradets sentrum. Ved Petroxis frarrYkning
i det sørlirste Polen, lanrs den tejekkoslovakiske grense, er det.også skapt en onfatnings
trusel påodenne fløy, Kampene er ytterst hnrde, or utfallet av dem-kan bli av.avgjørende
betydning, -

Russernes tnnet hovedstøt ble satt inn på-midtaVsnittet,fnord ogesør for vEnrszawre, .
Her bIe'lløret-ay et par dager jernbaneknutepunktet Rodbm overrendt- 'og alt-den 17. kunne„
russerne meldt at de hadde tatt 'ATarsSawa7 Også f denne sektor ble tvskernes linjer revet
fullstendig epp, slik at russerne et par dager eenere kunne-melde.at Pulens neststørste_ -

by, det viltige induserisentrum Ldz var falt nesten intakt i deres hender. Offensiven .
rulJer widere mot vest ned uinotståelir icraft over Kempen'mot Breslan,ortradet, byer va-
lisch langs jernbanelinjen til Berlin og oVer Kolo-Konih mot det viktige tyske_ støttopunkt

. .



Pcsen. som nå.elitgeF'under russisk grtilleri-ild cg hsvcr dg  nCggr harde kgmper. Enda len-
ger nj_sd Støter kolonner nordvestover langs jernbanon ox Ibichsel med støtretning mot Stet-
tin og Danzig. I dette emråde Gr bl.i. det viktige tyske støttepunkt Brrpberg tatt, og
Sjukovs nordligste divisjoner øver et sterkt nress i Graudenz-M-rienwerder-omredet hvor
et gjennombrudd mot Danzig truer,

Det tredje tyngdepunkt'dannet 0stpreussen, hvor russerne satte inn et dobbetstøt.
Rokosovski gngrep fra  sør  cg sørvest over Ternenberg-LnutenbUPg-oPrådet, rante overende
dd sterke tyske grensestrning'br pg .støtte ijøpet av vel en uke fram til jernbEneknute-
punkterft, Deutsch.Zylau-os Alleneteln somble tatt, ox videre frgm mot hovet. Russerne står
na ved,WeichselS ulunningsb=åde, og_det kjappes i Eibing, Dermed er do betvdelige tysko
styrker i ØstpreuseenS østligste del praktisk talt fvskarct fra 1-ndfcrbindelsen Med det

,øvri.ge Tyskland.„Kra psst og riordøet or Chernyakovskis styrker cgså brutt dypt inn i tysk
tetritoriUm, dels.fra Eydtk-rU-om.n-det rett vostovcr not Røn5gsb4rg; hcr er de viktige fessk
ninEter.GUntdnnen or InsterbUrg tatt . og de russ5ske styrker stå 'barc C9, !O km, fra østi-
preussens hevådetMdg NorbifinYhar-.andye styrker støtt fram ovel Tilsit, son er erobret,

videre ever Labisu n-t Kønigeberg,
. Enhå har farten og-kraften i den pigantiske russiske offensiv iPke tatt  av,  men man

-skal Iikevel være forsiktig med å innkassere Pasultater på forhånd, Etter de gjennombrudi-

som alt har funnet sted t stpPoussSn og-Med den tror 9-:6sko fnrbindelseslinjer bak-
,over her er utsgtt f9P, kan tiet velabli-vonskelig gappide denno nrovins seerlix lenge, men
man M, ve:Te forberedt på a's:dån tysko metstand V51 b15 meget Pard bngde n Schiesien ng 1

.PonnanSvenittet, som.sprrer veien til crlir. P en annen s5de er tyskerne etter glt
å dømMe blitt overraskot ng brnkt i uordena:v den enorno krnft i de russlske støt, cg det
er et b:gJøtsfiLl hvc7r meget fist, ks'lgrt å-redle vePtover av s ln e hovedstyrkar i Pelen. Rus-
ssetne neldte etter en ukes-offensiv.sb tyekernes tap utgjorde 65 000 nann falne og 25 COO
ro.:Chn' .5J ofanger. Det er følelige t tsp, meneegentlig ipko sg stere ngr man sammanholder dem
med d.e_terrengvinningeP russei sne4hom-gjort. Imidlertid er betydelige tyske styrker blitt
tilionke ok.kjemper Yide're-melde,russinke støtkiler. 2F det er moget mulig, ja sannsyn-
lig'at opprenskingsakSjenene etterhvert vil 'bringe de tyskE tapstall betydehg opp. Cg i
al?e tilfeller haP tYgkerne P.g.e . offensivsne tempo siPkert racttt late ve:dixe mongder

i stikken, Do kommende uker vil vise hvor raskt tyskerne forn * r a orgruppero
e5ne mpprevne divisjnner  og  hvg de kan sette inn av sin strateg5ske reServe fer heldc
Pder-linjen, (som støtter "Seg til dc.n.eneste naturhindring av neon betydning millom den
nåværende front 9g Berlin) og øvre-Schlesien, En viss avslanning i det cussiske offensiv-
tempo kSn Være vente allerede p.g,s, de fersyningsProblemr den raSke franrykning har
skapt., Men det Er enn& antageli g. med vinterver igjen i disse strøk, og hvis pausen
bare blir fSrbigående; kan de't meget_snart mot krigens klinaks og nvgjørende slag på de
7sstty-Ske -sletter. -

På den ruseske sørflanke-er dot exsO offensive operasjoner i gang, men i mindre
målestokk. ssnnscmligY5s-vaseritlIg fnr O..binde tPske styrker, Diese or frr$vre.g nit braktP

i en Meget utsatt stil}ing i det slovakieke frontframsnring p n den russiske framrykning

bg,desl. nnrd og sør, mot Øvre-Sch*p,Sien eg langs Donau mot tromnren, Den tyske overiedelse
har tItt konsekvensen av detHg har, innledet en tilbnstrekningz Kosice sør for Karpatene
eg Now Saos XNeu Sandetz; nord for , fjellene er crpgitt,

Budapest trengcs. restene-av den tyske parnison sdmmn pg et stodig smslere område
og mcngler tilførsler, Det tySke frsmstøt for g unnsette byen  fra  nardv,est er ngsg &-ciet
i sth; og ncen større betydning £or stillingen i dot store os, ‘.elo v51 nepne heller deros
siSte, noe: cverrsskends,.frnmst-ø,t,oyer Szekesfehervar not Denau cc 0senel-øya sør for Buda-
pest fS,

PS Ishavsfronten Viser ikke. russerne hoen tlIbøyellghet til gC offensivt til vorks,
men norske styrker-under.oborst Delhl-rykket Ennen jånuar fran til Porsanger,  og
har dessuten renset trsktene yed Laksecg'jnrd Sg tatt fisc t,sen ved Banak, Dormed er om-
trent halvparten hv Finnmark fYlke befridd. med on_mjch crenec befolkning pg' 20-25 000
(opprinnolig cae 28 000)1.:

Vestfronten, Praktisk tslt haleaden tyske kile i Ardennene oc na likvidert, idet de alli-

erÆ'e er rykket inn i St. .Vith og pE S(prflnnken hgr tatt bilbake Diekirch, og tys-
kerne er tilfcyd neget store taP..de,har Mistet  cn,  100 000 mann av sino elitetro-coor.
Noen onringnn ca tIlintetgjørelse o:sr de tyeke -Pa5vedstyrker kom det imidlertid ikke til.
Allikevel kan det vise seg st motoffensiven i vest ble en kosthar affære fer tyskerne, ideet
de etter alt dømme sstte inn_en,megot stor'del av sin str2tegiske reservc! her, tropper

som i de siste par uker kanskjc . kunne he bremset opp den russiske offensiv i clet, Ncen
alvcrlig trusel mdt de illierte armeer 72st eller noen vgrige terrengyinninger oppnåddo
de heller ikke. Det de kan skrive sin kPeditkCnto, er at de har forstyrrat do alliertes
oppmarsj flor,v5nteroffens5ven cg tvugget den til tidskrovende orgrunpringer, Om dette
rettferdiggjør det krgftferbruk det har kostet, kan først dc kocrende ukers utvikling,

ivest son i Øst, avgjøre.



På vestfrontens øvrige avsnitt er dot bare kommet til damphandlinger av begrenset
opfang, crperaSjoner soM daIlfell bli• stilt fullstandis 1 skyggen cV begdvenhetene på øst-
fronten. Britiske styrker med holl gått til offensiv nver-en 40 km bred frnnt på av-
snittet ved Ifv-Las nord for Aschan-omrn-det, ng 1 Shar-området snm 1 Alsace bølger kampene
fram og tilbake,uten nt foråkyvningena er stere. Tattons arm6 har twtt tflbrtke Nennig
mens-Patch har Mttert oPtgi noe'terreng Hagenau-sekteren; lengst i sør har franske åtyr-
ken.hatt.framgeng,

-
LuftkrIg‘ano De alliertes flyvåren har,delvls vært hemmet nv dåriige wnrforhold som wrlig
TI:37 gbÆt u Jvsrdst tektdsks flys støtte til marktroprone i vost, nen dsn etrategiske
bombing av Tyskland har Vært holdt opce-på et høyst respektinngvdGnde nivå i nyåret, med
innsat& . av opptil 8900fly i løpet av en 36 timers-periode, Angreene har secrlis veirt
rettet mot trafikk - knutepunkter (skiftetomteno.1.) bg Sørtyskland og met den tyske
oljeAndustri,

Det fjerne-østen, Krigen det asiatiske festlend hår nadd et viktig.vendepunkt, idet
"cret  e2'5arble meldt et britiske os kinesiske styrker i Nordburma had de filtt kontakt
med hverandre os dermed,renset den gjenstående streknins av BUrMavelsn. ;Dgt betyr at denne
tilførSesldnje tfl China som jarcnerne har sperret siden 1,9142, isjen er-hrukbar for de
hardt tiltrensts forsyninsor til de kinesisko styrker, snm hittil bare har loann:t forsyneM
luftv'ein over Hirtv.la.in Også forøvris har brdtene betydeng framgång i Burma; do star
nn hnre 20 km og hår gjort en landgång på kysten 130 len sør for Akyab„ på
denne måte bygFes det opp en omfatningstrusel not de j-panske -den sentrale del
av landet, som tydeligvds hverkan er mnrlig sterke eller vol fnrsynte.

• egs knpsne pc. Filippinene er kommet inn i en ny faSe vod ddn .trsorikenake.landsang
pn h6vedøya Luzon som ble meldt den 10, jan. Dct ble satt inn meget stors styrker fra en
invasjonsflåte som tellet.nærmers 2000 fortøyer. AmeriknrPorne overrunplet tyåelagv is
japanerne ved å g i 1,Jid i Linsayen-galfen på øyns nrvestkySt, ca. 150,km fra
idet man vsl hadds ventet-en nksjon mot sørkysten støtet til Hindorn, Etter et ødelePør

.sende bombardsmont kunns amerikanerne opnrct Lte 21ne hruhoder med negGt små tm) og 11.Fr ryk-
ket reSkt fram ever slettelandet,sørover i rstning av hovedstøden; hdttil har dc tilbako-
1agt lalvpart6n RV veien tii Manila Forstorkninger Undsettes Stadig'ng flAeopentjener
i farvannens omkring kan tyde på nye landsetningSro Imens forteetter bombinssn av det
japanske hjemland ned landbacorte fly frosti ntrinnene og Smerikanske flhte, ng flystyrkor
har gjort meget vellykte raiås mot japanske støttspUnkter pf.s, Chinakyston fra Amny til
Honskong og mot japunsk skinsfart 1 det Sørkineiske grive Det trykk son frn baser på Fl-
lippinene knn øves mnt Jnpans forbindelseslinjer på forsyningsbaseno i sør, bsgynnGr s&lo-
dee alt a gjøre seg merkbart gjeldendmo
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triger på Nerske-kyston,
fåri;v. stort cngrep på en tVsk kørtvey utonfor mørvestkvsten, og tys-

kerne sr tilføyd store tap av mennGsker g zoterio11,_ 11, januar kl, 23,45 ble en-størro
tysk konvoy Psignsøble nv a1lierte sjøstridokrefter 1 nærheten nv Ngersund, Angrebst varte
en tIme og foreglkk eL nær land at granntene hvinte over takene i Egersund-og dst ble gitt
flyalarm p,s,a, splintfaren. Hvor mange skip det,ble sønket vct man ikke nøyaktig men
det oppgis tall fra  14 til 9, Trrnot av srede tyder på at mnnge skip gikk ned. Tro, en
StOT hLt kom •t inn  14  mrtnn som de eneste overlevends nv 120,-sbm utsjorde håtens besatning
pg mt-vaktmannskep, Helt til middngstid neste dag foregikk tranSporten av sTt.rede fnt
kadsn Egersund som var ycvsperret. Under angrspet-kon det inn ot skip Som det hadde lyk-
kes komme unna, Man vet ikke hvorvidt det er kommet iskip i havn endre steder; heller
ikke bm det var norske skip i konvoyen,

"Fusa'', som ble senket 8, jenuer nå vestkysten, kom midt opp i en trefning nellon
allierto fly ng tyske marinefartøyer, -Ansreoct sjaldt et stort tvsk forsyninssekip, son
ble Satd 1 brann, Det vgr i nærheten av "Fdi-sa", ng uhellet ville åt det befant seg
ett tysk-fprpostskip føran og ett bek den norske rutebåten, 8 mennesker mistet livet,
Ontrent samtidig ble den 11116 rutebåton "Blåvbis» sonket ytterst i Sogneflorden, Formo-
dehtlig er båten blitt forveksint ned et tysk fornostskdp, Ingen menneskellv gikk tapt.

Pï H:a.gesundskrinten hår dst i det sisto vs--mt liv11g flyvirksomhot ppd opp øt11 3
og flyilermer i døgnet. Krmundc.t er blitt sperrct ev ntner., Dessuten er dor

for førsto gang minelegt veM onfnr Karmøye
Det store tyske treppetransnortskip "Isnr", Donaus søsterskip, beryktot for tran-

sportship under jesdodeportusjonen, gikk 16 jannar p?, tre miner like sør for Drøbak eg sunk.
Skipst hadde 1000 tyske so.ldster onherd foruten noon hundro hest,r og mrtsr1ell ns skulle
henytte, nattemørket til å snike SE,F, ut av det Parlise fnrvann omkring Oslofjnrden, Mine-
sveiperne ble kvittert i Drøb-tir og bere 1 km lenger ute 1 fjorden deledde ekspiosjnnene,
to forut og en midtskips. Skipet ble sP.tt Frunn ng sn.ntlige embordrendc, kom



Dsretter gled båten ut og sank, Det lirger nårned master og kormendebra .
over vannet,

vVv
Arbeidssituasjonen±

•"1rd har  ft-iskaffet arbeidsløsheten", -11vor ofte har v1 ikke hørt donne frasen i clen
tid vart Land Dar vmrt besatt. VI vet Dvordsn det skjedde. Den lediga arbe1dskraft - og
den tvangsrekvirerte - er blitt-beskjeftiget på tySke krigsforetagender - flyplasser, fest-
ningsanlegg, strategisk viktigs vei- og jernbanennlerr,, osV. Nå lakkor -det mot slutienpå denne herlighoten. -Tyskorne avvikler sine Pniorg, Qg santidir kommer et nytt slag.
Tyskerne klsrer ikke å sk-Sfe- kull til jernbanene, derfor mh industrdens lagre tas op dermed stoprer deno Nye skerer blir arbeidsløse. -

-Plutselir atår tyskernesyløpeguttet‘ hor d lhndet everfor et .nytt problem, Og donna
gangen 9r det ikke fullt så lett,' Det var ikke sa vanàkciig denang ds det gjaldt å øde-legge-dot norske nmringsliv for å skaffe slaver til de tyske anlegr. Nå gjolder dot kon-.
struktivt arbeid.

De "befullmektdget" Astrup ikke lenger kunne_lerre skjul 'på dcn nye situasjon på
arbeldsMarkedet, avga han en bonbestisk erklerting i aviSene. 'Mon,l0gnon ligger so tykt
i rralsen på ham:og hans like, at ran ikke kc.'n vent å få Ssnnheten freM, PPI samme
sOm quiSlingene har fortiet at do "nvskaffet" nrbeidsløsheten-red hjelp av tyskerne,
mor".de nå å fortelle at nrbeidsløsheten skyldos at anler.rene stopper, ng ulykken blir sa
meget større fordi wriksbeftil:lmektigen" 9g hans direkterat har ndrstyrret harmenien I vårt
nferingsliv og dermed ødelagt industriens puligheter til å Kbsorbero den ledige arbeids-
kraft, Isteden,får vi de vanlige fraser em sabotasje, blokRde

Det er en ytterst ubeharelir situasjon partlet er komm t opp:i, ArbeidsløSheten
bair vært et "enomen ser.1. deres proparanda Lnre eksisterte i de'"plUtokratiske" samfunn.

den siste tid er den forøvtir'spesielt blitt -knyttet sarmen mad:don-fothånte)befrielse
-av de okkuperte:land. sE, innfinner den seg plutseIir 4 IultelingparRdiset

Men quislingene finner vel utvei f0eks. den å vmre flenden behjelpelig med å
sende de arbeidsløse'til Tysk3and, -Det irlie-vt;ere en (t:te nrzistiskTUsning,

Det er:neturligvis ille at vi skal få arbeids1,3shetens ulykkoppå alle de vanskolig-
heter vI allerede hår å kjempe Med, Nazistone hadds hgpet at arboidsløsheten først skulle
inninno seg etter befrielsen, sl1k at-skylden-skulle fålie,pa dot 'doraokratiske system.
Derfor er'det sem netiskjar -en sunn lerepenge for n-tzistenc o anleggsarboldorne,
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Det er litt av sn.skjbnons ireni-at-NSglederne anbringer.de evakuerte nordfra spradt
over alle bygdere, For-den beretning ddsse folk rir om evakuerIngen stemner ikkg akkurat
med de solstrålefortellinger Ovisene etter ordre bringer fdl torvs, i tokst og bilder cm

omne. Omsider synee det dR ngs å v9gre gtytt opp fer rotte vedkommnde at den sur-
deiren de ph denne-måten har spredt ever landet hår en annon virkning enn tenkt, så nå
skal flyktningene aftbringes i leirer "Inntil videre", det vil formentlig inntil de fsr-stdr å vordsette velsignelson de hår vaect utsatt for fra det statsbmrende p,mt1 - or den
son bmver det,

Men det er fortsatt smått mod tekknonligheten, Det fikk 1kesmann Ergen i Word-
Trøndelag erfare da han nylig bosøkte en av distriktets AT=leirer,- som-n er fyllt av
flyktninger nordfra.

Yylkesmann Eggen har ingen andel 5. ktuttets oppfinnelse. Mans most framtredende
trekk er en forunderlig tran til å holde-taler, EnhVer nulir aniedning i sg henseenda
blir nyttet ut, og han er omhygrelig med . nt det orså blim sørrot for ovartaler.

N. ja, hh kom altså til ATleiren. Og retto vodkonmendo haddo p( forhånd undorret--
tet de eVakue.rte om Rt d. m&tte.hR utpekt en av sin midte tiI .;_tvare pÉ den ventede
Hvilket ogå ble rjorto - Og sP talte fy'lkesnannen. ønsket de evkuertc velkommen til
distrikt&t,; De hadde nidbei megett mectakket vre.Forerons or partdets oMsprg og tys-
kernes biStand var de da iallbfall personlig sloppet bort fro bolsjovikenos barbari. Og
videre i samme dur,

Til hans ffrundring var elot Cmtrent utalukkondo hans Oret følge som beSørret bifal-
let etter tÆtlen. DE Rndreiventet på SVTtalen, or don konr, -Ellor rettere, den kom ikko
- i første oregang.For den utpekte Svartaler var blitt 8å fertørnet under fylkasmannons
tale at han-ikke fIkk frem at' forståelig ord,

Men så d:eg an rnienv flyktningene foom, or han var skåret for tungebåndet. Fyl-
kesmannen or NS fikk målt skjeppen fUll or Vol s'a det, fordi do hadde bdotått tyskgil nepiiied
don ugjerning somvar øvd mot folket dor nord, son ia'Tåt:etørre ønske hadde enn
hver, do var.

Og så kon-binallet. Og det sa kruftir at rrlkasnonn Eggsn avsluttot bosøket 1 flykt-
ningeleiron fortbre- enn egentlig.tenkt,, - Men da han ved tibakekomsten til Steinkjer
ble spurt em sitt inntrykk av leiren, mmlte fylkesnannen mørk i hUt "Bare boisjeliker -
bare bolsjeviker hbrer eneste en, De burde blitt hVer de var",

vVv
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Receevelt.her-talt.
• -"EeroWieelect tndskap til• Kengressen den  6  jenuar ver den stere stetemann verdlge
Talen var-den største samling av fekte, fersleg ng observasjoner som  noensinne  er blett
lagt fram for en amerikansk kongress. Alle vansker ble klarlagt, ltkesom evnen og viejten
til A vinne seirene
Alt hva vi eier skal settes inn, 59_ Reosevelt, Vi tviler ikke pk seiren og vi spør ikke
om prisen. Den kile tyskerne søker A drive inn i Vesteuropa er mindre farlig enn den de
stedig søker å drive inn mellom oss og våre allierte. Alle rykter son vil svekke troen
pe.  vere.allierte seboterer vere krigåenstrengeleer. Kortsynte menneeker vil få

085  til å
kaste Storbritannia og Russland for de nazistiske ulvene og konsentrere oss mot Japan.
Men vi vil fortsatt sette storpmnten ev våre mark- ogeflystyrker inn not Tyskland, som er
den-av verematetendere son raskest vil øke sitt krigspotensial ved Sine erobringer. Vi
Skal ikke-gIemne den innsats Storbritannia og Russlend har gjort,

Om krigens forløp sa hen et invasjonen over Kanalen viste de vestlige alliertes evne
etil planlegging, arbeid og kamp  i  perfekt samvirke og hermoni, I Stillehavet er japanerne
drevetee800 km tilbake og frigjøringen av Filippinene kormer i stor nonn til  e  skjetre av
estindie fra Japan. Invasjenen  pe  Leute var resultatet av en ferendring i plenene BOM
ble gjort pk ett døgn. Pre fly-her Chine fått tregenger sh store forstenineer som et kr
tidligere eg mye mer pr. eemed enn sem noen gang er transpertert  pa  Purmnveien.. .

Om behovene Sr.k han-nt det trengtes stadig mer krigsmetereell, stadig nye vepentyper.
En ny striduvogn med den hittil kreftigste kenon på en-hurtigkjerende vogn er kenstruer
Amenika. Behoyene mh dekken ved at enda flero sivile søker til krigsindustrien, Landet

fiå betale for  b.len  som forleter sitt arbeide med Bihe sønnrs  blod. Setrlig trenger vi nye
gykepleiersker. Mangelen kommer av at pleierskene er overenstrengte. Vi trenger 60000
eye, og ettensen deh frivillige reknuttering ikke strekker til, vil vi bruke endre midlere
"for hjemmes i USA-er det lieke mengel  pk  pleiersker. "Ifjor eppfordret jeg Koneressen til

lage en lov om nesjonal tjenesteplikt, den mest demokr tioke og affektivG mnte  a  fh en
tils4*ekkelig krigsprnduksjon  pee  Jeg gjentar orpfordringen. Loven vil peskynne seiren

eog-holde tapenenede ved minimumle
• -Ctnuenigheten mellem seierherrene: Vi mønikke le mening.eforskjellene splitte oBS

eller gjøre ess blinee for vere viktigert felles interesse av vinne krigen og bygge opp
freden. I frantidens verden mh ikke det misbruk cv nekt nom ligger i ordet emaktpolitIkk4
1911 en kentrollerende fekter i internasjonale forhelde - Vi eknl gjøre alt scm står
menneskeiig makt for  I.  oppfylle Atlenterhevsticklarnsjenens prinsipper. Men de fiendtlige
*erMeers-thetingede kepitulasjon er bare det første neeeendige. steg  pe,  veien mot den fred
vi lengter etter. - Vi knn ikke og vil ikke rygge tiliake for det politiske ensyer scm
følger i  krigens kjølvann. Vi og våre allierte har til eensikt respektero ello folks
rett til t velge eeg den styreform ee  Vil  leve under.

Rodeevelts annen tale ble holdt.9 janunr de det feorde krigsbedsjettet ble lagt
fram. Det ver laget under den ferutsetning at krigen kunne vere tilslutton av  e945.
Presidenten forberedte opinionen  pe  utgifter til forvaltning ay ckkuperte erreder og hjelpe-
og cppbygningsarbeide i befriddo land. Det sosiale progrem forutsatte før  l9h6 2,6
arder dollar til krigsveteranene,  Io  timersuke for arbeiderne etter freden og større løn-
ninger For dem. Melet å sknffe 60 millinner arbeidere full-gysselsetning skulle nes ved
bl.a. garantere stabile nerkedsferhold,

Hans eneste profeti om krigens slutt var et vepnene ikke ekulle leggos ned før fi-
enden var fullstendig beseiret. "Vår oppgave i Europn cr ikke elutt med at fientlighotone
opphører. Krigen er ikka vunnot hvis vi.ikkG ter  pe  oss ver del av ensveret fer okkUpass
sjenen og gjenoppbygningen,

Vi me peskynde vere planer om å siere et verdensomfattondo økonomisk eamarbeide beie
under overgangsperioden og i etterkrigstiden. Vi her leert at De forente stater ikke kan
være isolesjonistiske hverken i politisk henseende ell r nar det gjelder de ugunstige følger
av økonowisko isolasjonisme.- Der er planer for oppretting erST en internnseonel berk 06 et
internasjonnit veiutefend  for  gjenoppbygning og ntvikling. Disse institusjoner skal
on.del  ev  et stort progrem for semarbeide nollom Dc forente reseoner  pe  de emreder av det
økencniske semliv dar en økenomisk særpolitikk knn føre til bandelsberrierer cg økonomisk
krig.

vVv

eresevekton er blitt et stert nederleg for nazistene, og enkelte steder her de
derfor jøreteehjeTP-he.s de tyske mekthavere. Dette 114r ekept en del forvirring. Folk unn-
skylder seg med et borgervekten er  en  litan sek son ikke er verd  e ge  i fenesel fore

Bergervekten  Gr  ingen liten sak. Det er kanskje det viktigete middel til  e  denora-
lisere befolkningen og bringe den under kentrell. Vi  ne  rope med nt det eppernt scm er
bygd opp, vil bli brukt i en genske eneen utstrekning enn ne i en situasjen de tyskerne
vil sikre Beg  MOt uro blant beeolknhteen.. Dor hver felk her vennet seg til metstendsløst
e  felge ordren om innkalline,  vil eet  ikke YrIed Rt rykk enetre lett e gi dem en ny Ints til-
ling. pc.aktive krefter ken "i_enskjegjere det; non ek eme_rinn viser et de mange som holst



fØlo r. Ørnmon.  vil trnppe cpp og mnrsjere som lvdige gisler. I tillegg til dette kommer
nt booAcrvc.kten'frigjør pclitistyrker for andre onpgavere

Vi vir derfor igjen innskjerpo: Ingen møter td1 borgervakt selv om ordren konrsr
1ire de tyske nekthnvere, og selv om disse setter et nytt nnvn på borgervekten. All Jap
,o3s-Vcr2 hvis ikke var det ikke knmp. Men n'rokatningene b1ir minst n',77 vi alle står ssmmen

Vi innskjerper også et sabotnsjekommandoone hnr ordre om ikke &:ta hensyn-tri en
eventuell borgervekt,

vVy
NDRGE.STÆYTT:: T-

_
Sebttegsj:e0

iQut5vrkstGds Lier totnIt ødelegt. Nntton til 13. januar ble A.V.Iversens nuto- -
verksteHT - Ø77 -in15WE$FeF,"- t -kre:rsen her seerlig drevet med ombygning av tiiler
flrHtyskerrie, VerkstOdet brunt tetnit opp. - _

T!AnnuniSjonslager dilorten  ilitt i  luften Wdt dagen 21. jtinuar inntrgff det en
mege'e 'IsTaVrtYpTeT.Es7517-5-e-joii:Tir47te -rø, ruterdtr Hortens havn. Dst Var et stort
lggen,ø -yesentlig med ammunisjon; som gikk i luften. Eksplasjonen ver så veddsom at mange
vi.ndusruter sprang i byen, Straks etter smellet steg en evart, veldig rviksøyle ppp  fra

Ee dyn liggar helt iSolort er det ikke mulig å ei hvor stor skaden er allar hva
årssken til.oksplosjonen er,

jenuer hle det ved Earsgrunns mek. Vcrketed sgrengt en'motor som 1everte kr:ft-.
til-t)svarftet,

jenunr dnntrnff en -krnftlg eksrleasjan e Lakkegt, 39, Stor brenn 1 vulkanisorirn
verkstedet - 'ødela 300 - 400 bildekk0 De'var beslngl.egt ov.vskerne som om kort tid skulle
overtn vulkaniseringsverkstedete I

Forleden trengte neen ukjente:nenn seg ±zen 1 den store ATièirn i Djerkreim 0g
stkrSt-seg de sem var tilstede i leiren; fire befslingSmenu en kskk, Deretter tehdte:
(1.9 fyr på leiren etter å ketatt med seg-unifårmer og ennet brukellge

KI,:15 den 23, je_nuar inntraff det en voldsom eksplosjnn i SiChwenzensgete ved St.,
Esnchaugen, eg snart slo veldige finnmet og en svart røyksøyle Som kunne sees over hele
Osladalsn, spp met hirrelan; Dst gikk ssm gn løpoild: Rensinstasjonen på St.4anshaugen e:
spi.4engt i luften, Et kvarter fØr kl. 3 kom L arbeidskIedte karer inn i Schwenzensgt, 3.
To dem ver utstyrt me'd rinskinpisteler,.to med vnnliga pdstoler,; Do bn folkeno i husot
forscdnne og gjorde doM klnr overr nt d's 11e bli skutt hvis, dei gjorde noe kluss nnr de kO:
ut pg gåten, det var folk m paspet p?, dem der også. .De vvsle-da nrbeidere og andre pare
te strnks ordre og kom i dekning'før eksplosjonens Det ble brukt. Meget sterk sprengladnt
og eksplosjanen var Så voldsem:et begge:gåvleno i ar,. 3 raste sammeft, og dermod ble de't

tlikkelig brbnn 5 hYor bensinstast)nen holder til.e Disse to gårdene var helt
crertatt nvetyskernee Dearar nVigitt-ev piggtråd_og sikrGt nv tyske tekter, Dette hensin

eljslegor'ver ett av.tyskcrnes støre. - Deseverre vnt det'ikke'til å. unngå st
ningene.nv eksplosjonen og brannen .delvds spredte sep' til de :neermestligg6nde loiagårderg
En nordnnruc:: bestyret6n nv bensinstosjonen, MPrthinson ble drepto Dessuten har visstnek

to fått så nlvoVidge 'sgndsr nt det er fm-e for livet,

Ogsk en nordmsnn:
M'cnry NielSen ved HavnevoSenets vorkstod pk Sørengn har nylig gjort

fortjent,tid en, utmerkelse  fra  Tcrboven. -Orn kvelden den 16. lanUnroble Deln avermnnnet at
3 ' evelenede menn. bunnet og unbragt i et tilfluktSrem, -kan fick imddlertid løst pa'surrir
gen, - or ira.reLet Så politiet Derved 1yktos det tyskerne å fårfjernet flera dynnmittlnd-
ningerH, bl,e,, på en flytekran Y'Snmson'Y og isbryterendMjiner"p

Vi ét dkke sikre på nt hjemmostyrkena vd1 nøye seg med binde  herr  Henry Nisisen

neste geng de-kommerv
vVv

Oslo!
,St,tspeditihetjantle Svartbokki els1a, cor fDrleder on smulo for nvg?cende evel

for 3lisebotorer sore hnn truot med revelver..ute i Brogaten, Før han fdkk skutt selv, fikl

han_et skudIi megen og-er:nå-nvgått yea døden.,
FI,..nnvdelingon i 1\l edngsdepartenentet Som her ti1..op-ognve ålegge ned bedrifter

ikke er krigsviktige o,l er blitt hjemsøkt av sabotører, kartateker 08V, er

_ -
Celes nnzistiskeaTkitekt Bodo er UtneYnt til ekspeddsjonssjef i Innenriksdepnis

tergoetet, Hne bsholder sdn sti1linrï byarkitokt,,
Det skel nå vesde nvgjort nt innenriksdeparteMentet fiyttor dnn d Stortingsbygning

såenert Reishskorrnisorint hor fPgtt inetnillert seg i.den tyske fors=essne i 0$1,)s veStr•

kente Dedahskormi-snvdntet sked: vesontlig holde tiDs i overkoneiondoons lokeldr d Osle Hnn
delsuv-mnesiume nyejayr,ge,'
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, Villastrøkeno på Oslo vestknnt hjensøkes for tideh av tre.NS-gtingsteresom opptrer
som prispolitt; -De: tvinger. seg inn i husenetrekket revolver og truer til seg både pen.
ger, verdisaker,.! mat tog :drdicke. ' De/holdsr bil og går i uniform,

En statspet.Xtibetjcntog  tialigEre ktontkjempen Ved havn..-Cato Andersen valto for-
leden den Mofleste. vit,t5,I .4  korMrk vekk  fre  det Terestående  oppdest med  'fOrrederne. Under
en rangel 1.4t:tysk hus,tek han en av tyskernes reVolvere og skjøt seg..._ . _ .

vVv : .
. . ... _

Drarnen! :
-------Ansitten,  politifilliMektig- Srynhildsen ble skutt- i Draa nk n. 6.-:-!,,,,,11.r._Nasipolitiot, .

ble funstendtg desperat, satte• igang massearrestas5oTt:-clu: y,i4eknlilok i p;,Itanee Mange av
de arresterte sitter fremdeles. Hudlegor de Resch ble tatt som gissel og "skutt under
fluk-tforSks. :

Det går 8 a  9  transphrttog fulle av materdellog' soldater mdb erdell) 5. døg-
net sydogir.- Og'et ,tilvverende antall tontog nordover.i VaktheLdet. langs lernbaneligjene
fortsette;,- 6g-vetkteny-ed Minnebrua er nå ytterligere Porsterket. Det er kommet gye for.
legninger aviseldatg? dit, 1-Æ  to kraftige lyskastere: en på. hver...sideFIV  e  1M1 er i virk-
sovihet onkring brua og degs..-~rPste orgivolsor natten dgjentd,m,..; -

vVy , ".-

B6T gen2 - .
I.utpluaingen av hergervakteri Bergoe er politiet kormet 3. skade for å innicalle

personsr sora I flere år har -sittet i-tyske fengsler 'eller konsentrasjonsleir  c.1.0  Folk
evor 70 år intkallee En 90-åme ng ble etter å vee.te.ljnakelt, fritatte

Det reldes fra Bergen at knllrangelen gjør seg gjeldende-for rutebåtene og en- ven.:
ter ytterligere drastiske innskrenkninger i trafikken i neermleSte'fl•emtid,

Fredag 13  angtcp . engelske fly ubåthavnen i leksevåg :IJbåtbunkeren
en rekke fulltrefferek En boribe dgjennom det 1,5 meter . tykke betongtaket på den ufer-
dige del. av bflnk'srog cg ,slonod .i boks eller dokk nr. '.1letkstedene i bakre.del av byg.
ningen ble rarponert,: Kontorer i øverste etasje ble ogiå ødelagt enten av lufttrykket
eller bombetreff. I byggingens. Jne-ende er det slått et stott hu31:i ytierveggen inn til
rommet hvor det G1 ektr ske resorVeaggregat er montert. 'Dette:som,nYlig-er s'att i drift„
er _sannsynligvis ødelar.st, Der n veere anvendt bomber-aV .Stert  størsto kaliber0
ntAWIN.ter ble- 91edel:agt ,ay blft.trykket 1 en avstand av  2  km. Ifølge øyenvitner ble ct
tly skutt ned over  byeei. g_3  wilq4setmingensptang ut i fallakjerme

I- mddten av noverber ,begYnte tyskerne å rel se "rundt- i- Trons fylke rnd bi 1 2  g hente
arbeidsfolk, De-ga  bare beskjed om at de hadde å møte -6pp.  I. Nord. folla har noen fått
skriftlisin6leil.  lelse ' til bunkersarbeid på Sildpollnes i VØnsvikbotten. InnkaUelsen lød:

'Ortakornanda'ntur ..
M ø r s v '1-k : , . O.U., den 4, novenber  1944.

. Oppfordringt.
til XX :-. ..-. _ . . . ' - •

P& grUnn av,,de'r rotokskommdasar fUr die be:eetsten norwegIS011en debiete bestermelse
oppfordres alle arbeidsktefter til krigsviktige ppgaVer . ...,De bltr oppfordret til å møto
ter på Ortskornandantur den 6. noverber  1944  ki.  7,30,  T-V-0.'har  4  n)edbtingearbeidskleer, -
epade og hakke. Hvis De ikke komnerblir de som sabotør behandlet og kan regne ne d største
straff. Betaling og forp).eining får De på Ortskorriandantur,"

. vVv •
• . - . -

Etter hva det opplyses er:den nye_tyske brenselsoljeti-3., skipsfarten så branfarlig. _
Lt  de Skip som bruker deg ikke vil bli forsikret'

. vVv :
. .

y,..oppetransporter:fra Larvik.  7.2  jaauargikk "Meltkefels red ca.  1000  rann ned  bi].. er og
WiW Ut-"Sa 1:7C/:7i74,-. l'Irit57-.fl..ter-veate e

vW
. .

hedriftene stanser- tyske anb gg stanser. " .. • . ....- a - - - —
Sedriftene T Zdat-C}Unifier,:i.T7. Terrrie i aller nPrmeate freetid, En vesentiig del

1v arbeidsetyrken på 700 .nt,.:nnvfl bli.beskjeftlget med vedlikehoLdel.eserbeid, Odda Srel,
everk; på 500 rann, hat t å steff til 1 , f eb rna r , S'itrdden i . Ty s se dal - e lard n4 umsf ab rikk
ed 400 rwmn .- er s1uPpit helt opp for råstoff 5- I do •J,steuker Itar en holdt det gående;
ked. sterkt yedusert drift ,fied råsteff,,fra Sauda. 13 biler. har vert gatt inn, men selv 100
edde ikke strukket til,..,_

, . VVv
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ryskerne roner,
---f-dUt-n:rzistiske Norges Konnunesambond drøftet NS-ordførere fra alle konter av lan-

Jet pø det kenstituerende landsmøte i sambnndet.b.Leo-.-spørsmålet om norske og tyske rekvi-
sisjenere E.rs troskyldig ordfører Sveen frP klesund sier i et danlegg i debRtten ifølge
prdrett reforot fro saMbandets avis, Konnunalt Tidsskrift: hender at teeke chheter
ribber med_seg nit som fins 1 huset for de drar, de_tor til og ned med seg stikkontokter*
ledninger, brytere, yaleliaser, bRdekar, ovner, dører osve Møbler er forsvunnet og et
Aano blitt borte uten at en kan konstaters hvor det er blitt ov. Det kunne formelig
bales om en Iververksnanie" - -

vVv
gye arrestasIener,

7.—FTe7e e."-)7t69runnsfigUrene 1 ledende hhndverksbransjer er arrestert i den siste tid.
Jet gjelder bl.a. gullsmed Eiler Krogh Prydz, sjefen fnr Tostrup, Leif og Knut Moestue,
sjefer for den store trykkeribedrift, polsnaknr Backer, optiker Wiik, snekkermester Monsad,

vVv-
Etter sprengningen av Borgervaktkontoret i Venstres Hus 3. juledag er restene flyt-

bet tiL Folkets Hus, og virks-WieTen7ba7.-n7Wtott,etter fettig evne.. Men resultotst
like aagsrt snm tidtigere. Ingen møter og et nytt preSs i form Rv trusel om 75 kronar
nulkt for dem son ikke møter til bryggavaktene, har vist seg fruktesløste

vVy
Westphalen7

dager siden skulle den tyske baton Holandseck ga frn Oslo med soldater,
)mmunisjon og en del politiske fongere Inidlertid sk§elde dot en eksplosjon orbord i skd-
)et den 17. jaWri-la-:-4.-8MM6FgE-noni,-7--)g fangene ble ført ilond, hvorhen vites ikke,

vVv
Jegene skol vektese

---Et-nTZT±Ts-e-rto Norgoe Legeforbund har i ot rundskriv annodet ordførerne om rfor-
ulledige sendt hit Oppgaver over olle leger som er bosatt i konnunen ned legens fullo navn
)g nøyaktig boligadresse,!' Legeforbundet ønsker også h bli.holdt undsrrettet om alle
LeVer som til- eller fraflytter konnunen, Benvendelsen skjen, heter det, forat Legefor-
)undet kan bista deporteMentet med gjennomforing ov tjenestepålegg for leger,

vV-7
Naryelig trafikke

TWvrTeZv notvarer (til sivilt forbruk) nh 1)Tgger og jernbaner grf)per rbre og
)ere, om sege Dst er grUnn til å tro Rt ngså nordmenn egentlig forstand gjør seg skyldig
. denslogse Av nangelrph-1nvlige nyndigheter er_Vd fer,tiden nødt til å to oss til rette
å visse emråde'r. Det er,M:ree enn forstemmende at enkelte-pa grunn av.dette forhold har
mpt evnen til å skjeine nellom forbrytelse og nødrette Dette er forbrytelse mot nødsted-
:e landsmennn.

vVy
den rye øveretkonnAndArende i det akkuperte Norge, synes ikke R bli gonmel

;JETIT-Irigen, Etter,å ha pott Lillehanaer på ondo med heslagleggeleer og onbygninger, for-
.ater han plutselig dsn hyggelige Mjøsby. Ryktene sier for å overta kommando på ostfrontene
Allehammer er frR før kjent son dødens forværelse - rekreasjonssted før fronttjeneste -
)g dessst en har han jo nylig fått eikelouvet - sft ryktet,konotale sont. Som ny rann nev-
les generR1 Bøhne.

vVvc
enn vd skal huskee , (

eom under deporteringen Irå Finnneark dØmte stuert Iternes ph S/S
fornøy til døden fordi hemi engivelig Rgieberte for at bRten skulle gå til alldert havn,
3att foruten menn fra Judas Lies følge ngså nazistene fra Aa Serredskasserer,Gunnar
h Svendsen og herredssekretEer Balfdan Thonesen. Begge hadde sVin nok på skogen fra før,
an den dag ds donte den norske patriot til døden, felte de ogsa donmen over seg selve

vVv, - - -
I Hamaerfest stjR1 tyskerne før da begynte ødeleggalsen kirkeklokkone, kirkesølvet

)g spiretfliernrffest kirke, son vor et verdifullt smijernsarbeid,
vVv

)ostsensur.
gjø, oppnerksom på at en rekkearrestasjoner i den senere tid skyldes nt folk

lar glemt at det er nue som heter postsensur.på Lnnenriks poste .Seprlig hyppig er kontrol-
.saa i kystbyene sør- og vestpå, Det er pa tide-Rt folk passer bedre på-mund og Penn,
;elv "uskyldige" benerkninger on andre mennesker er utillateligee

vVv
/-1(tenc om  ny  "stntsakt" 1, februar er i fuU sving. Visso tegn tydor på at QuIsUng sknl

%.--øket-"rglanriEe-koitni-ngequiS1ings fredsniener er ph sin årlige rundgong'
ios eVE4r

herrene i Berline Det er stor sjolving i NS-rekkene ( at der ikke er sluttet "for-
asil fred" nellon Tyskland og Vorge, slik et pertimedIeenne2m vrent juridisk kan bli å be-
:rakte somlandsforredere". Det er oppgjOrets dag son hao begynt å spokee Reichskommisa-



riatets rørninr nv Stortinget hnr gitt disse rykter øket feste. Samme virkning har orelt
Quislings Tysklandareise hatt, - .0geåeitnen pårtiot skaledet rmrce onplaseringer. Fur-
Imsuerehne skoddeser nek or skal ersteett=ed Hans Jacebsen eller redaktør. Flood.-'

btter ranskelir t forstå hre disse seeneforandtInger ska1 tjene tile •grule1Ings
eflasko-med'arbeidenebiliseringen Ifjor burde hå berøret SitIer den.siste forhåpming'nmat
Quisling kU-ne yte det harAt trengte Tyskland noeneffektiv.støtte. - Neenbetydning
fee kri:geneaVgjØrelse Lan det naturligvis Ikke ha ontnoen bytter plasser på.det synkende
tyske esklbe:Jeen:nye•prrvelser kan naturligris det notsk folk hld utsatt for. Det snalo.
kes.leseket om.nye mobdliseringsforsøk og at QuislIng.påmy vil prøye Erverrumple folket
met . keisearstentlinger'for.or mot "bolsjevikisk besettelee Derfor Mcg.."Ti tære på vmkt.
FIenerå. vsero.klatt.eTon= rgter på dan tid "fe&lighetenen.pår'er. Om kvelden.holder
‘fOlk.ser Innendrrs, Forrvrig verdig og rolir holdnIng. Vi lgr ose ikke provosere. .

vlev
Metode for å slodffe norsk.arbe:..dskraft til Tyskland,

- --Zotrifiert-i;a-g-Tinæ-errildrce—/fig".7e—mTnri, under storrazziaen i høst, .
dkke:belr løslgtt ettergt det er klr t st de-ikke har arbeidet Ineralt, men skel over-
f'øees tii:arbeid i Tyskland. Med den.nevan-ende.situnejen på arheIdsratkedet ar det klart
ut dette er et militrert tiltak, eom sikter på å lemem de norske hjemmestyrker. Det rå
Artor ptunt innskjerpes gt den ungdom som vil vave med på frigjøringen, rå holdo seg

unna slike steder hvor tilfeldige razzleer kan finne.eted, f.eke. kl.noereog andre ferlys-
telsessteder, sammenstImlinger, krer osv.

vVr
NYTT VTTRYKK FOR DRN rysn KRIGERAlito

mténjrWpïcp ti-E2G-OrTACTIrirassehar skremt gestepo glvorlig, ng I mangel N'T

andre forevarstddler hor nå disse ynkelire krypene plasert Ofik 30.0tinifenger som rieler.
på Tattaseen, Blent de -30 finnes naen av landets neSt kjente imenne, SWft direktør Gunnar

-Jahn, ptofessdrene Skerd,•Marstrander Or Arnhelm.. •
- :VI håper inder1Ig at våre allierte v11-ta. de nødvendlge fotholderegler for å Dere

tyskerne aV med ålDrUke sllke netnder, rå Er snart begeret
vVv,

UNDJe 1-1eRflORSETt.
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Denrerk, Preeedent Roesevolt mottok nylireejennom den dsnske miniMer Raufmann 1.-Washing-
ToSåd-s7riftlig hilsen fra.Dsamarks Frihetsrnad, Presidenten har i den anledning gjen-
nonutenriksninIster Stettindus ±11 mlnister Kaufnann påny gitt uttrykk. foresin beundrIng
for det danske folkets urokkelige ksrp mht do nezistiSke undertrykkeree,'

. . ,
Nederlandt Gerbrandy, stateminIster e •hollandeke regjerIng e Lendon, har uttalt
Kt-nr.r-litnang er helt.bcfridd vil hen nedierge sitt embete or ri pIasg'for en leder
hjeMirafrontene

• v1Tv
BEFFIDI- - —

Dorprost Arno Fjellbu. er utnevnt ti1"bisknpTI de lefrIdde mord-norske emeråder,
rits5UW-1 Cgså- lede feltprestvirksorhaten, dr ble selv'utnernt tel feltprest innen han til.
..trå4te sitc nye ismMeto,

Frankrike, De franske rerjerInrsdorstoler har til beeynnelsen ar januar avsert 300 drele-
UWC-fleterligere 300 personer er drmt til etraffearb.eid. 180 tll levSrarlg fengsel og
200 er blitt ærikjent, - - . ._ _ .

Den :frenske hw er. vil em få måneder På 650 boo. rnned,,Ikke sedragnet de franske
innenriksstyrker som glt ar satt inn iekempene.eg tellet 40 . infanteri- og 3Q ingenlørre-
gimenter._ seneeee sazmenMed general de.tassignye tropper bli. sendt
østen sem. ekspedisjonskerps.

Bele, .Pet regjeringens initiatev' er det dannet et nasjonelrådifr motstandsbevegelsen
reVresentanter Por,elle motstandsgrUppene. -Dets üktig e oPprare er å oppdra ung-

doinmn til nYttige borgere i en demokratink et4t. ' • '

Det ar tern son-tvder på at monarkiets stil1Ing d styrkee. De sensasjo-
teriei'eerriat'komnunistene itøtter konrent

Ju4u5lavIcte. Por flere meneder niden kem Tito or den jeroslaviske stateminifter isen Su-
Taege-t11-enerhet.om opprettelee.ftV et rigentekar-eråd eg en federal demokreatisk regjerin[
for Jurosigvig. Kong eeter ekuele dkke vende tli'n>å tilfliendat ffer hans stilling, var
svgjort vad Tolkearstemning, Cverenskoneten er IkkE kraft fordi men vIlie he.. •
kongene-rodkjennelse. Kongen 119" imidlortid nektet, nr Subasitj måtte gå. Dette skritt
hur vakt voldsom kritikk blant de rvi"re Lend5nejugos1ever, og konren risikerer å miste
sine siste vennere
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Hellas. Den nye.graske yegjering undar...Plastiras ledelse, sem UTe dannet i begynhelsen
,a_v Januar htr ot , l zb nit preg, men dans smmensetning tydet ikke på noen ettergivelse
'oVerfor yttertte-vanstre. Utenriksmdnister ble Sofianopoulos, som var leder tor det grei
aka bendepartiet og i tin tid ble drevet i landflyktighet på grunn av sin kamp mot Metaxa

4.sginet. Flastiras Ventet heller ikke lenge med-å tene flagg. Noen dager atter at han
:Idad,da..dannet sin.nye regjering og i on erklmring hadde gitt:uttrykk for regjeringens mål,

•:Ptttlrte-Yhan at hvis rebellene_fortsatte, ville han eoM fersvarsmdnister stille seg i spis
ldkvidaejonsarme. 12. jhnuar sluttet general Saobie våponstillstandsavtale

SLAS.- StIllflanden ekufl inntre januar ett a:nutt nver midnatt. Det ble avtalt
:at fanger skulle utvektles, men-denne avtale omfattet ilrke de greske gislor soM SLAS had-

als.tatt.' ' . • •
• . Churehills Hellaspolitikk hhr vmrt utsatt-for skarp-kritikk både 1 Nngland og

Meh ettar sin siste underhustale er kritikken blitt batydelig sva.kere, og det ser
u't eom den gamle kriger er 1 ferd Med.å hale anny seir 1 land. Churchill kom i sin siste
te.le med 611. rekke sansasjonelleavsldringer nver ELAS metoder,.som ikko står  mye tIrbake
fon,  nazletenes. Disse beskyldninger var byggat på nøytrale, greske op britiske rapperter,••

Stterat Aten er rensat, har britiske og greske tropper begynt opprenskninger i iat
Øvrdge'Hellas,

.Pelen, Den provieoriske regjering i Lublin, som allerede er godkjent hv Sovjetunionen,
..-ern}iTlyttet til 'ffierszawn,

vVv
''_aFITULERT:

Ungarn.. Dan mi-dlortidiga ungazske regjering, som har :sitt sete i Debrecen, har nå under-
,Tegni7f - våpenstillstandsavtalen med De Forente Maajoner. Ungarn skardeltn i krigen not

Tyskland og skal stille 8 infanteridivisjener til kamp Mot tyskerne. De skal betale an
krigsskadeserstatning på.300 millioner dollars i ldpet av 6 år. 2/3 dette beløp til-
faller'SoVjetuninnen, reetnn skal gå til Tsjekkoslovakia og Jugoslnyda. Grensene fdr,
Wieneravtalen skal gjenopprettes. Avtalen ble undertegnnt RV Sovjetuninnen p*L De Forente
Nasjoners vegne.

VV-9.

• Tyrkia har hrutt - de 'diplomRti,ske forbindelser med Japan„ Dnr danellerne or nR- Apnet for.

l'',F7Wert av krigsmateriell til Soyjetundonan gjennomstredene og Svartehavet.

Schweiz, Det øves Sterkt amerikansk prese for å få Schmniz til å begranse vareleveransene
til lyskland.'. .

Sverige. Det svenske gallupinstitutt har fnretatt en undersøkelse over sterningen fer
til Norge. På spørsmålet: nanser're dr.t øhskelig eller ikke med en

svansk frivillighevegelse for Norges befrielse" Svar tj *6 av det svenske folket "jar,
mens45 % anså en slik beVerelse rdkke dnskelir", De dvrige "visste På at searskilt
spørsmål etklaa -te 11 4 av menn mellom 20 on 50 ar at do selv skulla villo mrilde se9: hvis

en.frivillirbevegelse kom istand.

Svensk skittantdy,
-----DWatriege-effentlighet er blitt sterkt rystet over"en spionasjeaffmTe, som ble
aveldrt 1 de ±drste dager av dette året. Sn høy tjenestemann dUtlUnningskommislonens
kentrollkontor, byrksjef Robert Paulson, har mert en forhenvrande konsul Lønnegren behjel-
pelig med å'skaffeaopplysninrar om utenlandske flyktninger 1 Sveriga, som denne sistnevnte
har bafardret'Videre,til en tjennstemann - iNgner - ved den tyske legasjon i Stnekholm.

'Saken har naturligvis stor interasse for nes, ng da først og fremst for.de av ess
som har sine parørende i Sverdce. Saken er nå npPe foT -svensk donstol, oc riksdagen har

nedsatt en granskningskerrdSjen tndar landshdvding Sandlers ledelse. Skjønt det først nr
frorst sr en'sVensk affærd, - Yri vi uttrykke vå tilfradshot red den svenske prossas kraf-
tire kritikk av sosialminister Mdllers forsøk pa a bagatellisere affaren. Vi skal for-
øvrig avholde oss fra kommentarer inntil Vi ser resultntet av den svenske oppvask.

En_f:adsducgA
IZtTnYe svenske budcett for

normale" tider. Utriftene til for
de naveanende.dtgifter fnr ot kvarta
svarsPoe.-ben kah Økes em dat trenge.
ren.... •

1945-46 'balanserer, et tegn pa at man fnrbereder seM
svaret er tkåret ned til en sum som svarer omtrent 111.
1, 260 m111.•kr. Det er Vante og se-pnlitikk for for-

Mon det offisielle Sverige tror altst- at før somme-

vVv



pulletinen. euie-a)

Frigjøringspessimisme,
-K 75ntraseri metlom de indre stridigheter etter frigjøringen og det heltemodige og

enige fellesskap t alle land under kampen mot overfallsmennene, kan gjøre oss (okkuperte)
forstemte, Det er bra at de rosenrøde fredsillusjoner forsvinnor, men vi må ikke la en.
ugrunnet pessimisme sgekke vår kampmoral,

Vi sloss for de menneskerettirheter framskrittet i.tueener ag-år ha kjempet for,
yert formulert av Roosevelt son de fire friheter: Erlhet fer .frykt, frihet for nøde•frihet
.for ordet, frihet for religion De befridde landene-er jofremdeles i kamp, .og denfreden
er den første foretsetning:Snr.en etdelig.bedlgrig, skal yi ikke undre esa over vatekene.
vedit-yirkåliggjireldealeneg .Den-tyske tilbsketrekning har ved sine ødelesgelser skapt
stnreef.orsyningsprotlener og'brekt.store forstyrrelser i det.transportSystemson er nød.-
Yendig for-Sen:fortsatte.ktig,_ Folk som selter reagerer'voldsommere og anderledes etn dem
sbei får spise- serrnettee- .

beller disse landene tefriedeviser dat hvilken Veket vi legger på
den. .del'av'frigjøringsvorket som omfatter den rent Lndélige frihet, :Nazipreesens febril-
ske."tef~sesprepagands,  gjør  materielle sayn lik frigjøringens fisskå, og oppnår bare
å eortelle Toes,Mereom sin manglende forståelse av de skjønne ordore til Nordahl Gries:
"F4hetCog-11V.Or ettn„

-.I årevie bar de'undertrykte landene skjøvet meningsferskjeller tU fide overfor det
ene nødvendige å  få  luss av kroppen, Det ville vnrt ger enn underlig on det ikke i 14et
av disse Lrene hopet seg opp så  mye  usagt at det måtte få luft etter frigjøringen. Det er
ravgalt at enigheten støtt hlir framhevet som riktis og god off, uenigheten nnrmest som
roten til alt ondt, Ingen av delene "dør vsere et mål i. eg for sag, krarnaktig enighet
kan mnre necalkeskjul for kritikkløs slapphet og mangel på samfunnsmoral, Men det rrie ord
er nenighetens avløp eg yttringsform.

Selve denrm krigen er bevis på hvordan tyranni -e urettferdighet blir satt i verk
av et enig folk, Omor om igjen hsr den tyske propern  e  pekt på enigheten mellom Flihrer,
Yolk uriflrtei som står Isk det ei kaller mellomfolkerige forbrytelser, I  1914  sendte  93
av Tysklends ledende kulturpersoragheter ut en flarrende proteet mot de alliertes beskyld...
ninger om tyske ugjerninger i Belsia. Det er ikke sent, ea de, Men objektiv samtid og
ettertid kunne fortelle at det sant. Denria-holdning hos mennesker sem i sitt yrke og
privat var sunnhetskjnrlige viser at lojelitet og pntriotisk eneghet for enhver pris kan
bringe en opp i et monalsk uføre. Eørgelig mange tyskare gynes å føle seg vel ved det,
De eier ikke sans for frihoten, men marsjerer med glede etter den sterke mann og den ster-
ke stet som i enighetens navn kan føre dem hvorsomheist til og med utfcr stupet.

Ft helt bikkjekobbel ev ledende britieke nviser har skerpt krntisert Churehills
nolitikk i Hallas. Dette like etterat •e hyldet Chulnh111  pn  hens 70-Irsdag.

H4a en ni enn knn mene om situasjonen i Helins, den britiske opposisjon må gledo
en hver soratar den som et tegn på, incikon pelitise samrittighet or deneererisk livsform
sely under en alvorlig krise, Det fyller co med stoltnet at vhi-; store allierte ikke
tenker pL å kneble yttringsfriheten Men 'eruke den, gees tyokerne gjør det stikk mctsatte,
Krigen må nødvendigvis  ri  enkelte mennosker stoe  nakee  men (is slliarte misbruker den ikke
til å gjøre menneskene til slaver a.v staten, og de opphøge- Ykke en stor mann til gud,
men gjør ham til leder som ksn falle på sine

Vår egen Vinje her sast et misnøyen G: mer  eil  renrignngen, Dat skulle stL.t7t dårlig
til her i landet om det f.eks, var så eya clnukjott i arbeiderklassen at den ikke søkta å
bedre sine kår i politisk kamp, En annen nelek dikter har kalt dPn norske enigheten undor
krigen et paradoks: 'Sordmennene sloss i enighot for å kuune Old uenige igjen",

Det frie ord har spilt en vesentlig rolle 1 hnstorden om v&r. selvstendighet, I
de første 1770-årene forordnet Struensee trykkefrihst, og det var som å åpne for en flom
av skrifter som sa sin mening omtingenes tilstand  n  den eneveldige dansk-norske helstaten,
IdeenG fra de engelske, den amerikanske og den franske revolusjon spesng fram i Yorge
1814 og viste at det frie ord både var et.behov eg en rrunevoll for den nye norske staten,
Det ble satt opp 11 grunnregler for arbeidet med grenniovenav dweble vedtatt Uten
erdskifte og enstemmig, den ene gjaldt folkets rett til  a  beskette see', selv, åen annen at
donstolene skal vnre unehengige, den tredjeg'-leykkefrihetenseør finde Stedit, Den forsam
lingen snm sang "Inig og tro..'. fant det ikke verdt å diskutere enkeltnenneskets rettse.
lige og økonemiske beskyttelse overfor ststen eller retten til kritikk,

Siden 1814 har rt folk fått en anarkjent kulterell eg materiell posisjon i verden,
cg framgangen her skjedd under tnidels megat biteer . her hjemmo Men vold har vnrt
nkjent, orbåde i 1905 og under denne krigen hnr det sae nt når kampan gjaldt nssjo-
nens  oc  menneskets gruhnverdior var dat borgfred i lancec inntil de rar sikret, Det er
all grunn til å tro at vi i den nge verden etber kregen en1 helde arvan fra 1814 i hevd.
Denhsr likesom Roosevelts fire fr•heter det seleklare innhold at politikkens m1.1 er
idealer som er gyldige for nlle mennesker og et neningsetvekslingen e-tre er et rdddel på
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. .
eletfrnmover. Derfor er det ikke den palitisko strld Lliellas 1 og for seg somsr den
stnre ikuffelse, men.de metoder scm grokorne brukte til løsningen at eine indre probleffier.

Se snighst somlkke er født i frihat og forløst ANTen våken krItikk ar lits verdt og 11ke

Corkdstelig somen uenighet som fØlger prInsdpeet at hensIkten helliger
iDer er Intet 1 vår politislm fortid eller nutid eller i våre sosialeSmteetnlnger

acm tyder pk liknende frigjørIngestridighoter her hjemme som 1 de befridde:Innd. Tonen
1 norsk polit1kk-har vært sindigere enn både 1 frankr1ko og delIas; hver der dessuten" -

srMere krutt både 1 terperamentet eg IHstriclighetenes årsak.. Eden har.nettopp- 1 ån dtior
tåls framhevet Nederland og Norge bom rønstergyldlge i sltt szmhold under kr1gen. 'Det py

en.god attest fra en stor statsmann i landet med Common sense, og vi kan ta den som en
god støtte for når tro på at nordmennene også etter krigenvil heve sine frigjøringspre-
blemerover krangel og Vold, '

vVV


