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kOlkEkVSTEMNLNG er et ord som bn r god kltng her i landet. •Ved folkanystem-
nins ble solvstendighctsviljen hevdet bande i 1814 om 19o5. Etter folkenv-
f-t-tmning ble-kong hankon vnlgt til Norges kongJ. Dat cr ikke sae rart om
nnisling har hatt lyst til se fan sitt.styre godkjent ikk,J bere av tyskor-
na, men ogsaa av det norske folk. Ren har visstnok flere ganger vært inne
pee tnnken -  ikke cm  en fri folkcavstemning som de vi tidlicera hadde her.t
lendet, men om noa i likhet med det Nnnoleon,~solini og hitlar hsr
,:nng:en stemmegivning under nøia, offentlig kontroll, slik nt dc som stemte
nei eller holdt sig borte, utpekte sig selv som gjenstand for-tarror og for-
følgalse. Da det kom til stykket, vaaget ikke quisling na sette i gang selv
en slik parodi paa en avstemning. Men.mot sin vtlje har hnn ved registrerin-
gen Ta.e tt i stand en folkeavstemning blandt Eor =n.es ungdom. Og resultntet
hnr ikke vært opmuntrende. Tross truslane en  st"1"rtf for dam som holdt
berte, er stemmepromillen kanskje ikke større enn de o,28p  ri.S.  fikk ved
siste trie valg i Norge. Det eneste qutsling og tyskernt hnr opne.ndd:er en
jese vaere gutter ut av byene. Dcrffied hnr de Ictnskje lngt fruneJn til vamn
Kommende purtisannrmLRegistreringsforsøket vil ikke skeffn, nen tyska hu.
artaidekraft, men vil antegalig tvert imot velda ,d.en mcget erbaide.
HNLKEDS SISTE CEKNSE. Russerne h.ar begynt sin offensiv med et isolert

_ r e. knn ikke bety annet enn at landet Tor siste,  13 .
n jcnkellelin siste  nTnn, the r chensen til an ba om frad mene det ennu er
tid, d&v.s. mens net enda kan være nv noen betylnieng for da alliertes srk
at finnen•slutter fred. Hvis dc gir sig nan,  vi1  ca russiske tropntr

--nnne føres over til tyskafronten. Eortsetter da derimot ne gjøre motstnnd,
forsvinner russernes siste grunn til ae fare lamitdig fram mot Einniand.
finnene har stndin bevdct sin ratt til an slutte særfrEd. De har 5ng?..n.
grunn til takkn=mlighet mot tvekerne, som under vinterkrigJn 1959/4o vista
3ig  fullt villige til nn ofre Finnland for egen vinninn. Na er finnene nek-
ter aa sluttc fred cr det av stabet. re flaste finner er visstnok kltr ever
at Tyskland her tapt ktigen, men de synes an kltmra sig til tankan cm nt det
3ks1 gna som i 1918,at Tysklend sknl ødelenece huscland tør det selv hukker
under. Ingen beregning nnn være mur feilnktin. Rus;:lnnd idln er no balt e-n-
net enn tsarens rike. Dct ser ut som hitler snlv er bli Ut  kir ovnr dot. T
Tifligere het det at tyskerne var gl.e cver russernee "venvittig.n" og Sselv-
morderiske?' offensiv. Do tonene er forstumnet for en siden. Istaner,
hnter det idng et Englentd og hmerikn forblør pan vestfrontsn til fordal ar
Russland. finnskjn vil hitler søke sette sine hovedetyrktr inn i veast,sa
at desperat hanp om sa gjøre vnstmnktes/in lei nv krigen, siden Rus:iland  ikke
viser tegnx til trotthat. Pronagnndnen tyder pne dnt. Spørsmanlet er bern

hvilken grad han fanr anledning til vtlne. Initiativet er pan andre
hender nu.
ROIIENE ER BYTTET OM. De tyske genernlne le av sine motstnndtre i begynnel-
sen ev krigen. Hitler skrek i falsett om det enrefrende ved ikke  te  bn mili-
tært skollerte motstnndera, menumilitære idioter drukkenbeltar, bvin
eJete skritt ingen kan forutsen., nn kjempa imet. Den tyske hærleJelea
at ypparlig teknisk apparat, den mest fullkomne militz=skin verden inntil
dn lendda sett, G-eneralene var teknokrater som ragnet mntemntisk ut levidttn
innssts mnatte til for aa brdnge de ønskete resultater. De  ,CM3C  sett3 en
nt timcpinner med bruk av san snn Menge fly, saa SP-'1 marn;e tnnke pr

on r=sultetne ble i regelen stf, beregnet. Sitt førete tilhaksslnn
en  msttn ritiern.a hvis genernler hadde kommando over ar-

meer hvis tal:mdske utr.Istninn kom op mot tyskerna, og som dessnten forsto
nn  utnytte overraokelsesmomantet budre. Det nt,ste skritt pan nederlanet Vti
var de kolossale bembern.ider met tyskernes krigsindustri, slik st cenertlen(
ikke fikk det materisla som vr forutsett. SemtiJin med nt tyskernes pro-
duksjOnsapparat ble lagt i grus bygnet dt allierte op dnn stYrsta vnscan-
makt verden har sstt. Semtilin bermed cg samtddig mad russernes knusende
offensiv t zet, erbeidet  ejen Alttrte Overkommie med invnsjonsplencno.
Nu naar vi ser virkeliggjørslaen av dissa plenene mee vi beundre det
siktige og minituøse forarbatd som bnk nlls sksjonar. Innsatsen nv



do forskjelligste vaapcnarter skjer harmonisk og synkrenisert. Semarbeidet
mellem de msnge forskjellige nasjoner som daltar i kimpene er perfekt.
Hitlers generaler har funnot sine overmenn. Ikka bere i ren militær sleg-
knft, men ogsaa i plmGrOcidet, i solve ledelsen av troppobevegelsene.
Rollene er byttet cm.

NYHETHNE F. 1ONDON TIRSDLG DEN 13. JENI 1944 K1.18,30.
Amerikanerne har erobret Montobourg 27 km. fra Cherbourg. Britiske tropia
..)er her drevet en kile østover frs Orno-kanalen og er naadd 1km. sør
for Csen. Dette ar ledd i en knipct s ng-bovogel3e for ea omringe Cacn.
Helleroy.sør-for Bpyeux er inntett av ellierte tropper. Tyskerne gjør
stark motstand i Cerentan-omrecdet. Carenten ble inntstt utter beskytn
ing med artilleri-ild. Byon kom i brann, men ty,kerno hedde gre v seg

og fortsette forsvarot mot stormangrep av flytropper. Nett til
nder.; begynte de aa vekle, og tirsdag tnkk de sig ut. Bofolkningen

ire kj:11.rne og tok begaistret imot de alliarte. Været var
isrr aet beste hittil siien landsettingen, sjøen ver rolig og store
mengder ev nye tropper ble lendsått. Churchill kom i gpnr over til
Irankrike pee destroyeren Kelvin og møtte Montgome•y pen strenden. Noen
fe e tysku jegerfly angrep i nærheten, og Ohurchill ver uto og sae pee at
de ble dreVet bort. Etter tilbakekomsten var han i audiens hos kong
GF,erg og avl e  rapport. Hittil er 10.000 tyske fengez tatt, derev 1 gene-
ral med stpb. 1 tysk genorel i ertillerict er f‘alt. Det her vært kre.ftig
iombing av tyske sembendslinjer bakever fra Normandie, bl.s. pv ferje-
stoder over Seinen, som tyskerne map bruke istedenfor de ødelagto brore,
og av jornbanoknutepunktene Amiens, Arres, Oembrei, og Poitiers. Det knr
ogsas vært kraftig bombing ev Køln og ev oljeroffineriene i Gelsenkirchen
i Ruhr, dc største i Tyskland. I alt 1,000 britiske fly ver over Tyskleffl
og FrenkrikP i nett. Moskitofly her vært ovor Berlin i netter i red-
Det meldes om storc ødeleggelscr i de elaktriske fpbrikkor i Sicmenstpdt
i Berlin.  Det  regncs et tyskarna-har satt inn 14-15 divisjoner i Nor-
mendie, d.v.s. en kvart million mann eller en fjerledel ev de tyske styr-
ker i Frenkrikc. Spørsmealat er om dc vil og ken trekke flere reserver
til Normendie-fronten.
I Itelia her de ellierte møtt liten motstand pee Adrister-fronten. Dc her
her rykkeet 10.fram i siste døgaett over elve Snlini og tatt knut€:pun
tet Populi ved kystegn,n. Inne i landet nærmer de sea- Terni. øst og vest
for Bolsene-sjøen setter tyskorne seg kreftigerc til motverge, og det er
harde kamper i gang. Ved vestkysten nærmer 5.arme seg Orbetello ve:" øye
S.Stefano. Ogsea hor gjør tyskerne motstand. Det vnr ingen tyskc fly
over fronten. ict regnes at tyskerna hadde 25 divisjoner, ce.190.000
mann, i Italie, og et dc er redusert m2d en tredjedel. Hvis tyskerno
ikke vil rømme hele Italir og dermel stille Belken utsatt, mae dc trekke
inn resarver, som do nødig vil undvære.
.-e det Kerelske es møter russerlte sterkere finsk  motstand. Hittil cr

meldt om at tysko tropper er paa voi til fronten,
1.dolec. medeler: For omtrent ot ear siden ble det sendt

ut perolp cm boykott av alle stillinger i stpt og kommune. Den er stort
sott blitt lojålt fulgt, mon den sknl nee gjennomføres i utvidot form cc
huodre prosent. Ingen mea ta ansettelse i stetcn, kemmunon aller halv-
_lentligc institusjoner som Vinmonopolet, Oslo Sporveler eller lignendc.
Heller ikke skPl opprykninger, forfreendser eller lønnsforhøyelsor

Alle som forbodrer sin stilling under ndzistyret, vil  fra  forhol-
det nøye granskct for Mulig revisjon ctter krigen, og mep være forberedt
pee ea staa til ansvar. Ingen mee ges med paaagitesjonsmøter i ellor
utenfor tjenestetidnn. Husk eltsaa: 1. Propegandemøter av enhver ert cr
bcykottet. 2. Ledige effcntlige og holvoffentlige stillinger søker
ingen nordmonn. 3. Unntott cr bare, tjen.este ved sykehus- cg brennvesen.
4. Innenriksdepertementats personalskjemacr utfyllcz ikke.- Dette
skel nee ogsE.s gjcnnomføres i Norges Stptsbaner, som hittil her vært en
-nokspa selvstendig institusjon, men som nylig hår faatt N.S.-mennen Vik
til genereldinktør. Heller ikke i Stetsbencne MF?.e det darfor herotter
foretas forflytninger og opprykninger eller lønssferhøyelser.

Til sist minner vi om vepre unge - vi meP elle støtte dem,'


