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Hlemmestyrkene L1131
aeriv- aen noreke forsvarsmakt, d.V.s. de er en del av dan hmr

som skal sikre Noisee uavhengighet og udelelighet etter grunnloven, De får
sine militære ordrer fra Forevarets overkommando (F0). Deres överste leder
er forevarssjefen, Kronprins O2w, hvis nestkommanderende er general Han-
sten. Forsvarets overkommando retter seg nå etter den allierte overkomman-
do for vesteuropa. SHAFF (Supreme Headquarteri; AlliOè Expeditionary Foree)
undor general Eigenhower.

HS er blitt organisort i intimt samarbeid med. .den norske regjering der
saken har sortert under forsvarsministeren, statsråd Torp.

Men om HS er blitt organisert.i samarbeid med den norske regjering og
militmrt står under FO, betyr det ikkrånrer noe våre myndigheter uto hax
gitt ordro om å opprstte i Norge. Små grupper begynte å arbeide sammen for
å gjöre en inneate med våeen i hånd for frihet  eg  fred. Det var et farlig
arbeid fra farste stund, og mange er falt fra för de kom så langt at de kun-
ne se fram til xa1et, men HS vokste trass i alt. De kry$talliserte ut lede-
re, de fikk kontakt med våre myndigheter uta, og de ble til slutt det de er
idag, et av de sterkoste ledd i den norske ferevarsmakt.

Alle gruppe2 av folket samarbeideX i HS. Her er ikke Sparsmål om sosial
stilling ellor politisk eppfatning, bare om viljen til kamp under,FO I S le-
delse. Vi er i den lykkelige stilling i Norge at det ikke finnes vepnede
etyrker som blir ledet etter politiske retningslinjer. Alle norske hjemme-.
styrker tar sina ordrer fra forsvarets-overkommando.

Selv om HS er innlemmet i den norske forsvarsmakt og får sine• militære
ordrer fra FO, er det allikevel et sterkt behov for samarbeid med de sivl-
le motstandsgruppor. mange spörsmål har dikekte betydning både for den sivi-
le og den militmre motstand, og sett  a  videre perspektiv kunne hverken den
siviie eller den militære metstsndsbevegelse ha nådd den styrke de har idag
uten gjensidig etötte. Den sivile og nilitære kamp er to sider av samme sak,
to uttrykksformer for samme vilje til frihet for Norge og til kamp mot na-
zisme. HL er den samlerde ledelse for helo kampfronten.

Nå er Hoinestyrkene tmAdt fram i lyset, ikke de store maåser av dem,men
noen'få utvalgteeie.presentanter. Helo rekken av planmessige angrep mot-tysk.
kragsindustri, mot ekipstennasje, transport og drivstoff, taler sitt tyde-
lige språk am den elite' av hjeffimestyrker som harivært i kamp forelapig. Inn-
sateen har vært så djerv og hax vært ledet med en så rolig intelligens og
avveenende frekkhot at  en  får lyst til å appaudere slik som i gamle gode
dager i Holmenkellene Men dbttc år ikke sport, det em dddsens alvor.

Mennene i HS- allesammen i hvilke stilling de så står- er seg ein opp-
gsVe bevisst. De tar sin risike, og de kjemper sv all sin evne fordi de vil
at Norge skal bli rent fer tyskere og få sin grunnlov tilbake. le vet at de
er et av de sterkesto rodskaper i våre konstitusjonelle myndigheters hånd
kampem for ot uavhengig og demokratisk Norge.

Sensaslonssurrogat.

Det ble ingen sensasjonsdag for quislingene 1. februar. Vidkun og Adolf
hadde antakelig funnet ut at det var lite heldig å arrangere en tysk-quis-
lingsk parademarsj i Oslo når den ble akkompanjart av russisk marsj mot
Berlin. Det ville virke for barokt'selv i deres falske propagandaorkester.
så  kom isteden en stor  n avsldring", Fryktelige ting åenbarte seg.
Direktår sehjelderup hadde ifblge nazipressens kjempeoverskrifter vært opp-
tatt med å skaffe stbrst mulige forsyninger til Norge etter krigent; Da måt-
te han je sperres inne. Nazipressen hoverte over at forsyningene så ut til
å bli små$ Undres på hvor store de hadde blitt cm Norge nå - som quislin-
gene ville - hadde vmrt lenket til Tyskland? - Det er heller ikke sant at
den fri prosse har  nbedratt° folket med lyserdde frsmtidspersnektiver.
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nPis julenummer inneholdt en xedegjdrelse for etterkrigstidens forsynin
problemer som neppe vax for optfindstisk. Og tiere andre trie aviser offt
liggjorde en liknende oversikt kort fdr quislingene kom med sin Havelbri
For dvxdg er det  jo  nazipmen eom er skyld i, både de nAværende og etterkx
tidets forsyningsvansker, Men når den tid kommer skal nok problemene bla
ldst. Boreldpig slåse vi for retten til å puste.

Krigsoversik t.

Os-3tfronten: Den siste uken har vært preget av omgrunperinger og oppmnrsj
13-'&6-E6vedknmpområder. Men don ruseieke offensiven har samtidig rull
videre i alle .stdtretninger trass i at tyskerne nå tydelig ytor sterkere
motstand. Kampen,er nå for a1vor begynt ow "Oderlinjen n  som av tyskorne
er utsett som den gunstigete forevnrssone for Berlin og dermed for hele

Ost-Tyskland. Russerne vil noppe la seg stanse her. ottalelser i "Den

Rbde Stjerne" går utvetyddg ut på at offensivens mål er Berlin og tilintet
gjbrelse av Det txedje Rike. Det er imidlertid sannsynlig at russerne -

samtidig som de opprettholder et sterkt prees på midtfronten - nå fdret
og fremst vil sdke å skyve sin nordlige og ebzlige flanke lengre fram.

Videre må en gå ut fra at de i eamevar med sin vanlige st,retegi vil
oppu  bruhodene vest  for  Oder fUr de for alvor rullex vidare. De siste
dagers nyheter synes å bekreftc dette t  idet framgangen er stbret på flan-
kene,

sdr har således Konjevs arme overskredet Oder på en ca. 100 km bred

front og alleredo kjempet seg 35 km inn over vestbredden. Rer er,de vik-
tigo byer Brieg t  Ohlau og Grotkau og en rekke mindre stader tatt. Breslau

er nå på det nærmoste helt avskåret. Når en hörer at Oder d dette området
er hele 500 km bred, Zorstår en for alvor å vordsette denne prestasjonen.

på midtfronten haz SjUkow etablert og sdkret et solid bruhode ved

Kisnitz n.v. for KUstrin. Og fra nordfronten melder korrespondenter at
xusserne står bare 22 km fra stettin. I Ost-Preussen blir tyskernee om-
råde stadig innsnevret. Blant de siste dagers orobringer er bYen Ansdorf.
• siden offonsiven i dst begynte er 5 tyske genevaler tatt til fango og 8 --
drept.

Bexlin rasor store brondor og forvirringon brer seg med flyktnings-
strdmmen som velter vostover. Det er mange tegn som tyder Få at Gostapos
virksomhet vanskeliggjdres på grunn av de store folkeforflytninger. Poli-
tiet har ikke lengre så god kontroll over  bololkningen, og moralon er syn-

kende bak fronten. Eittil cr det vesentlig det britiske dg amerikanske

flyvåpen som har hjemsdkt Berlin, men etterat ruseorne nå er kommet så
langt fram ut do baro har et kvartere flyvetux fra fronten til Berlin, har
også det russdske flyvapen bogynt å gj;iro seg gjeldende.

Veetfronten: Den allicrta aktdvitet i vost Uker i kraft for hven dag lmW
Hurrryiufl. 1.og 3. amerikanske arme har kjempet sog gjennom hovedfor-
Sversstillingene i Slegfridtlinjen på en 60 km bred frent og står nå like
inn på Gemund og schloiden. Nord og syd Tor YrUm er en rekke steder erob-
ret og prUm trues. - - I Alsaco or Neuf Breisach s.d. for Oolmar erobret..

Luftaktiviteten er fortsatt meget stor. onsdag slapp 2.150 fly
3 000 tonn bomber over Magdeburg, Deipzig og andre steder.

De allierte oppgir de tyske tap eiden invasjonen ti1 870 000 fanger

og 400 000 drepte og sårede.

Italiafronten:våren er satt inn og vanskeliggjdr stdrre operasjoner.
DeT er  Iffe-TFolig  at det vil bli noen vesentlige endringer på denne fron-
ten 1. den nærmeste fremtid.

Osteng Etterat amerdkanerne crobret manilla, er japaneznes stilling på

PIIIIDinene håplds. I Mani1las havn gikk det meste av den japanske trans-
portflåte opp i luer og japansk retrett synes umuliggjort. Portsatt kraf-
tige flyangrep mot norregidor, Dormosa og Saigen.

Generalmajor, leder for Statspoliti t  hirdejof Martinsen,  ble  skutt
torsdag morgen i nærheten av sitt hjem.
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bran valzene i Finnlenl-
C-P6F-TorUtraTirSinn 1939ekal det holdes rikedegsvalg i Finniand den
•l, Og  18. mars. De sVenske avisene våger ikke I komme med noen sikre spå-
Hommorr men Venter en valgssder for de venetreorienterte partiene. En gan-
,ke stor del av de kandidater som er stillet opp av de forskjellige parti-
3r,  er folk som tok avetand tra den finake regjeringspolitikken i årene
L939 - 1944. Allikevel er det averraskende mange av de somiver anevarlig

Dfor Finnlands politikk i disse årene, som påny stiller opp som kandidater.
iMest oppaikt har det vakt at Tanner og hans felk 1 det sosialdemokratieke
'parti har lykkes 1 meget större utstrekning enn ventet å få nominert aine
kandidater-på Partdets nominasjonamdter. I Beleingfore, hvor Tannerfa1an-
gen slett ikke h.ar stått eterkt, kom allikevel Tanner inn som nr, 1 ved no-
mineringen. Blant de 15 navn som fikk de fleste atemmene i hovedstaden, til-

'

,

htirer bare qt. opposiejonen, nemlig mindster.svento. Ga. 5O-%av pattimed-

1

lemmene deltCk i avatenningen.-Det finske sosialdemokrati har laSidlextid
ikke mer ent'ca, 30,000 medlemmer ialt, mens partiet ved siste velg, fikk o-
ver f  million stemmer; OPposisjonen mener at velgerne i meget stor. Utetrek-

• ning er mot Tanner, at hans flertalleretning i partiet neeten helt hår mis-
: 'tet kentakten med felkeopinioneno Er dette,tiktig, vil sannsynligvis en  8to2
ndel. av arbeiderne stemme med kemmunistene og "sekslingeneu , som har inngått
Svalgsamarbeide.- Flere syenske aviser gir uttrykk for atskillig engatelse.
å for at utvlklingen inten det sosialdemokratiske parti.skal pkade forheldet_
meldom SOVjeteanaveldet og Finnland- -

Ken&Beter i konflikt med sin roge2erin.q_Tito.  ,.
Dm-31-ig3ziavmu-nwuiwi,eigH1- nonV5217-Subasio, ble omkring 20.

januar avskjediget av kong Fetex: Irsaka til avskjedigelsen var uendghet .
om samarbeddepolitikken med Titon Kongens opptreden har vakt atekillig opp-
sikt. Ran kritieeresekarpt både i den britiske pressen eg i jugoslaviske
kretser i Eondon. Subasie har nektet å gå av og kommer muligens til å rei-

, ke til Jugeslavia som:regjeringssjef - uavhengig av kongens holdning.Fl
gubteio er som Tito kreat,keng  Beter  Vi1lit* en serber som jugoslavisk re-
gjeringssjef.

De4t3
j IETallet av de sot nå er internert i Belgia raletenkt for eemarbeid med
g fienden appgis til 70,000, nens antallet internerte i Frankrike bare er.

32,000. Av 3.00o tilfelle som hittil or undersökt, har 30 % av de interner-
t tekunnet frigis,
2

Bedri.fteråd i Frankrike.
ISHirgIUTUU-Mginde forsnml ing i Frenkrike har enstemmig-ved-

k tatt et torslag som .6,112ut på nt dot I alle bedrifter med ner enn 50 16nne-
nottskere skal oppihettes beeriftsrådp zof n skal delta d bedflftens ledelså

s på det sosiale og ;:ikonomike område. Komiteene skal bare ha-rådgivende myn-
adighetp men det er forutsetningen at deres råd og anvisninger skal tilleg-
d gee positiv vekt i don uta:Lrokning de ikke griper inn i bedriftsledernee'

autoritet som aådan. Forslaget gjelder ikke bare industrielle og komersiel-
g: le bedrifterp men også 62entlige og ministerielle kontoreri immaterielle

erverv rlev. En forordning fra de Gaulles reg3erin i overenstemmelse med
e: fersamlingene vedtak ventes når som holst.

i Den britiske Eandeorganisason
har na 2I-minfen -Setlemr, det höveste medlemstall i organisasjonens

hietor2e.

.American Federatdon of Dabor .
1 --323flITT-EaIdEe'tE11-1-1944 med en kvart milhin, og hax nå 6,9 milli.
B oner medlemmer, Dan andre amerikanske landsorganisasjon, G.1.0., har og-

så bket modlemstallet betydel1g under krigen.
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Reise4jennom de betridde norske emrådene.
Norb"2-2IUMriEMtIfig:23195bInr ctilav leytter hår foretatt en fire

ukers reise i nylig befridde deler av Finnmat!r . Han forteller bl.a.:
”Jeg har tilbakelagt tiltammen ca. 700 km., for det meste med rein og

pulk. Jeg har hatt anledning til  å  fölge våre militære avdelingers opera-
sjoner på Finnmarksvidda og iaktta gjenreisningen av norsk styre i Porsan-
ger-området og i KaWasjok og Kautokeino herreder. Det må antas at tysker-
ne har trukket seg ut av hele Kautokeine-området. Dermed er så å ei hele
Pinnmark fyike befridd.

I Kautokeino er utnevnt rillertidig,lensmann, i Karasjok er  utnevnt
ordförer og lensmann, likeså i Kistrand herred (porsanger), i alle tre her-
reder dessuten forsyningsnemnder. Ordföreren i Kistrand uttalte ved års-
skiftet:

"Vi bogynner det nye året på bar bakke/ ja så å si der våre forfedre
tok fatt for mange hundre år siden. La oss bare ta buskapen. De ca. 900 men
nesker scm er igjen'i Poreanger av en befolkning på over tre tuden har
gjen 40-50.kyr av de 2000 vi hadde ifjor. Vi hadde 4000 sauer/ praktisk
alle er Slaktet eller bortfdrt av tyskerne. De tok også det aller meste av
hestene våre. De huSene som står igeen, kan telles på fingrene. Befolknin-
gen kjemper fortVi4et mot kulden og sulten i hytter og jordgammer. Men for-
syningene tar til å rekke fram,"

Det vil etterhvert vise seg at fjellsamenes aksjon for å berge reinbe-
standen vil bedre matsituasjonen i fylket betydelig. Tross gyldne .1öfter fr;
tyskerne og trusler fra Jonas Lie noktot fjellfinnene å evakuere reinen fra
sommerbeitene ved kysten til Troms fylke. De berget praktisk talt hele rein
bestanden på oa. 40.000 rein tilbake til de vanlige vinterbeiter i Sördst-
Finnmark.

I Utkantene av dette nyreisningsområdet opererer de norske militmre av
delinger, Ingensteds er tyskerne trygge for de norske skipatruljer. Intet
gjell er for bratt; ingen vidde for driey fbr dem. De trasser kulde og snd-
drev på patruljetokter som strekker seg opptil flere hundre km. og verer
ukevis. Det vinterutstyret de hadde med seg er komplettert med finneklmr.
De tar rein og pulk til hjelp mot de veldige  avstandene.  Da spdkeroveralt
i helene på tyskerne. De er overalt og ingensteds fra Kautokeino og Alta
til pakselv og Vestertana. Cg bak denne bevegelige fronten vokser nyo av-
delinger av Finnmarksungdommen fram, av ungdom som er gått opptil 30 mil
for å få våpen og trening, for å hevne det voldsverk som er gjort . mot deres
byer og bygder, De brenner etter å få være med og befri Finnmark og Norge
fra den pesten som har lagt landet öde og spredt sorg og nöd i tasener av
hjem.".

Hej.emmefronte n.

Sabotaslen
remmn i siste uke bl.s. 3 bilverksteder i Oslo (i Bogstadvn.207 Is-

bergs verksted ved majorstuen  ag  et verksted ved Sinsentrikkens endesta-
sjon.) I Horten gikk et stort militmrt lager på 15stertiya i lultan 21. ja-
nuar. Også i porsgrunn og i Lier forekom det sabotasjeaksjoner i löpet av
januar måned.

Irreatasloner,
--TYik- D8Iiti har nylig arrestert en del kjente Oslofolk: Malerne Hen-

rik Sdrensen 1  Per Krogh og Reidar Auliel professor Reiehborn Kjennerudn dr.
Natvig, dr. Alex Brinchmann, direktör Worm Eirseh/; arkitekt Karsten Boysen/
adv. Dagfin Beek og red. Eivind Reiersen,

Betredd svindler.
----- orIeirPEüison, sekretmr i det nazistiske Norges Næringssamband/ er
under rettsforfölgelse for å ha franarret sin2 kunder 40.000 kroner.

Brengniskrise i Trondheim.
TronZErim Terinner seg i en nkutt krise med omsyn til brensel og elek-

trisk kraft, Skolene er blitt stengt unntaken i de tilfelle hvor elevene
selv kan skaffe brensel hjenmefra og i mange gårder er allerede all ved
brukt opp for vippteren. I tillegg til dette averterer Trondhoims elektrisj
tetsverk at  alle  må spare på strömmen for å gi sporveien ström nok til å
kjdre mellom kl.  6  og kl. 19,

FRI FAGBEVEGELS E.


