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DET .DVAS IFIDT CISERMSTMS
En plakat med ±nne ordlyd berde slaes opp alle ste±r hvor det blir ut-

fdrt arb sost bner tysiernesinteresse. Riktignok r det undertfden
vmskalig a avgjdre hva son bidrar tfl å tjene vårt wet fel k og hva som
bare gagnor flenden. ben i de fldste tilfelle kan mm etter en forholdsvfs
enkel vurdorleg finne ut hwm som stdrst utbytte av dens dlige virke.
En skal huske på at det ikke utelukkenet vr for å få ubåtbaser eller et ut-
gangspunkt for farten "gene Engeland" at tyskerne I 19e0 besatte Nonge, Og
det er i all fall ikke disse hensyn sem bevIrker at tyskerne framdeles fo.
retrekker å beholct en 3,030 kni lang utldper av sin AtIrtvalle fremfer
gjennomfdre en ny frontforkertirg, Vår eksrfort III TyskIand, bad, av krigs-
fornddenheter og av artikler til skilt behov, Irgenlende stoppet.

vil kanskje si at det ttl syvende og sist alltid blir tyskerne som
haster fruktre. De har makfmidlene og de ndler I kke mod å bruke dem; de
sdrgor ef hvert tilfelle for å skaffe seg dit de sclv trenger, og bare
hvis det blir nee tfl overs, kommer turen tll oss. Derfor går det ikke ut
over andre ann oss selv om vi sdker å legge vanskeligheter i vcien for tys-
kerne. Resonnementct vil kjennes igjon fra dagsavisene. Prenissene er rfl .
tfge, konklusjonen gal. Tyskerne tr elt det de ken bruk og de sjenerer
seg heller Ikke for å resk med sog det de I kke kan bruka,tlenherav fifiger
at det vi vil ha, må vf "stjele" 'fra oss selv. Og det fdlger vidcre at vi
måstirge for at det tyskerne får, blir så uegnet som roulig.

Andre tenkr ikkz en grig sa Trigt semtil den nuynic AftLapashhe Li»
kerekke. De er vant til å gjdre sitt arbeId ordentlIg og raskt, de setter
sin åre. 1 ikke å skelke uma, og wly I kke firu års elel-upasjon hm turt dem
at malestokken i dag må vare en annen. Stdrstepartan av de nerske arbei-
dera er stkkert klitt klar aver de endrede forhold, men det ken ikka nektes
at den tankldse typen finncs og et dIsse folkene gjör meget skade paar-
beldsplassene ved de press de I virketigheten dver på sine krerater. Elan
skade de volder ved sin malplaserte iver og fl1d gjdr wg fdrst og fremst
gjeldende der cto elaglIge bedrf ftsledelse og rbeldsgiveran har same Inn-
stilling. I kke få Ind.gstridrIvende og ferretningsmonn - ofte Store otter-
mieldagsj singer - leargr et sterkt preg cv den skele hvis motto er: dusi.
ness es usual. At funksionårer med slike sjefer ofte ikke våger "htee ansva-
ret" for nedsatt arbegidstempo, mindre ytelse, Mrligere kvalitet ;r for-
ståellejmen ikke forsvarlig. For det er i durg noe som krever av oss alle
personi;g ansver og pursorlIg mot.

De fleste iMustrier og enkeltbedrIfter yter nå bard en brdkelel av hva
de fdr kenne prestere. Forklaringen er mangelen på nddvendige reparasjener,
bruken cv alskons erstatn1nger i steden for fullgodt mateefell og dessutan
arbeicknoes fysisk svekkelse som betinges av de slette ernaringsmessige
fortold. Dette kan ingen bestrlde, og forklaringen vil ogda; ridc: tfl når
det blir tale om en kvalitets. eg kvantitetsmese1g nedgeng I ditt eget er-
bald. Nen d ; forhindrer ikk at cte lv på hundre forskjullige måter
Vare behjelpel ig rer at det du er medå frembringe, blir minst mulig sklk-
ket for fiendens behov. En hver får ta sin eppfinnelscsrikdom til hjelp og
vende seg til erfrne kamerater for å få go± rad. En hver nå ogsåpritye

• avgjdre hwm som nyter godt av ±t handens - eller lrkns - arbeid ,n ut-
fdrer. Oftereennen skulle tro blir svaret: Fienden, Men hvis du skulld•finne ut: Oei, dette er dat bre mlne londsmenn sem får eleden av, de sku-

der det ikko å tenke seg cm enda en gang. 2at er mere skadelig å •everm-
strenge seg i denne tIdent Dkadelig på mange måter.

L A N
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1.11FDWRSIKT._

Det er endel mannesker9fra har .clanoppfatning at det nikke har handt
nou" i de-siste ukene. ffa ble vl naturl Igyis nokså tortskjemt med militåre
resu1tater-i eko tiden da Frenlrike og Dalgia ble rullet opp, non av ±rt
grunn burde Ikko folk miste en hver sans for preporsjoner. Det hender
virkeligheten atskillig. På tistfronten har-russerne så a e1 renset hele Sal-
tIkum, revet opp to tyske rmer og dormed fjernet e hver trussel mt sin
nordflanke fdr ctn avgj8rende offensiv på mIdtavsnittet I vIrkligheten
et mIlittirt resultot av furste rang.flgpå det stirlige avsnitt har operasjo-
nene mot Ungrn brokt detia land til ranebnav kapitulasjon, suetidig som
truslun mot TySklands^sdrgrense stadig gokser og legger beslag på steirre og
stbrnt. troppostyrker, mens operasjonene ved Deograd og RIsj avskjarer do tys-
ke DelkendivisjanarS. retrettvel.

Også på vestfronten, Ileror torrengvimingene vf sstnok er beskjedne,6VES
det sel v i dcovie Mallomfaso av oppTadning eg ctaeN-utbygging meget
heftig trykk motvital e evsnitt av de tysle finjer,_ e,t trykk-Sori-får bele
dat tyske forsverssysten til å knekc sainenftfrInger og ttdnger
lin til à sette I verk stadig nye, mer og mer "totale" roblliseringstlitak,
srtifig sanlordets begrensede resurser-1 mrnskap og materfell radeldst
slites opp. si at det her Ikke skjer noe, er det samme93111 fr hevdeat rbt
I kke skjedde-rge ved Eann og $t. 1n i invasjoncns to flirsto Måneder.
Djennombruddat fant sted, var det ogsa mortge milftårt ukyndige personer son
heck-+ n adIk:aaateattnix fardi 4rå4 Crtczen. mag
hutun var det vcd reen og Dt. lo at slaugat om Trenkerfleg ble avgjort ICrtg
ar sl lk; parlodur av store bevegalsur avIdses_ av per1oder av stfIlingskrIg,
men dat er tkkt dissasistu porioder som er de minst trIktIgc for resultatet.

Operotivt sett er det tuftkrigen som I siste uke sarlig er korast i for-
orUnnen på vostfronten, med on uhDrt Intens bombfng av dc _tyske forsynfngs-
sentra bak Siegfriodlinjen. Ldrdegen, da 8u1sturg ble frtsatt for et nytt
r1lIonllgyårdM (.9.5E0 tern bomber på 18 timer) sentidig med at det ble rettot
et storangrep ent ln, vIser hyllket fryktelig vågeg de allIerte har bygget
ollo I sin luftflåte. :Vdrt lenge kan ikke ti, tyske etrpe og clen tyske
krigsproduksjon utholde sllke slag, nå nar materialforbruket I dst, vest
od sdr går mot nye hdydepunkter. Ellers fortsetter I vest det veldige mate-
rIalslag en Aachen og kawene wd Scheldemanningen for å apne InmellIngen
tfl Antwerpen, hvis store, uskadte havn de allierte har så god hruk for til

ne transporter.
Portsett fra moldinger - foreldp1g berefra tysk sida - om fnnlednIngen

av;:a russisk stornfIcnsiv ngt Ist-Preussen, er det sårlIg 'ingarn som har
krav på interesse i dst. Situnsjonen tar fortsatt uklar, men man ko ga ut
fra prakkai: joncr soublir seedt ui i Porthys navn, er falske. Rely
om tyskerne ved si tt gui sl noiwp har hl ndreten dyabllkk4lg ungerskkapt.
tulasjon,kande I leke hindre at uroen og fordrilngen I landat brer seg.
t-ra å Vare en aktiv frhundsfella cr Urgarn gatt over til å bli on byrde
for Tyskl and, at vanskal ig fråndterl 1 g nkkupasjonsområde. Oppinwingsten-
dansene i nåran er al t åpenbare, og det utpregade guisl inggreghle.Szalaml
kan ikka regne på ennen stiktt, fra masserks side enn den som kro pressas
frra ved cge,tros hjelp.. -

ER Ud FORSIKTID.
Da floste av oss er av naturer lovlydige. rDet easser oss best å fdlge

gjeldende regler, og saly es,1 öf er på det rene med do love og fer-oreirilmer
som gis av de navarench selvinnsatte eller tyskinnsatte - myndfgheter er



1 htty grad "ulovlige", skal det for nange en viss overvinnelse til å sette
seg uto r dern. Dessuten har oen en viss - og ikke uberttiget rodsel
for å f kne med on.itlet å gjilre. Derfor er man forsiktige. Og arge er
så forsiktige at e ikke en gang tår brIrge videre en hemelig avls, men

---"*-For-9/1-bvtor•Iårl-s-fkle-4ereta-saci sonagertabiarer en risike Ikke f.Jks.
gi mat eller husly til men93A1 n tolde seg . i dekirg. -

&t er mange i dissa tider som ber vist seg overlpont uten frykt, denam
vitner fengsler og konsentresjonsleire, og de1 er konskje i mergo tilfelle
folk som men- Ikke hadde ventet det ev. Desvårre det ogsa marge som slryr'.
en hver risile når det da ikke dreier seg om smarteb-dre, og som når de harer
om en som er grepet straks er ferdig til â sia Jz hanym si.uforsIktig.Og
da wener de at wdlemmcndebar deltatt en eller annen form-for hemelig
arhel d.

er  mån .fårst og fremst rår marsndeleer sleivet så men rilper
seg selv cller Sre, hvis wan-leverer havalige pmiree til fel k man ikke
er sikler på eller hvis man untidig provoSerer. ken det er ikke "uforsiktig"
å ta en risika aomer lierettiget; Inor skelle vi ha stått i dog hvis det
ikke helt fra fårste stund hadch vårt men som var  vIll ige ti 1 å risikere
roe?Det yar Mckeidig at no-en gjorde det, ag den tid konzer kanskje da vi
alle blir,nådt 1,1 å gjtire deL Derfor kai vi like så vdt straks
oss på å våre "forsiktige" bere på een riktige måten.

leR6-SNYIT: _
Tiirsdeg ettersiddag sk4edde•det en.bolmekplosjon på Liilealcr skole,

som er: virert til balig for iyske soldater. Stor skade oppstod på byg-
nlogen d et'stort entall'tyske soldater skal våre drept og såret. -

F:å en kanferanSe i Trencrijem, hvor tyslerne hadde samenkalcht niie by.Ins
leger; ble tolv å, byens mest kjente lager.grrestert.son gis' er, ibancne på
ni er hittil blitt meddelt. De er:.byenlegentlyehe, overlege Sehram, rånt-
genspesfalisten, Bohne, og legene Bratt, Nolum, Schnitter, Kind, Capolen og
Stub, treatasjerene ramer bysn hårdt,*da byens, leger ha- en usedvanlig
stor arb'eldshyrde, bl. a. p., grunn ar  det stere. antal 1 tyangsargoi dereSOITI

er gendt til byen og.rirliggende dtrtrikter. - Ellcrs -iortsotter masse-
arretasjonene I Trån&l ag, ilansos, -teinklår og. Levarger. Slant de aeres-

terte befinner seg mange stortingsmenn, tidligere ordfarere og tfllitsmenn'
tidligere politisktparti er. Levaper er det blitt fengslet.41

ansette Innbyggere. Rassi zahe har skjedd etter anvisninger.fra den brryktede
angiver Rinrian, som hadde utarbeidet spesielle naynelisfers'Binnen har flere

ganger vårt utsatt for ate.entat, men har klart seg,tekket Vare den sterko
bevoktning som.tyskerne har gitt ham, -

Det meddeles'nå at'den tyske ubeinavn i Laksevåg 61e alborlIg Skedeb veld

flyargrepot kbegyrinelsen av måneden, Det beftnt,seg Iftystv bloriter, son
var overfårt fre frrnske havner, 3 fullt utrustede ubåter sank under angre-
pet, meng flere andre- bla skadet. rel ve ubåthavnen fi kk fl ere fulltref fere
og betonglainkersene-fikk betydelige skader. Det er imidlertid varew'elig for
en legmann avgjåre ubåthavnen er ådelpt for lergete tid.

'
, • -,PRESSEKLIPP.

I Ertgl and er ka+fe,brödt Mel, fisk, poteter og gransakir ikk rasjo-
mrt. sk kan t.11 våre vanslelg å få i visie byer, de Mdre va-
-Per er det allfid ri1clig av). Ukeresjoren, er: 1/2 kg kjidtt, 120 gr.
bacon, 180 gr. anår og margarin, gr. matfett, 240 gr: rukker .(syltesuk-
ker 1 tillegg), 93 gr. oSt (tilleggsrogloa: fer tUngarbei&oe som ikke ha••
Mve til å spise i kantiner), (3) gr..t,, gr. sjPkelade. - Pr. Frånedyt-
'clehs1. alminnel i«ghet 3 egg og tårled svere.n...2 til 6 ogg. Ft ekstra-
kort med 24 merker gir hvorffråned adgep til kjiip av forskjellige vuer et-

ter valg. For kjep av 1/2 kg av fiilgende vmer rå  forbrbkeren gi: Fer tår-
kat frikt 12 merker, hermetisk frubt 6, siryp8,-kjeks 4, havregryn 2. Lel-
kerasjonene for bern og middre er om Tag sou hos oss, for sel ne er det 11 to
melk i vinterkelvåret, men harmetisk melk kan fås på ekstralertet. Frisk

frukt er gjerne forbaholdt barna, likeså tran, men  det har også Vår å få
I fritt salg. - Det er Påbudt at alle famikker åå over 250 erheleere skal
ha en kantine hvor det serveres fdrstekl asses mat uten merker..0n 1 p 3
millioner skleharn får hver dag et måltid varm mat. På restaurantene kre-
vos ikke rasjoneringsmerker,

IMIEP "IF TORSDA8,
' 'fron•Ln. Ett-r hår& heme r 1 tane bae-denethr

-firsvarsstillinger og trenger nå på brcd front,fram over slettene i Slovalsir
og•det gordlige Ungarn. Russerne er 1 ferd med å oingå hele det tyske forsvar

deri åsthige del av Ungarn. og sawrienbruddet 1 ,Karpattne Inamor etter at den
fårste ungarske arme har vendt Sine våpen mot,tgskerno. Santlige pass i Kar-
patene fra Dukla.pagset i V til Iarter-passet 1b, ialt 7, befinner seg i
russernes hender, og‘tamks , artilleri og infanteri striimar i veldige lelon-
ner inn 1 Sloyakia, Rutharii.a og det rordlige Slabenbargen. 16 tyskatIvisjoner

.som står t_1 for elva Dissa trues ined å bli orogått. I en dagsordre frei Stalin
onsda aften til gervral Petroff, sjeffoi-: 4. tilW:ainske arre, meldes at rus-
serne brutt gjenma de tysktfllier-aå en 279 km lag front og i ct
dyp av 59 ko. Den esdck har har fSiet tvers"over Rutherila, erobret byen
Sighet og forenet sog med geneMal ffall-ovskis styrker som rykker fran fra S.
Pan regner med at dct russi-ske gjenrombrudd ihn 1 del nordlige 14:ga-n lerner

til ‘påskyn& utviklIngen i udapiest3yeåtrues nå både fra St
Starke russtsk og romanska styrkerer gåft tnvr Thissd. SV for aidapest,
,halvveis mellom grensen og how.erst en. - kjuPstavja har russisk og jpe-

slaviske_tropter anjeana..t det sist2 distrikt Soograd, som or'på tyskernes
hender. Jposlaverras har utslettet 5;COD-tyskere. Lionger 0 har bulgererne

vårt med på å ta tO jugoslaviske byer. blettland står troppene 40 lin V
for Riga, Og rykker raskt mot flndaj, Tyske meldinger, scm går ut på at
russerne har innledet entoffensIv-mot .ist:.Praissee o at de skal sta- flere
km inne på riks-tysk område, er emå ikke bekreftet I tbskva. t fore-
11 gger pål tcl ige mel di per em at tyskerneOQde ungal'skriazister ikke
mestrer sittiasjonen I fludvest. Det måldea 6m getekander og at tyskerne
klares ned Tiger-tanks gjennom gatene. SzalS har dannet et nytt statspell-
tlbestående av medlemmer av Pilkorspartiet, da dot elmInnelige politi IIO5e
kan grele å ordne opp i strel ker o stridighotor mellom.maistme og ungm- -
erne. Det meldes fre Stockholm-at den brgarske legasjon der har fulgt oksemp-
let fra Schweiz og Darterk og angrkjerner fkke Szalasl. Toav atacheene hevder
at 4tflhurer pilkiarspartiet har gjott forgjeves forsåk på å overta loam
sjonen. De er nå fjernet .etteranmodniP fra den svonske reglering.
Firml and, Etter inntagelsen Rovanieml 1-ykker flrinene videre fram og står
1 en angrepsretrdra 80 len fra byen og f en annen 40 Ina. De har nådd Kenel,
jervi, Fra koskva meldes at firmene allerede på mange punkter har oppfyldt-

våpenUi 11 stemdsbeti ngel seile. PO rkkal eadrIen er rtimmet, flypl asser stl 1 t ttl
di sposi sjon og krigsfanger og litisky farger 1 ustatt.• •
Vestfronten, Vost-idederl and kl mrer tyskerrie seg kravaktig til ayene •
og iqeee ved Scheldomunningen,da de er kbar over haer betydnirgsfullt
det_er for ek allierte å lenne bruk Anbncrnens havn. Dert-tyske-gotstand
blir• svakere, og kanadisk troPper her brutt solenger inn mot det.tyske
In:Eanteri:.Franskutte avdelirger står mindre enn 1 kn fra Preskens..Lerger
N, fjå. rerdsiden av vsicre tikBcveland, har tYskered forstlkt tgl-riembre
Wohnsdrecht. mon ele liem..ar ingen vel. fl for ki-len gjennorr Nederland har de
brl tiske stYrkr befridd den nederlendske by Vern;a1j, og rykker act Ilaas
og tyskgrensen 4 åstlig og syekistlig mtning. SCSV for Venrai I hor 2
britisk styrker-sluttet seg saravn. I Aachen her anerikanerne i.dag inn-
ledet et nytt argrep. Flere.tyske forstik på å unnsette by--n er slått 411-
bake.- Britisk beebeflY bar foretatt preSisjonsaigrep mot hus 1.den nord-

vestre av_bYen, sem .tyskerro frazdeles holder. .
Flyargrap. Over 1.030 kfunge awrikaiskeboati:f1 y rffigt•MrS Mål i kainz og led-
;ipi—=Ra7a MannMie_mrådet. De var estertert av-over 700 jagere.
Paris-radicien. uttaler I afiedning av Hitlérs Volksturtn, hvis eneste

er . artitabd, at armgc,rtedlemmer av de franske innlandsstp-
ker ble pint og myrdet forat tyskrrlekrevet at nenn som base hadcle am-
bind skulle behendles sok frenblireur:or; Forövrig uttalos om proklanasjo-
nen at tcppet or gått opp for-siste -akt; og at Imen kan både mbride og
sloss.
Planene for mi 1 i tåradmir strjo nen 't)-rski and er nå offentl igg jort av de

Den tyske rgjerip og-derd myndighet oppheves. Krigsforbrytere

arrostereg ag sti 11 es I kke for citli tarr:et,men holdos i veret..kt til retter.
gang kan finne sted. Dtidsdem for å ha radlosunde-r og for vepnet netstand
Tilvarikridelse av den tysko grense fra 1037 er forbudt. Politisko farger


