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godt kupp.  
Deteme1des fra Sverige at vebnede hjemmestyrker har kapret i norsk havn 11 epe-
båter og 1 bergningsbåt og brage  dee  'ene til ettemstad i Sverige. Et taust o en-
derlee skuespill 'foregikk på Fredrikstae elavn torsdag mellom kl. 15.30 og 17,\da
norske vebnede styrker,bordet og boftfaree TT slepebåter foruten bergningsbåten

"Uredd" fa Moss. De norske styrker matte först passere en masse tyske vakter på kaien. Etter
at de var komMee Ombord måtte båtene passere flete tyske ktigsskip og havnebefestningene, se
nere de ytre befestninger. En og'en i tett rekkefdlge gikk båtene Ut av havneområdet. Noen  ev
dem gikk ut med erammer og lektere på slep. Ingen fant de påfallende at så mange fartdyer gikk
ut av hayna. En alebåtene som ble kapret tedleg om morgenen skulle elepe skyteskiver for skarp-
skytning ved gauer.For ikke å vekke  oppsikt  ble dette også gjnrt Under kommando av de vebnede
norske styrker. Etter endt skytning glkkbaten til Streastad. "Uredd" gkulle akkurat gå til
DrUbakksundet for å begynne bergingen av den senkede tyske båt "Donau". Båtene hadde tilsammen
50 manns beseineng. Kuppet var, meget ndyaktig:Planlagt og erganesert til minste detalj og ble
gjennomfdrt med sjelden dristighee. Disse slepebåter:ver utistelige for tyskerne, da båtene
var absolutt nödvendige for bugseringen mt og inn av havneområdet.
Umennesket Ro stad. . „
I Trondheim har umennesket Rogstad -118yet ennå en skjenåsel til de legio som knytter seg til
hans navn og deesldrer hans sadisme i den eest grufulle form. I sitt fpredrag den 5. januar iår
etter et referat i "åftenposten". fremfbrer han i "frihet" en mann lan utger for Arne TtimmeråS.
og ler ham tale og bl. a. vise sine hender og fingre som tegn På ae de eykeer ot torturering
han skal ha undergått ikke er Sanne Saneheten om Arne Tömmerås er: En tid etter at han var
arrestert sendta det tyske sikkerhetspoliti dödsattest, asken og klærne til-hans pårdrende.
Det forlyder vieere at hans livspolise er utbetalt til rette vedkemmende. Hva sier Rogstads
geistlige neningsfeller til dette bedrag. Hve sier quislingregjeringen til denne vampyr og
.sadist. Forstår  Jkke  tyskerne - det må vel finnes noen av dem som ikke er helt forblindet -
at det er NorgeS berme har tatt i sin tjeneste ?
Yestfr.onten. På vestfronten avanserer de allierte stadig lenger inn på'tysk om-
ride. Brit. .tropPer har enntatt byen Cleve og all organisert motstand i byen har opphört.
2/3 deler av Heichenwaldskogen er tyddet. Byen Keeken er inntatt og likeledes den eederl. byen
Gennep. 4000 t. fanger er tatt her:, etyrker fra 3. am. arme holder nå 1/2 parten:av byen Prfim
Schnee-Eiffel og står ved elya Prfim pa  begge sider av byen. Oberhofen midtveis mellom Hage-

nau og ehinen er inntatt. Andre styrker fra 3. arme nærmer seg garnisonsbyen Ernstein som lig-
ger i eiegfridlinjen. Tyskerne har i det hele mistet 23000 mene i Alcase. 19. tyske arme er
tilintetgjort og 6 av dens 8 divisjoner er opprevet. Værforhåldene har i hdy grad vanskelig-
gjort de alliertes operasjoner i vest. Dessuten har :teieskerne sluppet vannet et fea de for-
skjellige deaninger, som Imidlertid na etter hvert kommer på allierte hender. Dette var en
trumf som tyskerne hadde i bakhånd for e'stOppe de all. gjennombrudd. Den har sinket de all.
men hindringene er nå for störstedelen overvunnet All. fly har angrepet forskjellige mål
Tyskland, bl.a. 16 jernbanestasjoner og har her ddelagt 100 lokomotiver.
bstfronten. --I0. Preussen er byen Elbing inntatt, den nest stdrste byid.Pr.
De fleste av de 43 store fabrikker for krigsmateriell i byen er tatt uskadt bl.a. ubåtverk
steder og skipsverfter. Det ble tatt i bytte 33 panserbiler, 200 kanoner, 790 lastebiler,
e0 lokomotiver, 1141waggons, 2 skip, 27 depoter, 2700 fanger og det var 5000 drepte. Samme dag
faldt Preussisch Eylau. Byttet her like imponerende, nemlig 4200 lastebiler, 1000 kanoner,
980 waggons, 1 million"landminer, 1 million granater, 400 pansermotorer, 250 lastebilmotorer,
211.flymotorer, 11 waggons med panserdeler, 100 med kanondeler. I.dst Preussen er det nå bare
en Smal kyststripe igjen som tyskerne er  e  besidGelse av nord for Frauenburg til vest for Kd-
nigs•erg og et omrde  På  Samland. I Pommern er byene Deutsch Krone og Mekisch Friedland innt.
Neu Stettin trUes med omringning. - I Schlesien har Konjevs tropper bragt tyskerne den stbrste
overraskelse og fere siden offensiven begynte. Hane tropper har satt over Oder  pa  en 160 kæ.
bred front nord for Breslan, knust det tyske e1veforsvaret og rykket 60 km. veetover. Breslau
er aVsk1ret all forbindelse fra 3 sider. Byene Liegnitz, Luben, Steinau, Neumark, Kanth,
Kotzenae og 500 andra steder er inntatt. Denne arme er en alvorlig trussel fer tyskernes flan-
ke i forsvaret mot Sjukovs tropper. ,Sör for Kattovice i polsk Schlesia er byene Pdumma(Pless)
og Sesitza ientatt. I Budapest er det tatt 45 bygninger til og 2000 fanger.
dverige.-- Den svenske folkeopinion krever at regjeringen skredee til handling mot for-
everne av mordete på de 33 norske gidsler. Avisene skriver: De norske polititropeer kan sendes
herfra til hjemlandet,og intet er mer naturlig enn at de får selskap fra Sverig.
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Panefluk t.  
Ingen er i tvil om hva Ordet betyr. Det er den skjendigste forbrytelse en frontsolsat

kan begå. Han overlater til sine kamerater å ta stbyten og kryper selv i skjul. Straffen for
det er ddden. Men faneflukt kan forekomme andre steder ennz nettop i frontlinjen, selvom den
der ikke er så lett å oppdage, men like skjendig er den for det. La det være sagt med en gang,
også her hjemme i vår 5 års'kamp mot tyskerne og deres'lelesvenner har vi sett disse feige, son
iar andre gjöre arbeidet for seg, men så inderlig gjerne vil være med å hbste friktene når tidc
er inne. Den norske hjemmefront er solid og fast tbmret og mer enn en gang har verdens oppmeri
somhot og dens beandring gitt anerkjennende ord for dens gode ledelse og dyktige erbeide. Destc
sarere og bitrere har det vært å måtte innrbmme, at det fine noen, som har stått kritiserende c
neeten eforstående, mens andre kjempet. Fbrst og framst har vi de såkaldte forsiktige, feige er
rette ordet. Hver og en av oss har vi mbtt dem. Deres tusen undskyldninger velter som en gramo-
fonplate ut av dem. Har ikke i* tid, bar anare oppgaver, skal tenke på det Q.S.V. På den eåter
kryder de,i skjul £or sin darlige samvittighet. b'kamå si det, det fans ikke minst representan-
ter blant skapningens herrer. Så har vi de såkaldte,parolebrytere. De må ikke tåles lenger,
bare de som direkte setter seg ut over parolene, parolene er ordre, men også de som på gater oE
streder apenlyst kritiserer dem. Vi går nå inn i Norges skjebnetime. Til feiginger og parole-
brytere rettes det en bestemt advarsel. Deres opptreden er faneflukt og den vil deeseIv i sin
tid bli et brennemerke for disse mennesker i all tid framovar.

At vi er gatt inn i Norges skjebnetime viser utviklingen i de siste dager, og pakjennin-
gen på hjemmefronten yil sikkert bli stor. 33 nordmenn er blitt henrettet på 2 dager av de nor-
ske og tyske bödler. Arsaken for de flestes vedkommende oppgis å være delaktighet ved sprengnir
av sliesteinfabrikker og knottfabrikker samt kommunistisk virksomhet. Det siste synes å være er
fellesbetegnelse for alt som ikke har med nazismen å gjöre. 8å langt fra å oppnå sin hensikt,
å splitte hjemmefronten, har disse gemene mord gjort sitt til at det norske folk, på tross av
alle trusler, blir sveiset ende fastere sammen i kampen mot nazibarbardet. Selv om disse mord
kan opphisse gemyttene, må vi Ikke la oss provosere til uoverlagte handlinger, men overlate
avgjaeelsen og motforholdsreglene til hjemmefrontets ledelse, som vi iryåt kan stole på har
sine planer lorden.
Den tyske "beskyttelse"  
er ikke effektiv. Det kommer stadig meldincer om nye ran. Den kjente hattegrosserer Udnes ble
feeenoen dager siden fraranet 50 000 kr. i sitt hjem.: 2 jernbanemenn som hadde 20 a 25 003 kr.
i lönninger ble midt på lyse dagen fratatt det hele ved jstbanestasjonen og direktdr Bennet i
Winge Co. ble forleden fraranet 2 000 kr. foruten malerier og möbler i sitt hjem.

I sin lederartikkel for tirsdag skriver "Aftenposten" meget detaljert om hvordan disse
rareforegar, og beskylder hjemmefrontens folk for å være utöverne. Men det har vist seg så mang
ganger fdr at disse forbrytelser blir begått av folk som tiahörer "Aftenpostens" egen leir.
Denne gang er "Aftenposten" uforsiktig nok til å omtale forbryterens meritter i'sin lederar:
tikkel samtidig som politiet på bladets fbrste sade etterlyser mannen.fer mord og ran. Ved-
komeendes navn er Frank Johan derner Stensrud og han var den eneste ransmann og virkelige for-
bryter av de 34  somble henrettet. Han var da også en forhenværende frontkjemper.

Vi har også fått en annen interessant melding om forskjeilige tyverier som er begått i
byens utkanter. En gang i vinter ble samtlige kaniner borte fra en villa ved Bryn en mörk natt.
jporene ble fulgt til de tyske forlegninger på stedet. 2 ganger er sauer blitt stjålet og nå
for ikke lenge siden ble i stor gris slaktet og fört bort fra en bondegård og fra et annet sted
ble 3 sauer borte. Folitiet ble varslet og innfant seg med sporhund. Denne hadde ikke bedre
vott enn at een elkk fra åstedet direkte til de tyske forlegninger. Da politiet her sto mak-
teslbse ble det tyske politi varslet og kom straks tilstade. Og ganske riktig, ut kom politiet
mad tyvekostene, partert og ferdig til bruk. Og de hadde også med seg ut både saueskinn og
kaninskinn.
Betrodd svindler.  

Torleif Paulsen, sekretær 1 det naadstiske Norges Næringssamband, er under rettsfor-
fdlgning for å ha fraranet sine kunder e0 000 kr. til sin plantasje for hjemmeavlet tobakk.
Nervasiteten vokser. Stavanger Dampskipsselskaps "Tungenes" ble on norgenen den 25. jan.
skutt i senk av de t. kystbatterier. Mannskapet kom inn til Korshavn kl. 6 om morgenen. Båten
vc.r lastet med 200 tonn sukker til Stavanger, dessuten adskillig tysk stykkgods. "Tungenes"
hadde den 24, januar vært innom Kristiansand og av SeefartskoMmandanten fått streng beskjed om
å dra videre  al.  18 om ettermiddagen med kurs for Farsund. Kapteinen protesterte mot å seile
om natten; men fikk det svar at alle kystbatterier var varslet om at båten skulle paseere, så
kapteinen kanne gå ganske trygg. (Man snakker om respekt for menneskeliv)
Fdontk'em erinnsats. I sportshallen på Frognerseteran er det en barnehave med ca. 40 barn me
lom 3.og 5 ar. tor en tid siden innfant 8-10 frontkjempere, som bor på frontkjemperhjemmet
"Ragnar Berg" pa Voksenkollen seg i barnehaven og tok luer og skjer£ fra de.sma. En strålende
innsats når man betenket at styrkeforhOldet var 1 til 4. .
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