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Søndag 27. fehruar tali• redakter økenevad
krangkastingen fra Lendoe eil den noreke

hjemmefront- Han tek sitt rtgaesepunkt i
Churehills silte "tele, der denne advarte det
.engelsko folk met å tro t eeiren var vonnet
eeis ikke bver enkelt gjerdo  sett  ytterste•rn

siste stund. hva
enten man er ternexge eller kjoerann, leeee el-
lee advokat. Det ar nok så et kjelemenn og
tee nleseer har prostert de must åpenbare Eve
hiemmefrontens Mange raderlag i det siete år.
Men i det åpenbale liggee egeå kele forskjel-
len. Vår skam er ikke mindra fordi om den
til leter vært neenlunde skjult,

eed eirkelære av 7. janear 1944 utba
1ustisdepartementet seg oppgave fra adeekatur
os aakferere em hvtlken juridisk hjelp de bed-
de  eel  e5etc konteree. GirkujLæree.; ear underteg-
net av  r ju e tisree r  Eåre Larsen og byråsjef R.
Breier henneldsvis Riienæel hoyre ng venstre
hånd, Og formålet kunne ikke være a.enet enn å
Skalfe en oppgaVe over nnge jurister eem-kunee
beerdres til de mange ledige blokeete etillin-e
ger. Det oste D'S av nele caekulæret. Men hVa
ble resultatet? 160 av 0:flos advioker 1-•lan-tI.
dsm menge "gode neve" - har bee e ert depeebee
mentets  ,e prespersel, ,g ætter de stikepreeer
Vi heet tatte er resultetet oeda ferre ntenfor I
Oslo.

Får an nærangedriveree tet tellitsveev
en av de nee Me-organizeajenene ellee bete-

ler sln kentingent, så bereer vi ofte - svært
ofte - et "gode nerdmeen ka rdet hex t11
dee.

Når foreedrene ved on skole ealler imreene
ryggen, .sne får vi hers at en ad v, ket har le-

det ferhandlingene og andeealt forsiktlehes.
Det kkagee over at man ikke får noen 111ae

gsl nve. aen man vil ikkeha den posten
sller ved eud, fer det kunne jo være en,provo-
kaejor. 32 mnn vil ikke hjolpe t51 med distri-
busjonen, for det med-fører jo en reeike.

Nei, innstillingen er nek ,kk e  nee:å skry-
te av.

Den norske hjemmefnonter hadde ein-here-
ieke t1d i 1542. Da elkk lererne i1 kamu,
ungdemetjeneeten eee knekket, ktrken fregjoede
sag fra den nazietiske s t ae, euaelinee riks-
tin2 --eee kvalt s 'ose. ken hva sr seden skjedde

Dst fins an lltee gieng ev menn og kvinner
som daglig setter liee eeee -g frinet itn.
Takket vwre dem har vi fett nyheter, folk er
hjuipet nt av landet og Cor er ydet mange tje-
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rester som ikke kan emtales nå- Men resten av
e'olket gjer ingen'ting.

e:  forreseen, rett skal vwre rett. De står
. jo i kee for å komme på torgervakt,  eg  i disse
dager har areeldegiveee,- store som amå, vært
1:ravelt heskjeltigat med å skrive oppgaver til
areeideformidlingon for at deree nrbeidere og
funksjonærer kan blt utskrevet td1 tysk arbeide-
innsats eller til lét som verre er.

Av de okkuperte raejoner er den norake den
som i øyeblikket gjer den menst iøyenfallende
innsats i hjemlandet i den felles kamp. Fra
Helles, Jugoelevla og erankrtke bil Polen og
Danmark kjemees og sahoteres der mot der felles
fiende. Diese nnej ner nener nomlig at friheten
3r en innsats verd. Vi klager hare over at det
gar smått i Itnlia  ng  ai ievasjoner ekke kommer.
Nå må de sannelig ekenne seg å vinne krigen så
vi kan få fred og ro oer keffe.

Denne sitnaajon er  til  eleado fer vårt land
og ess. Vår posisjon blant de allierts eynker.
reeregen og Aebeiderklasser., det store russieke
tidenkrift, kleger over ne. 0;L:1vor skal vi
nente kraft til å ta fatt  rå  fraMteeens vaneke-

lighet= når vt ihke ehlF=tantr.,: ne eril eette nee
iun?

pet er ikke vår sak å endre nigealere f.r
kampen på h1emmefronten- HSn kommer parolen
om aktle metstand, så 8kal el arbeide f r den
med glede og hefrielee i våre hjerter.

Inntel da bee vl så inntren.7ende vi kan .
alle om iallfall å vise der pnesive motstand
som erna er parolen f-r ver kacee. Glem ikke
st vi er i krig og at en krIg ma kozte ofre
.bvie den skal vix:nes. Eftifl leI eent og tidlig,

hva ensen de't spørees om  å23  egne handlinger
eller de rad vi skel gi andre. Hva det gjelder
er at vl er eesjelet av kampånden. alltid på
vakt mot foesekene på å nazefisere oss, for-
olere på å få oss tll å tjeee fiendens for-

mål, det Ns eller tyekerne, Er ånden den
rette og samvittigheten veker, er dot i virke-
lighe1,en ingen av ese som ikee vet mnd seg
selv hva som er ron en hver situaojon av
betydning, V1 må kunne se eet stnre i det
emå, Nerge fromfor gesehelten eller behagelig-
heten.

• Det må vrre slutt på skrytet on don n-rske
hjemmefront- Dedreftee u'atort  re  a r ere for to
ar siden er ikka tll e eivile p!i•

steden vil v e be -ee Lit1 beek,eeden-
nee, litt mera eelvTeeeeeeeeeei. litt mindre tje-
neetevilligtet ererfoe eeenee makthavere.
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Vestfrontan. Utter at de alliorte flyengrop i

begynnelesn av denne uke vesentlig ver rettet

mot nordfranske jurnbanemal og flyplasser, er

turen igjen kommet til Tyekland. I dagslys

torsdag angrep således meget store styrker ame-

rikanske bombefly med jagereskortesteder i

eydtyskland. Natten i forveien kaetet over looO

britiske fly mer enn 30oo tonn bomber mot Tysk-

land og det okkuperte Frankrike: Denne bonbe-

lasten vr rekord for en'natt. 'Det Vlktige fly-

contrum Stuttgart var et hovedmål, men også

MOnchen og steder i Nordtyskland fikk besøk. I

eondfrankrike bde jernbanemål ved Amiens bombet.

40 britiske fly saknes. onsdag angrep amerika-

nerne Hannover, et annet viktig centrum for

flyinoustri. 3.bombefly og 5 jagere gikk tapt.

36 tyske jagere ble skutt ned av de alliorte

jagere, taelet på fly aom bls ødelagt av bombe-

flyene foroligger ennå ikke. Også Braunschweig

foraten frånske og belgiske mål ble bombet av

amerikanernee Nossuitofly bombet Dheseidorf na

til onsdag nten å møte motstapd. - Neen få  tys-

ke fey fløy cver Sydøetengland torsdag natt. 2

nTdde fram til London. Natten før ble 13 av loo

tyske fly skutt ned. Skadene er ubetydelige og

ofrene få ved disse proL.agandaangrep. -

dusserne har foraert Bug. Mele den tysko frent

langs Bugs.midtre løp holder på å falle sammen

etter ai russerne har satt over elva på en loo

km bred frhtt i omradet sydvest for Uman. Tys-

kerne hadde befestet vestbredden, men klarte

ikke  å  kolde stand mot det russiske prees.'Don

russiske overgang over Bug fant sted tirsdag'

etter at distriktesentret Gaitsén og 6o andre

steder påedstsiden var befridd. Onsdag rykket

russerne 3o km videre fram og drev de flyktende

tyskere ut av over loo byer og landsbyer. fius-

serne står nå barc 2o km fra høydedraget som

løper langs Odesse-Lwo*-jernbanen og fortroppe

ster bo km fra Dnjestr, , dvs. Bessarabiaa gronse

Tyskernes flukt foreg-r uordfiet og de fleste av

soldatene-har kastet fra sag alt like til gevæ-

rene.- 1 .det tilstøtenee område kjeMpes det-

heftig i er halveirkel om det store tyske støt-

tepunktet Vinnitsa. ,ist for Bug er den store

tyske styrke i omradet rervomaisk - Novo .

Uerainka - Nikolajev i ferd med å avekjæres.

Konjevs tropper i vest står bare 40 km fra Fer-

vomedsk, Mens-Malinovekis trepner kjemper i ute

kenten av Wovo Ukrainka og 15 km fra Nikolajev.

No for Nikolajev er en stor tysk styrke blitt

eullstandig Dmringet av Malinovskis tropper.•

De innesluttede tyskere r tallet opmie til

minst 7 divisjoner - har nektet å overgi seg,

og do ei nd splittot opp i mindre grupper som

klynger Seg fast til enkelte isolerte basti>ner.

Tusenvis av drepte tyskere ligger igjen på

slagmarken og for hver time bringes nundrer av

fanger inn. - Tyskerne i Nikolajev  og  østenfor

fare for å låde samme skjebne  som  trop-

pene i nordøst. 2 av de viktlgste byene i dette
omrade er arobret av russerne. Nikolajev opp-

gis  a  være omringet på tre kanter og bare on

retrettvei mot Odessa står fremdeles igjen.

Panikk i Romania. I Bukovina og Bessarabia be-

leirds reisekonterunu av folk som søkor om

å få bilott til de  emrder  som  alltid bar

tilhørt Aomania. Det rueperteres at ved

flere tilfelle har menskeMassene stormet

togeneevestover. - Prins Stirbej, som snart

or fremme  i  Kairo, ventes å ha ein første

samtale med den russiake representant i Midt-

østen, :Nlovikov. En antar at russerne fearst

vil forvisse seg om at det romanske folk

virkelig ønsker å komme til forståelse med

Russland, før Stirbej  godkjennes som dets

talsmann. Den røde stjerne skriver at

Aomania vil bli trukket til apsvar for de

plyndringer og grusomheter som måtte b1å be-'

gått av remenake soldater mot borgere i Russ-

land eller fanger i Romania.

Britiske fl an re mot Sofia. Jernbanesta-

sjonen Bulgarias hovedstad ble natt til

torsdag angrepet av en stor britisk flystyrke

Det ble voldt etore skeder og en antar at

jernbanelinjen Sefia - BeDgrad som har stor .

betYdning for de tyske tilførsleretil Balkan,

er-avskåret.

N offensiv å Cassincfronten. Amerikanernes

tilbaketrekning fra den eesatte delen av

Cassino ble iverksatt for å slippe fd_yvåpe-

net til. Tirsdag kastet allierte fly mer

enn 1400 tonn sprengbomber mot de tyske

stillinger, og onsdag gikk amerikanerne til

angreP igjen. De trenger nå fram gjennom

den bresjen com bombingen har åpnet, men

tyskerne yter ennå hårdnakket motetand. I

fjellene NV for Cassino sr det likeledes

hårde kamper igang.- Ved anziobruhodet av-

viste de'allierte to-tyske motangrep mot de

stillinger som ble erobret onsdag.• Den

lierte flyvirksomhet er meget livlig.

Har Fttnnland evart nei? Torsdag etterniddag

er det• i London ennå ikke meldt om noe

offisielt finsk svar på det russiske ulti- •

matum. Onsdag holdt den finske riksdag et

lukket møte og man mente i Stockholm at

statsminiSteren hadde tilrådet utsettelse,

hvilket er'ensbetydende med avslag. - Tors-

dag niddag uttalte Roosevelt i en kring-

kastningstale at Finnlands stilling som

Nazitysklands forbundsfelle Talltdd hadde ver

uforstdelig for amerikanerne, og han håpet

at Finnland ville gripe denne siste chanse

til  a  komme bort f±a det uverdige kompani-

skap.- k offisielt norSk held i London blir

det uttalt: Velger Finnland å fortsette kri-

gen, er det beklagelig ikke bare p.g.e- de

nye sørgelige følger det vil ka for Finn-

land selv, men også fordi det da blfr m

umulig for de andre nordleke land etter kri-

gen å la Finnland delta i det nordiske  sam-

arbeide.  Den norske regjaring har klart  og

tydelig sagt ere at gede forbindelser med

Russldnd og de andre allierte er forutset-

ningen  for dets fortsatte samarbeide mpllom

Nordens land. Hvis Finnland fortsetter krigen

risikerer_det å mette Lieled-sklands sk'ebne.

VI BER VARE DESTRIBUTØRUR OG LF3bRE V.eRE

'EHKSO sA AT VI IMORGEN, IORDAG, SENDeR UT EN

EKSTkAUTGAVE kED EN VIKTIG PAROIE.  
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