
RUNDSK0 E.

_ .
Pare 10 dAger etter avslutningen av den russiske sommeroffen,

siv, innledet russerne sin vinteroffensiv i stort format. Angrepene ble inn.
ledet langs hele fronten fra Kuban til Leninuradavsnittet. Offensiven besynd.
te dAsen etter at tyskernes offiserer sendte hverandre lykkønskningstelegram-
mer med den vellykkede utgang av det storstilte forsvarsslag i øst, og de
tyske komunikeer meldte at nu var russernes frammarsj stanset. Allerede et-
ter 2 daser ble Tamanhalvøya renset og styrkene drevet over lertsjstredet.
Ved iremensjug og syd og nord for Kiev russerne fått fast fotfeste på
vestsiden av  Djenpr, og over 8 divisjoner er nu satt over elven, Det største
framstøt foregår mellem veliki Luki og Vitebsk, hvor russerne har erobret
det viktise knutepunkt  iTevel  os  rykker videre vestover. Dette ansrepiJ er
kommet helt overraskende på tyskerne, som skraper sammen alle disponible
soldat, r til og med ingeniører og pionerer til å møte russerne. Hvis tysker-
ne ikke makter å stanse dette framstøt og russerne greier å trenge sjennem
Estland til Finskebukta vil dette vffire en katastrofe for den tyske nordarme
under eeneral Dietl, som står i Finnland  os  :ord-Norge. Hvis den  russiske
flåte får fritt spillerum i østersjøen vil forbindelsen med Yorge bli  nær-
mest umuligsjort.
ITALIA.

Den 5. amerikanske arme rykker langsomt men sikkert nordover
rapoli og har erobret Caserta. Den 8, brittiske arme rykker nordover

2 kolonner, en langs kusten av Adriaterhavet og en nordover fra Benevento,
går ble meldt om erobringen av 7 byer, De tropper som ble landsatt ved

TeL%loli  rykker fram i retnins av den 0. arme, for å oppnå kontakt, og har
fått flre forsterkninger.
FLYANGREF. De siste 3 døgn her på en overbevisende måte vist tyskerne at
den aIliertes luftvåpen har det totale herredømme i luften, Tyske byer og
industristrøk  her  vært under ustanselige dag  og  nattangrep. Amerikanske
festniner har ,bombet Gdynia  os  Danzi_geog 'oeher WUlf verker i Polen.
lloskito fl  har  2- netter på red.an&epet Berlin. De største angrepene bIe
rettet mot Plinster, Hannover, Bremen, Størstedelen av disse byer ble laut

ruiner. Av andre byer ble Stuttgert, Kassel, c:elingen og Ludvigshafen
bombet, 2ra nordafrika har ellierte fly  deglis  bombet flyplasser på Kreta
og ehodos og tydke båter i.geerhavet.

RasAa i Oslo.
For 3 uker siden holdt tyskerne stor rassia i Oslo, Vel

2000 tyske soldater var i. aktivitet under ledelse av Rediess og Terboven.
Det sies at undereøkelsene'gj-ldt ettersøkte nordmenn, plakater, illegale

`-avihser og radioepp&rater. rå hvert gatehjørne var opstilt mitraljøser og
for bver IO meter i satehe var postert tyske soldeter med seværene i klar-
stillins, 1:an fikk intrykk av at tyekerne nærmest tok det hale som sn man-
øvre- dst ble blandt annet utlgt telefonlednimer sA de forskjellige av-
delinser hadde forbindelse med hverandre, Overalt hvor tyskerne kom over
mat eller klær, tok de det med sibg, Ingen kvittering ble gitt for noe som-
helst. Til  os  med smAkårsfoIks rasjonerte varer tok de med sig, en smørklatt
her  oe  der, sukker og høist nødvendige klær e.s.v. Samme dag ble visse deler
av Dergen hjemsøkt på sammne mAte,

Da Hitlers siste tale ble holdt, medelte en tysk offiser fra
seenen på rehrmaehtskino i Storgeten i Oslo like før talan, at den vilde
bli overført i høitaler før foreetillingen. Av de tilstedebærende tyske sol-
dater forlet  Ger  selen. De ble straffet med ikke å slippe inn til forestil-
lingen. Talen ble bl.a. osså overført til den gamle restaurant netropol hvor
Todtfunksjonærene  holder til. Også her demonstrerte endel av de tilstedevæ-

rende ved å forlate lokalet.



Borgervakt*
Forleden kveld ble endel av byens borgere av politiet beordret til å møte
fram til såkalt vakttjeneste. Etter hvad der fortelles, ble de frammøtte
holdt innesperret hele natten og slapp først ut neste dag. Siden har da vak-
tene "patruljert" på broer og tunneller til værn om den sagnomsuste tyske
hsermakt. Det er vel dette som kalles for gjensidis bes3:yttelse. Vi er klar
over at hele denne vakttjenesten er en spesiell tysk form for sjikane mot det
norske folk, men hvis tyskerne og nasistene tror at de på denne måten kan
kue vor motstand så tar de nek feil som så mange ganger før, De innkalte bor-
gere ser ut for a ta vaktholdet med jodt humør, og vi tror åt man kan  være
såpass optimistisk å se denne vakttjenesten som et stort tysk svakhetstegn.

Siste Runde.
I løpet av de 3 1

år Norge har vært besattt har hjemmefrontens kamp kastet
glans over Norges navn rundt hele den siviliserte verden,Det som i føtste rek•
ke har vært hjemmefrontens styrke, har vært de enkelte menns våoenløse og
mqtige innsatts for det de mente var rett og riktig. Hele vor v&penløse kamp
for frihet har vært båret oppe av en idealistisk tro på at rettferdigheten
vil seire, og vi har med loven i ryggen brukt de midler som et undertrykt
land har til rådighet til å bekjempe fienden. Innen denne ranme hat vi midle-
nek til å lage de største vanskeligheter for motstanderne uten å‘begå voldsXX-;=X
handlinaer. Ut fra dette synspunkt er vi uenige i en hvær form for attentater
og bruk av sprengstoff, og vi vil inntrengende advare mot overilte handlinger.

Vårt standpunkt er ikke i første rekke diktert av tyskernes
eg gestapos hen=sløse gjengjeldelser mot en uskyldig sivilbefolkning, men
hjemmefrontens  1_.(amp er en våpenløs keli12 og en åndens  kau  mot undertrykkerne
og vi vil ikke gor-,kjenne at denne frenteneskal svekkes ved at overilte volds-
handlinger blir utført i dekkb av byens sivilbefolkning.

De allitrtes 1-17vålderi-er-12;eå atarkt, at bvis ;lesunds
Bunkerstasjon eller de båter som kommer dit med kull, skal ødelegges, så vil
et fly lettvint kunne ordne'denne sak. Og hvis det var noen strategisk grunn
til å skremme Lyn Gordon Aune,vilde et par små bomber fra et fly fordele
trykket ligeligen mellem aune og hagelin.

No kan man vel temmelig sikkert gh ut fra at ingen av byens
befolkning har hatt noen andel i noen av disse te " attentater". Ten vi vil
henstille til til alle om at ingen.yter assistanse eller på anden måte med-
virker til lignende episder, Vi går no inn i siste runde, og vi har alle det
ansvar at vi ikke utsetter vor næste for unødige lidelser eller fare,

Arbeidsutskrivningen.
Det har no vært stille om utskrivninger til tyske annlegg i det siste, Men --
det er liten grunn til h tro at det er slutt med utskrivningene, Det er hel-
ler et stille før stormen. Onde tunger kan fortelle at "konstituert nasist-
bestyrer rindal for tiden er fuldt optatt med å utskrive "damer" til per-
sonlig Il nytte og hygge".

VVV VVV
Fan må være klar over at tyskerne i Yerse etterhvert som de

forstr at tusenhrsrikets tid er ute, også denne gang i en overgengsperiode
kommer til å optre pirrelig og arrogante. At de formtiden stjeler mere fra
css enn noengang før,er, en sak for sig, det henger sammen med evakueringent
men det er grunn til å vente overilte handlinger av tyske soldater enkeltvis.
Man bør derfor unngå all tysk nærgåenhet i de få måneder(?)som er isjen.

VIS 20hSIKTIG11.27men Vi UiLDD.

Vis ZU1LJSIdJ til dine venner og kjente som du stoler på og hjelp oss i. vårt
arbeide, men vær forsiktig at ikke avisen blir sett av nasister,
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