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SIVILf TENKE.SETT I KR 1-2..
lbs marge noreltenn. särlig I de minst krigsberdrte distrikter, merker en

ennå en Rs1 vi 1" Inistilliog 931i3får Irigen var rrturl ig i vårt f-edel ige fol k,
nen som idag virker nokså livsfjern. En tenker nå de ålenoriske verdier som
blir tidelagt, man mm glemer krigens nådvennUghet. Når Mireol jen går i luf-
ten, tenker nen på Innskrenkninger 1 biltrefIkken, og rgr kulelager- depotet
brenner, tenker man på redslitte norske maskiner. ng det er sent at krIg går
ut over det sivile liv. Den går til og med alltid vårst ut over det sivile
lIv, fordi de mflitere behov går form alt. jo nere krigsmak. ten redusores

sto nere utsuger den det sivile liv. Det er et faktum man ng arfinne seg
.red. til må venne oss til å se de sivile lideleggelser ved scdeot je og bombirg
• .nn en dir krIgsfrinsets.

Vil vt ha vår selvst:ndigh t igjen , må vi före krIg og vil v1 firre krIg,
ei vl låre å ta ddeleggelser og ofre ned smme resignasion som andre nasjoner.

hurtigere vl kommer gjennem krigens ilitrive, desto mare vil dar bli igjen
våre slyile verdier.

- - -
HOLD OPP KED SI

Det er en del monnesker som har tn usalig- hang til å gjette og korntinerv !
lisse tider når cla erfarer nee om sine medme nesker.
Den sees så moget sammen med den Aha, sier enkelte, da har nok saker
ting fere.
Den går hjemenfra eller lem er hjen pa merkel rge tider, og denherde og

debesdk... Aha, sIer enkelte, og tror De ikke at hny,
vil rette en alvorlig henstillir til slike geskjeftige mennesker on å

h 1 cb sine g jetni nger og resu tatere ov sI n skarnsi ndie, et for seg sel v,
alst overhocht ikke gjette og knmbinen3. Ner krigen (,r- over kan de brilrere

sitt skarpsInn on sin kambinesjonsevne, men i tider som disse er slikt
eensvarlig, ja angiverr sk. En 1 iten ytrirg, J tilsynel etende uskyldig rykte
kan fort kome pa avveiar og nå Uner det ikke er bestemt for, det ken sette
Gestmo på et spor, cg resultetet ken bli at bre folk kai Ionne i fengsel, .
at godt arbeid kai bli ugjort for frmtiden. Ofte ken det gjelde livet. I men
vet 1 disse tider hvilke ffiger en taikelds replikk kan komme t11 å fe. Hvis
Gestmo finmr en tråd-, ende, her de ganska rriregne mtocker når det gjelge-
å nliste der; onp.

flerfor skal eti ikke vår, nvsgjerrig og ikke "skeresindie".Vbr bl 1nd og
dnv for hva dine istnnesker måtte ha for seg. spår ;kk2 eg gjett ikke. Legg
fldc to og to smnen ! Ibld opp med å si Ma. En clag sier Sestme det kmskje

0,9s • • •

lORGE I UlDFRHUSET.
Da utenriksminister Kden, som 9he leader-of the PousY skullo avslutte

nbatten i Underhuset om det greske problar begynte har med fifigande uttalel-
: "Jg finsker å si noen ord om to av våre allierte, som for try,b11 kket

!drr kanskje nere enn de menbang tidligene har gjort uncLr krigen ; Hol-
ed og nerge, to land son kai henck, hr gitt reen av våre allierte et eksen.

el I spnrsts31 om politisk enighet, to land som alltid I stårst aulig ut-
trelnim her bidradd til de alliertes arstrangelser.,h) tror at Unckrhuset
denne prnivelsens stund önskir, at et budskm skal gå ut fra oss til disse
lk, for å sl dem, at vi skal gjöre alt som står I vår makt for å lindre
res lidolsor og at vl i de konnende er skel huske den lysende rolle
spIllet.
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Mmdag, 5. fkruar. 1945

KIKIJAJ;K TIL “DIrSS.
Atlentic- radieen medebler : 12jEfillar ble major nalter :renninghmwr hen-

rettet. Han ble errestert i pril ifjor på Hitlers gen befalirg. Det var ner-
lig hen som hedde å ordne med evsendelwn av berykteeb generalstebsk2rten;
som beslagles i S•krige. lran hadde gitt ordre om å sende dem pr fl y til Gslo,
men da flyet vr ferdiglestet lem en h 9yre S offiser til flyplassen oe
meddelter, et 3 kmser konjal& til Radiess skulle ned. Da flyet ver full -
lrstet nektet flyvaren å ta ned last.r.g.a. trusselen om wrestSjon -r•ed
mInmsten til Oslo ble krtere tatt ut og konjakk kassere lestet im. Kortere
ble så sendt på jerrtme nEd den filge at de ble bes1aelagt. Nejor Ilernirg-
hasrn ble syndebukk og er slutt for at iklc historier skille IernmL ut.
Henrettelsen fent sted "etter hiirrer ordreft.

PREselfLIPP.
Svere cementblokker som ble oppfert på Erglends sydkyst I 19405311/forsvar

met invmjonee, blir nå bygret om til nur for å beslrytte kysten ved storn.
Blokkene som veier 8-9 torn, blir sprengt med nitra-glyeerine, krust og

bygget opp til en 3m. hidy nnur som vil kinne holda for den svereste sjd og
storm. - -

Daily Hereld skriver : For nettopp 25 er siden begynte verdens sivillseete
stater et I mponeranda eksperiment.

ler jenuar 1930, vsd Versailles-trektatons ikrafttreden, begynte Folkefor-
bundet sin offi si el ie virksombet. EksperImmtet bl.e mislykket. Derread er det
ikke sagt at det ikke korn noe godt ut av Forhundet.MaNle av dets depertement-
er gjorde erbeide av uvurderlig nytta,

Allik wel , det store fors9k må kalles en fiesko, ford1 dets bovedfourgl,
å hindre krig ikke ble ffidd.

Til tross for Folkefarbundet mersjerte Japm inn 1 Sina, ItalIa overfelt
Et at, Tyskland rustet jevnt ng sikkert og ble trenet av nariledere til
et lersdk.på verdensherrerndmme. fil fross for Folkeforbundenle "Vertiens-
krigenK 20 år senere et:erfulgn av en ennå volsommere verdenskrig.

Dette trmiske resultat ver men flgeny svekhet i FeE 's grumprin-
sipper. Fei len- lå hos F.F.'nEdlemmer sere forrådte sine forpliktelser og smren
med andie needlemer av F.F. ver for svake ronralsk eller 1 mIlitår sterke til
å s:marbetde for å stanse forbryterne.

Idag, når vi s.-r tilbake på de 25 nrs romerr feil og fonlendÆ F.rstskç er rkE
irgen tilbnrelighet blmt ratt-tenkende mnnekser I me land til å våre kynis1
overfor ntidvendighaten ev et nytt forsiik for å sk.me en kellektiv silkerfiet.
VI beteler fremdeles streffen for disse feilgrep, og våre lidelser lurer oss
at forsirket no gjöres. - - -

Scrilesie var et typisk eksenpel på 'nyordnIrgenK. De polske fabrikker
og grubee bla fratatt ei9Srle uten erstatnirg. Den tysle stat veretok dem
og salgte des til mBengwerksventalturg Obersehlesien at selskm
dmnet av Ilememn Oarirg -weeke. Dette selskpp,SOIRvar danart med en grunn-
kmital på en million merk kurne et  år  etter sterten forhdy, grunnkapitelen•
uten yterligere innskudd, med 199 millioner rrark. Oen ver blitt eier av 23
gruber, "kjtiet" ps-staten,ikke, av eleme. Den polske erbeldsknaften ble
utnyttet på den eest hensynslåse rråte, dkning av mbeldstiden og mkeffelse
avalle Indytdserner. Garleiter Bracht skrev I 1941 et Ilber-Schlesia ikka
tere halcie iikrineHsk og militåre onegaver, men også skulle frerwre lonsoli; -
(1,,ringen germanismen tist-Europe. - -



dOPGESNYTT.
Et 9,,r 1, kvi deo, no;en ev re fl I bren 1 Pnyrini dson i Dcammen dr  1 ederen av

den eolitis,re avdeling ved Drarben politi bliLt helt vill. klan låp for en Ild
s1den gje, n byens gater sammo ned sIn fetter "kunstmoleren'' og anglveren
dilsen og un stor pol itihund, fektet med mvelvoren, sio til folk, bnillte dem
opp ensiktet og jaget dem foran seo. En eldre dremmenser som stn tr1kkek1
sammen med en venn. passnorte med denne om julans gleder og kam inn på emnet
julebokker. Nettopp da kbm berserkeren Gernbong Nilsen forbl. "Er det meg du
kaller julebokk?" brifite han, idet han slo tll mannen i anslktet. Mannen ble
helt stum man Garterm Nilsen gritiv på han igjen og brdlte. "Du er kommunistu.
Derpå gikk han lds på den som sto omkring eg folk tok tIl bens for å redde
liv og lemmar. -

Noen statspolitimenn under ledelsocv den betyktade Oppegård fra Stange
Jkket for en fld sIden orip 1 Vågå for å arrestere fire mern som de mente had-
e hatt befatnIrg med reen fallskjermer som varesluppet ned I Vågåfjellene.
oder besdket hos en av de mIstenkte opptaadte de meget brutaft eg mr tll
rtten som bafori sin sdnn, tikk en knyttreve midt i anolktet. Da tre av de

tstankte var hentet bega btiddelgjengen seg t11 den fjerde, Olay Bisno på
?Ita, 131sne vat^ syk og sengeliggende, mon da statspolitiet harret pe ddren,

kk Bisme bort for å lukke opp. Oppegård trodde hen vIlle holde ddren Igjen
,g fyrte lds ned det resultat at Eismo ble rammet av flere skudd. Hen ble fdrt
il Fylkessykehuset på Lillehenneer hvor han d'Ude dmen etter, bygden vet
men hvor det or blitt av de tre andre. -

NS-presten Jaa. Haug, Arondal, er utnevnt ill domprost Stavabger fra 1.
retouar. Ved sin avskjedspreken I kendal hadde her 11 tilhdrere. Nyttårsdag
le pastor gdahl på eget Initiativ holdt gudstjeneste 1 den sanne kIrke hadde
han 1.1C0 tilhdrere. -

et Fiev fraJUrgen Juve fra BItionevata fortelles om et ektepar SyltevIk.
De ver begge 1 43 Ars elderen; mannen var struker og flsker. Sonneren 1943
Mote de et fly og så to fellskjerner med forsyninger. De drev ut i sjden, men
dannen rodde ut og fikk sakeneinn i naustet. Samme natt kom en patrulje og
rikk forsynineene. Tyskorne korn nå og holdt husundersdkelse og var meget ube-
bagelIee. Sylteviks forsto at de var angitt og forsdkte å rummo. Som påskudd
fortalte de at de skjllrr arbeide i utrnmked. Tyskerne forsdkteå finne dem;
de stikle overalt og gjennomstreifet hver kvadratmeter, 13 ddgn lå ekteparet,
under en stenhelle. Hunden deres hadde fulgt med dem, men de nrAtte drepe den
for at den ikke skulle re'dpe dern. Tyskerne var stadig på jakt etter dem og
ste flere ganger oppe pa stenhellen. Det tradje dugnet ble det skodde og tykt

fjellet, og de benyttet anledningen tll å kernme bort. De gIkk i 10 timer
uten sko eg levet I fjellet I 9 uker. De gMide ikke A komme I kontakt med
patrul jen, reen fandt men kjeks som var lagt igjen og levet av dem ogaV yll-
de bår. De var til slutt kler over nt de gåtte ha hjelp, mon det var vanske-
lig, for 1kke alle var å stole på. En gang var det en kone, fru Klevik, mom
elukket bår 1 rarteten. Hun hadde med seg hunden sin; den kom bort til Sylt-
riks, og da de kjendte den, kom de fram og hilate. Fru Kleylk trodM I kke

ne egne dyno, alle trndde de var rdert Over grensen. Tyskerne hadde hvelvet
taten deres og spredt ut det rykte at de var conkommet på sjden. Fru Klevik
ordnet riet a mann som skaffet dem forsyninger hver uke. Han var såkaldt
radionazIst" eg skaffet nyheter fra London. TIlslutt bestemte fru KleV1k at

skulle våre I hennes flds, og der oppholdt de seg et år. Tyskerre ver
ke utenfor og hadde skytedvelser mot fjdsveggen. TIMn fordrev fru Syltylk

ed å karde ull som fru Kleylk spandt, også strikket fru Syltvik 25 lusekof-
.,r. Frm Klevik solgte dom, og alle undret seg over hvor rask hunvor til å
tri kke.

Da jeg kom for å hilse på Syltviks, forteller Juve, esr mannen på sykehus.
ru Syltvik satt og kardet mens fro Klevi k spandt. 26. mvember ifjor var

he fri og gleden var stor. SårlIg ntid de å kunne snakka. Juve hadde lånt Sylt-
yiks daglook som var skrevet 1 den "7. sa s", og derfra har jeg tatt dette ut-
drag, skriver Agve. -

VI gjdr opprnerksom på at en rekke armstasjoner I den senere tid skyldes
it foolk had glemt at det er mc sor heter postsensur på InnenrIkspost. SUrlig
hyppig er kontrollen i kysth;rene sdr og vestpå. Det er på t1de at folk passer
bodre på ramn og penn. Sely "uskyldIge" bemerkninger om andre memesker er
uti 11 atel ige.

MYHETENE SJIDAG,
Elyangry met Perlis. Le KT2 fLygennede fdstninger ltdsaget ay 900 j rnre
argrep ldrdag mål i Berlin. leutrale korrespondenter meldte sdod t byen
fremdeles bmnder. Det var dat stdrste angrep på Berlin under krigen, do g
amerikanske fly angrep i to brfiger og mtItte liten netstand fra Luftwaffe.
Man mener at grunnen - foruten de alliortes Lideleggelsor av flynlasser og
fly - er den at Luftwaffe er opptatt med å stdtte styrkene på tistfronten.
Det ble kastet 2.500 tom bomber i ldpet av 45 minutter, Itvedmalene var An-
halterbahnhof, skiftetomter 1 Tempelhof og militore eg slyile kontorer. Luft.,
fartsmInIsterlet skal våre rammet. Da annen bdlge av fly kom, lå rdkskyene
så tett over byen at InnsIktIngen matte foregå ved hjelp av inatrumenter. En
kaptein på et av flyene forteller: "Vi kunne klatt sa skiftetomtene som var
fulle av tog. Det var tydligere onn jeg noenging tidligere har sett det.
Hvor jeg så rundt meg var luften full av fly og bomber. Det var I kke ner enn
halvparten så meget luftvernild som vanlig." - Be eskorterende jagerfly an-
grep også mål lenger 0, mindre em 15 km fra Oder. De kunne tydelig se
glimtene av de ressiske kanoner. - Uten1 andske koneespendenter har fått
beskjed omå fortelle at berlInere Ikke visor det ringeste tegn på nervdsf -
tet, men samme beherskelsesomunder tidligere luftaegrep. - Det svenske
konsul at er del vi s eyakuert fra Derl I n.
0stfronten. Sjukovs styrker AnIrmer seg Oder under heftige kamper. Fradm
ble Drossen, 15 km fra elva besatt. tddrdag ble Sennentourg, 3 kmI for Kdst-
rin, og Reppen, 20 km fra Fra*furt an der Oder, erebret. Stindag melJes fra
Moskva at styrkene rykker rearmere rmt Oder under heftige bajonettkarmer,
stor lysk styrke er ddelmt i skogene sb for Berlin. Tysl.erne hadde '.000
falne og det ble tatt 10,000 fanger. Sjukovs artilleri er nylig forsterket
og bembarderer tyska stiller på Oders vostbredd. - Pe mrdfldyen av den
russiske offensiv er styrkene trengt dynere lm 1 Brandenbure og Ponnern.
Schloppe, 40 km V for SehneldemIlfil er tatt. Den tyske oinsvinstIlling Thorn
langt bak frenten er stormet. Den tyske gamison overga seg eller ble utslet-
tet. Idrdag ble det meldt at Sjukovs hdyre fldy hadde nådd Slodin, 00 km fra
Stettin. - I Dst-Preussen rykker Tsjernjakovskis stnter fran på bred front.
Tyskerne blir splIttet opp I grupper, tl I Intetgjert featt ti 1 farge. Kam-
pene om Ktinigsbern fortsetter. 9/10 av Nt-Proussen er nå på russernes hen-
der. - Det forel igger ingen nye reldinger fra Schlesia hvor Sjukovs00

jevs styrker holder en lmg strekni rng av Oder-linjen. Fl yktninger fra Pom-
mern og Schlesla strdmmer vestover. - I drigarn foryt1- stadlg stl I 1 i neen
for tyskerne. Ved Szakesfehervar har russerne slått tilbake et forsdk fra
tyskerne på å sle seg gjenmm til Budapest. I Dudapest presses tyskerne
sagmen på et stadig mIndm område.
Vestfronton. 1, enerikanske amo har frengt gjennom dot furste bunkersbelte

Siegfriellinjen 0 for MOnschm og nårner seg annen Torsvarslinje, 8 tyske
landsbyer ble tatt ldrdag. Lenger S har styrkene rykker frat - 3 km
gjennom Gerolstel nskagen. 3. anne har befestet sitt bruhock ved Our, og
rykket Inn 1 Schneelfelskogen, SD for St.  1/1th. Firn tyske byer til ar ine-
tatt. 7. amerikanske arme mr3tor hårdnakket notstand S for Ditsch. 1. franske
arme t,k Colmar fredan og har praktisk talt utslettet Colmar-lonver. Fra
Nederl and mel des om tf ltagende briti sk og kenadi sk vi rkserhet ovor ass-
flo den.
Flyargrep. 4.00 tunge agerikanske bombefly aigrep lUrdag anlegg for synte
tisk ol je og skiftetomter 1 Hanburg-området. Tunge britislm bombefly an-
grep natt til sdndag ol jeanlegg i Dortmund.
dsten. Amertkanske kjerepefastninger har senkt den store flyterhk i Singepor.
.-Andre festninger har angrepet incbstrimål ved Kobe I Jasan. Pu Luzon rykker
areerikareme videre fraa og står nå 20 Ime fra barii/a. i Burna saaler ja-
panske tropper seg for å forsvare bmdalay. Den ferste konvoj er kommet til
Kina over Ourmavel en.
dorge. Et mrek sklp er ankommet til Nord—lorge ikke bere mad levnetsmidler,
men også med biler tll transporter. - Det antas at tyskerne vil fl,fitte sin
bstersjd-flåte tIl havner i Norge. Ubcitskolan fra Gdynia skel flyttes til
norten.

Forleden deg var gatene I Oslo by full kl Istret med plakater, som forklarte
tyskerne on rmkke sannheter. Er det tyskerne sely som har satt dem opp?,


