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ROGSTAD OG ANDRE LOGNER. skaper elendigheten får lida, een derinet desemettemå overter styret og

Gjör nazIpropagandæn imtrykk på oss? Tror vi noen av alle da frigner, for-skal redde larv±t ut av ufdret. la oss ldre avhistorien og ikke gleane hvor
{-isknirtier og forvrengninger som daglIg finnas I vår nazikantrollerte pressiliskylien
-s ± fleste går det mk hus forbi, nen hos endel svels sjeler hender det at
aaa snetter inn bMwelen. nen deter ltign, Itign og atter lidgn det naistene UKEOVE:ISIKT.
rverer og vi skal her nevne men av de verste I den siste tiden. Kamem på ristfronten er tnItt inn i en ny fase 1 og mod at russerne står
Gestmes nest frofaste hjelper her i lmdet, den beryktede fylkesfiirer ,eg-veC eller i Oder-linjen si å si i hele dens bredde. Ferst her har tyslerne

stad i Tronheim viste forleden på et mdte fra: en persan, som ble utgitt for kunnet samle seg til mer enn rent oppholMnde strid, og dat snm kmner til å
,edrekne Trimeraas, en av hjennefrontens menn som fdlge "jeseingsyktene" prege fronthIldet I den nårtmste frartid, blir sikkert kamen om 0Mr-over-

•,:elle vdre pint ihjel av Gestano. Her likk irm altså svaot på Inaltifijenne- gangene.
rrontlederen levde I beste velgående. På serfltiyen, Wadio mrd og stir for Breslar, opprattet russerm alt for mer

Wen hvordan forholder clet seg så med denne sall? Hele Trorrhein vat med bre- enn en uke siden bruhoder på Oders venstre bredd, blant mnet val Steireu og

stemthet at den stedlige ardelirg av "siklerhetmelitiet" i rovember nened Oppeln, og et av de vIktIgste trekk i det strategEske bilde for dyeblikket
underrettet Temeraes' fanifte om at Arre Titumaraæ.hadle tatt sitt liv i er den offensiv nesserne bar satt i gang i dette avsnitt. Det later til at de
cellen ved henging og at hens urre sto i krematorlet til avhentning. Av er- har fått brakt over elva gmske betydelige styrker, og et strit fra Schlesla
faring vet man jo hva det betyr, og da assuten Tdromeraes er utslettet av fol-rerdover inn i lirmdenturg vest for Oder kan kome til å reprementere en
keregistret og alle behdrige mrske myncligheter er fortrolige med hans flId, meget viktig flmketrussel for tyskerne, son allerade er hardt ansatt fron-

synes dat i "ryktene" om at han var pint thjel Ikka var så rent uberettige- talt i Kfistrin - Frankfurt - sektoren.
de 1 i kevel. . thekreftede nuldinger sier at russerne også her alt har gått over elva og

Derpå vises han fran lys levende på et NS-miite 1 Trondhélz, ifffige Ifrgstad opprettet bruhoder på den annen bredd, og hvor-dan det nå kan ha sog med det
elskverdigst utlånt av Gestepo. Her står man overfor ett av to: Entenhao er det neppe sornsynlig at marskalk Sjukw kesser til vente lenge rred sitt

Gestapo i november drevet en hittil Ikke praktisert form far spek ved å undar-neste stdt. Han har alt fått fram en meget betydelig del av sitt mekoniSerte
rette fanflien om hans "selymord", mens han i vIrkellgfraten fortsatt ble holdt Infanteri til den bresje panserspissene har åpnet, og det synes å framgå

live for at man Insne prosse mer ut av Ilan; eller så var neddelelson til av mel dingene at det også er satt inn en kr.ftig artillertforberedelse. En
fvilien ri ktig, hyllket vi ifilgc tidlignre erfaringor kan regne med. I vIss avslopping 1 tempeet i denne uke har vdrt merkbar, men det er Ikke mer
riste fall driver Rogstad nå det groveste falslmeri og franviser en annen onn man'måtte vente når man tenker på at russerne ned rekordfart har tilbake-
arson som Tdmmeraas, val vitende om at det i salen haro var NS-folk og ingen lag±strekningen fra Varsjava til Frankfurt og trerger en vIss tid til å

,issineer son kunne avsldre falsknerret. Dette tiltror vi fordyrig gjerne en brirge sitt etappevesen I orden. Intet tyder irnidlerJd på at russerne ak-
annSOntuten skrupler myrdet teatersjef eleditsch og an rekke andre uskyl-. ter å stanse ved Oder. Deres vinteroffensiv har en slik stdtkraft at Marl

ige nenn for men år siden. Og så vil denne nann etter fire års hdddelvelde regne med at deres nel er: Berlin fdr vårlitningen kommer. Om de vil forsdke
.rteile oss at Geirtapo Ikke benytter seg av tortur. Riktignok benyttes Ikke å realisere denne plan ved et frontelt angrep rot rikshovedstaden, er ikke

lartur sot ofre som Gestmo vet ikke sitter inne med viktigere opplysninger, sikkert; det er kanskje vel så sannsynlig at Sjuley vil omgå de sterkt be-
cn får de tak i en mann9M0 de aner vet maget, så pimr de hanmed da mest festede hyer Frankfurt og IRIstrin og forsdke en onfatning av den rerdlige
r. ffinerte og brutale netoder til hae enten snakker, elldr til det ikke er eller. sisrlige flanke, enten ved et stet over den pammersk-meklerburgske

re liv tgjen. - VI minnes Salvesen og Aubert, foreten mage, mame mire slette eller ved 'en offeniiv mot Elhen-linjen og videre mat rord-vest fra
aes rå er «rie eller som vandrer rundtSOMsynlige beviser på hva Gestmo kal de solidc brUhoder russerne har på venstre bredd av Oder i Schlesia.

med et nenneskee - I mens fortsetter på russernes heyre fley den stere offensiv narebver,
annen sak snm bla slått stort opp forleden dag yr men dalmentersom som truer med å kæte de tyske styrker både I Ponnem og Dst-Prebssen i havet,

vfir fdnnet hjonem hos dtrekttir Sehjeldrup. Dokumentene behandlet Morees for- Fmen for Stettin og denned for avskjering av Posnern er oveMergende, ce
airger c I er kri,en og det Irele så meget trist ut ifly den "rerske pres- de tyske styrker I tist-Preussen, som visstmk emå kjemper hårdnakket, får

For rå er-re det'hcle r1ktig treverst 5le orgleteeldekrzentot gjemitt for hver dag et mindre og mindit operæjonsområde. Kompen om KireIgsberg

etrerrafisk 4.4t ici Nnri4 I ot an,bitteliten tuu volter hele det stora synes å inn den siste, avgjdrenM fase, og Danzig trues ved franstdt fra
mpagandalwset. Ved rieyere gjervemsyn av de foiografiske dokumenter opp- flore konter, fra dst, sk±st eg syd. -

deger nan namlig al det benyttes no ei ervo hvilket sorn dekjent er ±:n rett- Tegnene på at en stor offensiv er forestående også i vest, blir stadig fler
skrivningsfore de hjemllge nazimy;dighoter innterte etter 19.1. Vår lovlige Flyforberedelsene er dket sterkt i intensitet 1 14et av de siste d - 10
regjering har alltid forfektet og benyttet frrnene nå o. ennå. Det er svdrt drger, og Siegfriedlinjen ligger under sterk artillerilli både 1 Aachenav-
utenkel ig og usannsynlig at denne regjerirg og ders—medarbeiMre nå plutse- snIttet, lenger syd ved Ilret og enda langer syd I retning av Pr4im. Også i
lig skulle begynne kbenytte seg av den naristiska rettskrivning. - Alsace, ve Straseboung og Poloar, arbeider de alliarte seg fran til fr.dre

Det er ilde lett å lyve. Og når Rogstad og likesinne± nå lyver av alle utangsstillInger for en offensiv.
krefter far om mulig å redde sitt usle liv er det ikke så vmskelig for el Sptirmeler er hvor snart den kan sattes i gang. Det lator til at le el-
tenkencle mennesk å gjenrcraskue lncn enmal/ Illå brukesin tanke og sin lierte har overvimnet frilgeneavdoo tyske foretyrrelsesoffensty I Ardennem,
fornuft og ildna son enkalle svarke sjeler 1 3 1100av legren forgifte simet. har omgruppert seg og frirt fran nye forsyninger i forsek teme, Det er den-
Alle er vi klar over at det ikke blir men dans på noser når krigen er slutt, for ikke men urimelig tanke at offenelven fra vest vil bli satt Inn san- •
ern vi må også vere kler over at det er tyskerne og deres lakeler, våre Ifies. ordnet ned russernes nye stdt på midtavsnittet. Den melding som kom for en
lie landsfernedere, som er skyll I at vårt land og en stor del av den ev- uke siden om at det ver opprettet i'direkte kontekt" mellom Eisenhomer og
'm verden er utsuget og utplyndret. Historien viser at ikke de menn som Staltn, kan også tas som tagn på en nere intim koordinering av operasjonene



ffi Knn Cire til ovegjerclse av krlden. I al utsikt ne fortene seg dIYHF.TENE ICRSDAP,
'dys: hrky ajngsfullo isr tysherne i TA1forstårdnhe ny russisk offansivbCf: 'stfronton. Carskalk jukovs styake; har nå rydlet BO km av Dethrc.' n av

ra nst, en :oroffonsiv fra vest og dertil sikkert en stsrkt intansi fisert Dder G Tor , Hirlir. dct resor heftige kamper ved ktlstrin og Frenkfurt
ftkrig I  de foreståendn gunstige mån‘der for flyvåpenet mod den overbelast- kov trtngte onsdeg inn en av Knstrins nordlige forsteder. 5 km15 for

tyske industri, de sprennta komminikeslener og den svi ktende administrativeFrandfurt er Kunersrbrf inntatt, og det kjempos 1 Frankfurts forsteder. Bå-
dr:nret sok hevedm11. Og qm Tysklond ennå an stund vod en anspennelse av sino de KastrIn og Frankfurt ligger under voldsom artilderilld. Tyske meldinger

erste krefter sk:lls kunno halde ut, er utsiktane tfl å kunrk fure en forteller om voldsorome kazner V for Oder, men dette er ikke bekreftet fra
v edgere krig fullstendIg håplgse etter tepet av de livsviktige joribruks- og 'doskven Onsdog ble 5.CCO tyskere drept I dette område og 65 tanks ikklegt.
n Justrirområdor i sst. Meldinger, fra Derlin går ut på at russenne også er gått til angrep når

På do uvrige frontavsnitt I Europa har det skiedd lite nytt av betydnim, Pyritz, 35 'len fra Stett1n.Lertger D foregar gatekarper I Elbing. Onsdag
relmt hat emerikanerne vurret on avgjårende seler i det fjorne Ilsten vs: inble det meldt at Konjevs styrker i Sehlesia har sett over Oder, Stj for

tekelsen av d;anila, Filippinenes hovedsted. Det er antagellg et tagn på 'at Breslau, oPprettt et 80 km bradt bruhode og rykket fram 20 km. 6 tyske byer
•:tstandenpå Lgzon holder på å bryte sammen, og med luzen i sin makt har de er inntatt, nemlig Ohlau, Brieg, Grottkad, INen, Thomaskirch og Schurgast.

alrierte 113re bare avslaret restan av Filippieno fra ,:ffektiv ferbindelse med forsdad melees atbn4udret er utvidet, og et kanoner ng twks ustanselig
japanske ber 1 hjemlandet, men kan også kontrallero -denjepanskesjgtapt strtImbkr over Oder.-- I 'clen siste uke hat Sjukov tatt 23.000 farer, Knnjev

å •Ier råstoffrike besiddelser ilald<ka og Hollandsk Ostindia. I rrsto omgang har tatt 4.coo faryier p to dogér. Fra tist-Preussan meldes at PreussIsch-
usimeer Filippicie Ul å bmes ut som baser for Invesjonen av den kInesiske Eylau er Sterkt trådet. 3.000 tyskere felt I Idst-Preussen onsdr . Tre
kyst, srtidig som den annen kjeve av knipetangen presses dypere gg dypere Inntyske forsyningsskip og en tenkbåt ble senket i Danzigbukta onseag. - Sta-
i Gurma. dig fiere tyskore av gernisonen i Bude overgtr seg, mandag eg tirsdarg over-

ga det sog 6.000 mann. - Etter at tyskerne er dmvet ut av polsk territn-

. NORGESNYTT. rium har den polske grosident erklårt hjernmevernet lor applåst.

Hirdsjef linItthinsen hle skutt utenfor den belig hart har rokvirertpå Vestfrontan. Onsdag ble det meldt at 3. werikenske erne hadde gjoropptatt

ron (tidligere le L. Asks stilla) torsdag morgen. - • angrepet 0 for Ardennenc eg hend stormbåter forefatt 7 overganger over elve-

onsdeg ver seke av bysns kjente menn, bLe. dImktiireno Heyerddil, I sioamomne Sure og Our. Sruhodcre er ytterligere' bcfestct. Dallendorf er ryd Jet eg

'Ind 1 Kradh,Kressen, Sommerfelt i orden, tiartinsen på Hjdl sen Valsemulle, og
to rag targ reP slått tilbake, 1, emerlkensko arme har okkupert Sehmidt, som

r iefessor bektrailg, innkalt til et mdte på slottet. "fflinister' IlhIst fram- /191.1er der hver doerdemningren begynnler. Amerikalerre behersker nå 3 av derr:-
ningene. I rtlsaca har tyske styrker forskenset seg på gstsiden av Rainen-holdt her at hvis ikke alle sabotasjoaksjoner bla stoppet, disse menn
Rhon-konalen. Festningen Neurfahsonh er crobret.bl gjert. ensvarlIge, og eventublt I skutt smmen med Ite franstårtrtie mern.-

stovomoomsmo omomkiposolokoos 9-ongoomoll llig om momorloo 25. ionorFlyongroP. Britiske moPduitos artgrep natt til torsdeg 8 knutepunkter på

haskutt av tyske kysthatterler og sanke rneskpet kom inn til Kershavn kl. 5 sambandslinjend aLl1om dist- og vestfmontea- Hoveekillot var ilagdeburo. 700
tunge bombefly engrep byene Cleve ogGo th foran den britiske 2.km morgenen. Båten RX lastat med 200 tonn sukker til Stavenger og dessuten
anmes front, i j1uhr bls angrepht onsdage Berrhefly fra Diddelhavsorgra-atskillig stykkgods. "Tuniene" hadde 24. januar vårt innorreKristiensand og

lor av l'Seefartskammandent" fått streng beskjed om å in Oidere kl. 18 om et, det angrep ol jeanl egg og ralfinerl i erk emrådet, Nord- I tal ia, Jurdesla-
vi a og Orennerpasset. I dagslyS torselag ble det kastet 6-tonnslantr motrmiddagen med kurs for Farsund. Kapteinen protesterte not å Offlnatten,
Enbåtskurn fl kk av "SeeTartskommendant" dot sver et alle kystbatteriene ver verslet i I jmviden,•

otboten mkin e pooso.., ,
1-L„.a.„,00m koono v.åme goosko

trygg Churchill, Stalin og Raosevelt. Det ble i dag moldt semtidig Londen,
^1Rus hingtrn  eskva Churohill, Roosevelt og Stral in lecisayat av rinetolk som mb halid seg skiblt og leVe chkning ikke sertles 1 stidrre brup-- '

utenriksministre og generalrt ssjafer er komnet sommen et sted 1 Sverte-rar ute, på restauranter:ffier endre affentl ige steder. •Dette burde våre en
h:wsområdet med det foribl å samerdne plartene fdr knuse den felles fiendeeadvsegt ting,, men det er mange som synder mot dette:

le-gge et solid grunnlag for en vatig fred. Driiftelsene pågår frmieles.Dot ryktesa!",årets russ (artienere9hartil hensikt å evholde •et stort
Konferansen begynte medmilithre forhandlinger ou stillingen på alle frea-

r,  nn, og det hele tatt har merge elener de ferskjelligste tilstelninger; ter ble driiftet, Opplysnirger ble utvekslet og man ble fullt enige om deht skirenn v11 enten blJ tatt til innfektfor dep nazistiske idrettsbeve,gelse,
r tatt som cn denonstresjon mot denne og de få de alVorligstemil itåre oPerasioner93M nlå ti 1 sluttfasen. De tre regierhngers milithrealla 

staber uterbeider nå: delleskop rd detal jorte planer. Også planer ned datf Arets rdiss advaree derfor på det sdarposte mot å forete seg slike
aixte t1ng. foroål å sikre  en verig fred hehandles. Ful1stendig referat fra miltet vil

bli offentliggjert når dette er ferdig. - Times skriver: SituasIonea harPå Nedre clekkelaget inntraff det mandag en eksplosjcn i en stor verksted-
låning son tyskarne benyttet til reparasjen av tåter.

gjemorrtt dn draMatiskfora da-rha,fer Tysklend I  de siste fre uker. kvor-
- - danen best kan dra nytte av den venskelige still ing Tyskl and befInner seg

PREGSEKLIP. er drtiftet. Dan kan gå ut fra at det er opeffida anighet nn koordlnertP
opptreden, Kenforansen har egså sin onpmerksormhet rettet på vilkårene forirdA har hittil bruA 500 millioner dollar på skipsverfter on 14.5 mIll Iar-
åpenstillstanden. Det drijftes også regler for en alliert okkurr.sjon ng

på bygging av handelsfartidyer, Ved krigcns slutt vil utleggene etterv-
kontroll. Det skal ygro tre okkupasjonsomrader: Russerne I 0 anerikanerne

regningene belbpe seg til 20 millierder dollor. -
USA hadde 1, jull 1344 138 aill ioner innbyggero. - og SK og hritene i 4V. Rerlin blir sennsynligvisok!upert av

ke får en egen sone. De mindm lerte har ogsa roist enDen itallenske utenriksminister Cnspari har uttalt omkring en millian alle tre. Frenkai

itall'enere bå deltar 1 krjnen mot Tyskl and. Tallet omfatter Ikke pertisarter I stanme deme forbindelsa. Et med KjIdel
avChurchIlls st'b

- tet ned på vel til mdtestedet for de tre storr. 15 nennesker nmkom, deri-
blent 6 fre utenriksdeparterontet ng 6 fra krigs- og flydepartementet.

General de Gaulle har uttalt at franske styrker permanent okkupere Denmerk. 6,00,1fienn ungsrske tropne ventes tfl Dennark, Det meldes at det
lens vestbredd, Området skilles ut fra Tysklend. Prolen, 0sterrike og Oalti fn egår omfattende tyske troperebevegelser men et disse sterkt hemmes avum-statene må fri, Frankrike gneker å avsluttb en alliansemed storldri tan-, -r

i likhet rned densomar avsluttet ned Russlend Han håper at det må bll sebatUrerKeia 1drj1 dn T1sk institutt
lerrpprettet et godt farhgld nellom Frerkrike og det nyreiste Frenk-

kl, ul'

dike kan ikke våre hundst av nnen avg Dralse 5.3m det ikke har hatt anledning
er t adgi . n kgr: 'Osln

til å dr6fte på like fot. - rardl.a dlitrea n
•


