
Ultimo november 1943.

KRIGSOVERSIKT.

Den situasjon som forelå etter Kievs fall hadde strategisk
nett meget tilfelles med situasjonen før det russiske angrep på
Dnjepr-linjen. I begge tilfeller var de tyeke armeer på sørfron-
ten truet av en omringning fra nord- Oktoberslaget om Dnjepr-
linjen var et-klart nederlag for tyskerne, men det ble ikke den
katantrofe som runserne nok hadde håpet på, fordi det ved Krivoi
Reg lyktes von Manstein å hindre lukningen av knipetangen om den
•tyske arme i Dnjepr-kneet.

Etter erobringen av Kiev forsckte russerne under general
Vatutin å gjenta omfatningsmanøvren i enda større målestokk ved et
framstøt mot sydvest over Fastov i retning av Vinnitsa. Dette
angrep støtte snart på kraftig tysk motstand, mens et framstøt
vestover hurtig førte til erobringen av den strategisk viktige by
Sjitomir. Paren for tyskerne var overhengendea men samtidig hadde
den lenge russiske kile forbi Sjitonir også bragt russerne i en
meget sårbar stilling. Von Manstain grep øyeblikkelig chansen og
kastet alle sine disponible reserver inn i en kraftig offensiv mot
russernes venstre flanke mellom Sjitomir og Kiev, med den følge
at Sjitomir ble gjGnerobrct etter å ha vært på russiske hender en
ukee tid. Mens den tyske offensiv pågikk på sydsiden av Sjitomir-
kilen, førte imidlertid rueserne sin offensiv videre på nordsiden
av kilen og crobret det viktige knntepunkt Korosten, 60-70 km.
nord for Sjitomir.

Neeretrategisk sammenheng med operasjonene i Flev-Korosten-
avsnittet her kampene omkring Gomel, 200 kn. mot nordøst. Her har
russerne fornyet sine kraftige engrep nord og syd for byen som på
det nærmeste er emringet etter at Retsjitsa, omlag 30 km. rett
vest for Gomel, er tatt. Gemels fall synes etter dette nær fore-
stående, selv om tyskerne ennu bblder en smal korridor åpen mot syd-
vest.

Også inne i Dnjeprbuen raser et voldsomt slag. Russerne
angriper brohodet ved Nikopol, den tyske sperrestilling ved Krivoi
Rog og har likeledes satt igang et kraftig engrep lenger vest ved
Tsjerkassy, midt mellom Krementsjua og Klev, tydeligvis i den hen-
sikt å avlaste de russiske divisiener mellom Sjitomir og Kiev for
det svære tyske press. Slaget på østfronten befinner seg i øye-
blikket i en kritisk fase som blir bestemmende for den nærmeste
utvikling av operasjonene i øst.

På tre kritiske stadier i den store russiske sommer- og høst-
offensiv har den tyske bærledels• søkt å vende utviklirgen til sin
fordel og tilrive seg initiativet. Ferste gang var i begynnelsen
av august da tyskerne ved- en motoffensiv forsøkte å redde Kharkov,
men uten hell. Annen gang var undEr Dnjepr-slaget i ektober da
von Manstein ved sin motoffensiv mellom Krementsjug og Krivoi Rog
staneet det russiske forsøk på .å inneslutte den tycke arme i Dnjepr-
buen. Den tredje motoffensiv raser i disse dager mellom Sjitomir
og Kiev. Den har hittil vært den mest vellykkede av de tyske
motoffensiver forsåvidt som den har ført til gjenerebrin een av den
viktige by Sjitomir og presset de russiske linjer 50-60  6.  tilbake
fra denne by. Dermed har von Manstein foreløbig avverget den al-
vorlige trusel i ryggen på den tyske arn6 mellom Kiev og Kherscn.
Ennu er det for tidlig å si evor vidtgående mål ven Manstein har
stillet seg med sin motoffensiv, men bcIre en gjenerobring av Kiev
kan vesentlig bedre tyskernes utsette stilling inne i Dnjeprbuen.
Skulle imidlertid resultatet av de nu pågående operasjoner bli en
temporær stabilisering av fronten noenlunde etter de nuværende
linjer, ville fordelene utvilsomt være på russisk side. Por det
første medfører frontens konfigurasjon ikke den forkortning scm
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tyskerne hele tiden har tilstreht. For det annet byr den strate-
giske situas,jen rike muligheter - både i ndr og i nord - for den
vin.teroftensiv amn sikkert inr.gar i den ruosiske felttegsplan.
Det er tilstrekkelig å antyde: 1. .Med Kiev som utgangspunkt kan et
runsisk framstpt mct sydvest over Vinnitsa, eventuelt kombinert
med et angrep i Rherson-avsnittet, fdre til en omklamring av hele
Vest-Ukraina. 2. Kombinerte operasjoner fra Gomel-området mot nord-
vest og fra Bevel-avsnittet over rolotsk m st sydvest kan true
hele den tyske midtfront og det vestenforliggende Hvite-Russ1and.
3# Et framstøt mot vezt fra _Neve1-Velikij-Luki-av2nittet i retning
Dtinaburg-Riga kan bringe hele den tyske. neningradfront i fure.
De nærmeste uker vil avsløre de russiske planer som sikkert henger
intimt sammen med de beslutni:ager som er truffet for Vestmaktenes
forestående operasjoner i syd vest. En nødvendig forutsetning
for at Vestmaktenes innsats skal . kunne få det-nødvendige omfang
og.den nødvendige slagkraft, er en guaratig utvikling av
22,U2krigen. Her har de siste 6-8 måneder Pragt oppmuntrende resul-
tater for de allierte. M.h.t. ubåtkrigen er det nok å peke på at
150 ubåter er senket i de selos måneder fra mai til og med oktober,
derav 60 i den 2iste ralvdel av perioden, tiltross for at antallet
av ubåter i virksomket sirkert var ketydelig redasert i det.tids-
rum. Etter Churchills nttnlelse er det senket flere ubåter enn
handelssEib i den periode. Fra niliert hold advares det imidlertid
mot den oppfatning at ubatfaren skulle være overvunnet  og  fra Berlin
forlyder det at ster-admiral Pønitz artel å utvide ubåtenes opera-
sjdneområde sterkt i håp on derved å tvinge de allierte til A spre
sine eskortefarteyer mer. ren diolomatiake zeier eagelskmennehe
innknsserte ved at rortugal åpnet dem adgang til å benytte Azorene
som basis, vil ila- (Hertid sikkert få store sjdmilitære konsekven-
ser og by på særlig store fordeler I uhtkrigen ved i  høy  grad å
lette flypatruljeringen i et av de Viktigste og vanskeliget til-.
gjengelige emråeer av Atlånterhatret. Oppgavene over de alliertes
skibebygning i første halvår taler egad Eitt tydelige sprog, ikke
minst pa bakgrunn av senkningskurvens stsrkt falleade teneens. An-
tallet av nvI4yggede handelsskib i USA, Storbritunnia og Kanada
stiller seg slik fer de første 5 mnd. (I pLrentes er tilføyet tal-
lene nå senkede skib i de tilsvarende Mneder etter tvske onngaver):
Januar 907 (522), fehrrar 1668 (577), mars 1243 april 1567
(425), mai 144.8 (430), jun5 1321 (14(1)). (2(Inrchill anga i en tale
nylig nettooverskuddet av nybygget tonna:;je til 6 mi11. bruttotonn.
Dermed vil snart alle allierte skihstap under krigen vpre erstattet
og den nødvendige ferutsetning vEre tidstede Icr at de forenede
nasjeners produksjonsoverlegenhet skal kunne virke tred sin fulle
vekt.

Hva sjokrigen forøvrig nngår er det japanerne som bærer an,
svaret fof de mest sensasjonelle neldinger. I "de fep  slag  ved
Bougainville" skal de angivelig ha senket ea rekke slagskib, han-
garskib, kryssere og tallrike mindre krigsfartøyer, ialt omkring
et halvt hundre. At amerikanerne ikke har innrøMmet disse tap be-
høver jo ikke nødvendigvis å bety at de er uten realitet. Men når
japanerne bevder at de amerikanske tap er like store som ved. Pear1
Harbor der japanerne idastod de hadde senket stsrsteparten av den

.amerikanske flåte, virker det påfallePde at de selv etterpA bebuder
store forestfiende sloslag ved Salonensøyene og at amerikanerne dess-
uten i disse dager "under.benyttelse av nterke ajostriAnkrefter"
er gatt i land bade ", Gilkertayene  og  Marakå-Ileyese omlag 2000 km.
nordøst for 0alemonelsene. Alt taIer for at nmerikanerne hAr sine
ord i behold nar de melder at deres tan ved Pougainville cr rela-
tivt smiå, så meget mer som Pe stadig holder og utvider sine stil-
linger pa denne største eg nerdligste øy i Salomongruppen.
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• Elve måneder av 1945 er enart-tilende. Grunnlaget er
disse måneder lagt i øst syd og veut for (e forenede nasjeners
koalisjonsetrateei. Forberedelsene eg oppnatsjen nærmer seg sin
avslutning. Store begivenheter foreetLr

An re et - å Berlin 22 nov. er det st=te byen åÆir vært utsatt for.
2300 tonn bonber ble sloppet sed på cn time.

tlvv

Moskvakonferensen.
e Den radikale endring i den militære situaajon i løpet av det

siste året skapte manee nye politiske problemer og aktualiserte
andre som midlertidig var skjøvet til eide. Dakidebatten om de mi-
litære og politiske eporsmål khnne en etterhvert skimte sterre og .
mindre interessemotsetninger soM aksemaktene - i beviestheten om
at leer lå nu deres ^eneete chense etter evne pustet ttl og søkte
å-utnytte til det ytterate i sin propaganda. Fa-rusbisk hold
klaget- man ever at ernfront lenge. lot-vente-pa-seg,'
Mens vestmaktene pa sie side var misferneyd. med ruseernes uvillig-
het til nermere å preSisere'sine krigsmål oe'politiake•aspirasjoner.
Krigen var etterhvert kommet i den fese da politiske beslutninger
kunne være av like stor betydning for krigens gang som de rent mi-
litære disposiajoner. Det var allerede teen som tydet på at den
usikkerhet scm rådet innen de alliertes leir m.h.t. de fremtidige
politiske retningslinjer, virket nemmende så utviklingen av de mi-
litære oeerasjoner oe krttiske komMentarer kunne.leses både i Moskva,
London og Washington.-Under disse emstendigheter er det forståelig .
at Moskvakonferensen mellom de tre utenrikeministre ble tillagt den •
sterste betydning og resultatene nele verden over imetesett med stor
spenning, innen de allierte nasjoner ikke uten en viss engstelse
i betraktning av de mange innyiklede pelitieke problemer som forelå
til behandling.

• november ble Moskvekohierensene beslutninger offen:tlig-
gjort i et kemmunik6 der det heter at alle eparemål som var fremlagt.
.av de tre regjeringer, ble dreftet, I enkelte eberemal ble det truf-
fet endelig avgjerelse, i endre ertneteielle beslutninger hveretter
4en endelige behandling ble henlegt iii :iedsatte utvalg eller av-
gjerelse ad diplomatisk vei. Le viktigete reehltater kan oppsume
meres slik:
1. Grurnvollen ble lagt for et intimt mtlitært Samarbeid mellom
Sovjetunionen, Storbritanie og USA. De nodvendige tiltak for å
forkorte krigen mot Tyskland ble uttommende diskuttert.
2. Opprettelse av et rådgivende utvalg - med sete i Dondon som •
organ til lormidling av et dntimt samarbeide melloM de tre regje-
ringer om de eurepeiske erøremål som blie ektuelle etterhvert som
krigen skrider frem.
3. EniGhet em å fore krigen mot bkeemektene t51 betingelsesles kepi-'

-tulaSjon.
4, Gjenopprettelse av Osterrikes fejnet og selveteedigbet.

.5. Etter fiendtligneteres avsletnleg ekal de militmre styrker ikke
• anvendes innenfor endre lande territeriee uten for å fremme de

deklarasjonen angitte formål og etter felles leadblegning.
6. Fortsettelse av sanarbeidet etter krien fo -r en alminn&ig
everenskomet m.h.t. reehlering ev rhetetrtgene i etterkrigseerioden
og iremne landenes politiske, ekononiske og soejele velferå-.
7. Avstraffelse av krigsforbrytere. Ie ecm Ler ehev=et  flor eller
har tatt del.i grusonbeter, measekeer og ekeekhojener skal demmes'
i de land der forbrytelbene er begått or` steeffes etter disse
lands lover.
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Kod-munikeet fra tremaktskonferensen er blitt mottatt med
stor tilfredshet i alle frihets- og freOselskende lana. Kommen-
tarene fra London og Washington viser tydelig at resultatene har
ovortruffet forventningene. De tyskekommentarer taler også sitt
tydelige sprog. Skuffelsen over den oppnådde enighet er åpenbar
når Berlin t sine kommentarer frenholder at krigen ikke vinnes
ved konferensebordet, men på slagmarken.

Det faktiske forhold cr at den militsare og politiske betyd-
ning av Moskvakonforensen neppe kan overvurderes. Pra norsk - og
alle okkuperte lunds synspunkt er det beslutningen om'intimt mili-
tært samarbeide for hurtigst mulig avslutning av krigen i Europa
som vil vokke den most umiddelbare glede og tilfredshet. Men sett
på litt langre sikt er kanskje beslutningen om opprettelsen av et
fellesutvalg i Iondon av enda større betydning. Et viktig skritt
er dermed tutt til å bringe Sovjet-unionen ut av den isolasjon som
i mellomkrigstiden - ikko helt uten grunn - holdt mistroen og
tilliten levende hos de ssvjetrussiake ledere og derved hindret
det samarbeid 20:j kunne reddet verden Mra den katastrofe Eitler-
Tyskland hcr styrtct folkene ut i. Mun ha lov til å håpe at
den intime kontakt son gjennon Iondon-rtvalget kommer istand mellc
Sovjet-unionen og Vestmaktene vil skape eet beste grunnlag for et
forstaelsosful1t samvirke ogsa, etter krigen. I denne forbindelse
knn det også være på sin plass å understreke den betydning tre-
naktskonferensens be idigt utfall kan fa for hoosevelt i hans kamp
mot de amorikancke isolusjonister son etter learl lierbor nok ikke
har latt hsre så meget fra seg, men ikhe destomindre er temmelig
aktive bak kulissene. -

Det er ikke for meget sagt at Moskvakonlerensen represen-
terer det viktigste skritt til cikring av en virkelig fred. Det
håp om splittelse blant de allierte stormakter som cksemaktene i
det lengcto hår klynget seg til, er gjort grandig tilsiamrne. Vi
er kommet til siste kapitel i "Mcin Kampf".

vVv

"Arbeidsinnsatsen" og registrering.  
Alle  md,  være oppmerksom på at den vanlige folkeregistrering

Oslo og andre steder kan michrukes til utckriving til "arheids-
innsatsen". Spørsmal om livsstilling etc. mä derfor enten ikkc  
besvares eller  i nødsfall besvares svevende og ufullstendig. —
7—;iTjemact ±or Cslo gjeller dette punkt 11.

vVv

; Universitetsstriden
er fromdcles uløst. "Minister" Skuncke har ikke funnet det oppor-
tunt å svure på ffikultetenes reglementforslag og den nasistiske
"rektor" Hoel driver sitt forsiktige dobbeltupill overfor NS og
Univercitetet for on mulig å redde i det minste - stumpene av H
Da do arresterte professorer og bal-hundre studenter sitt rem-
deles - nu i konsentrasjonsleiren-ved Tenberg - he.r 15.4-=flov. og
de følgonde dagor ca. 2500 stUderter sendt individued-Te protester
til kirkedepartementet av dense ordlyd;

"I soledning av nt 10 universitetslærereeog e over 40 stu-
denter har sittet fengslet i d uker og har fått sikringsdom for 6
måneder, uten rettslig grunn, vil jeg uttale ct jeg fullt ut slut-
ter meg til fakultetonee orklæringer anledning dette Cvergrep
mot vårt universitet og til henstillihgen om ut de fengslede blir
frigitt uten opshold".

Etter dette grep NS struks til det eneste argument som
står til deres rådighet, og lot statspolitiet arrestere ytterliger.
10 otudenter,

VW



per er Svenska DAgbladets kemzentar til toda versitetnstriden;

"I Soria kl-oric slott"

.., "Dlant Asojernsens cventyr, klunt og 'edSket av mlle nord-
menn, irmtar eventyrot on Soria Alorla slntt en hedernplass. Det
er her gutten Halvor linner ein endelige lykke, langt borte fra
verdons"tarvolighet og  edvlan". Er det berøm te gyllenn slott ikke
til sist blitt Vidkun Quislimga residens? Alt hvc denne mAnn, i
egne øyne inkarasjonen av på scmme tid moden vishot og perek
guttelynne, foretar seg har knrakteren av uvirkelighet og fantas-
teri. Det ser ut som hsn ikke vet hva klokken er slagon, 90111 om

han akullc 7E2Te fullkommen ubekjent ned verdens gang niden han ved
den famøne komedic på Akershus ble utnevnt til mininterpreaident.
I sine, taler hnr hon røbet tilbnyeligbet til å snke seg Td1 "saga-
tiden" eller dot skurringcne gronselcnd som ligger mellem den nevntE
tid o0 den dokumentortu hdstorie. Era A være vitende om nt nAns -
skaro reresenterto en kyclitativt botydningslos minoritct av dct
norske folk, or hnn nu gropet Av overbevisningen em at bare en
prosent cv folket står ham imot!

1.{flkte:7istisk for hanu ullPkjontskap mod viikeMighsten er
hans inmaripoc mot Univorsiactet å Oslodye statuttor or blitt
utarboidet ror dettd, sadvfold!oldg av utpreget naciotisk Wrinnold
med muli[alaat for -,A.dkenmando til å utelukke lærere og studenter
nå politisk grunnlag. Dct er den av nczismen skapte motsetning
mellon Cr. pnrtimoseig "Weltunschauung" og den fri forokins og
sannheteeøkings prinnion acm g.r isjen. Det orpstod selvfølgelig
en konflikt, nvorvod den oprortunistiske rektor nee1, ansott av
Quisling.;, søkte å finne on modun vivendi ved A 1ove Larerno ikke
å anvende statIrttene not utpdentene. HoEtlgere krefter greu lmid-
lertid inn og Quisling foreøhbr nu det kummtbtykke må eamme tid å•
umuliggjøre Univoroitetets virkaemidet og A forby det å 'lnustille.
Tradisjonelt - fristes en til A eW - er nyordningen iroledet med
arrestAnjon av opponisonelle larerc og ntudenter. 2f• svonsk
akademisk hodd er sen bekjent uttald orotest mot dotte for all

• vesterlandsk kultur uveddige  rnngo  mot en fri umdervisnjugm- og
fonskingsunstAlt.

Den svensko okadeniske verdmn har naledes talt  en  rodeet
sin sjel, Ebe inntrykk pd "løreren" gjør yel detto ikko, for bon
kanskjonen  nmg, opodsger ct hcns Soris HPria clott er en. - "dliAd-
gate, der Mann skjebne skal bosegles."

vVy

Flvangrencno tW2r:cAmd 162 oLgtoredc._novembere_
-711=ag 16 -, noveMor lirl, -11.26rgik-nyaiarmen over  nere  ert

sydligo Norge. Anreoene gjalt Vemerk, Rjukoon og KMabon grubor.
• Det deltek 200 amorikanske fla• I dinne anarepent. Tc ...J':crike

fly gikk topt, tyokarne miote:t 7. PA Vemprk (flydro) ble  5 nv 10
rør i rørguten ned fra 1<jellet ødelagt, Leseuton ble -Vnnsteff-
fabrikkon, som er em bygning  pa  10 etasjer, dolvis ødelagt, benge-
broer fra Vcomtoffen over Til funksjondicligene ble tatt. Kraidt-
stasjonen ble ikic ; (1c-aLst. I. Mjukon blc emba1losjonlabrikatn, son
nå•  brukeo som. loger rommet, plateverk.ntedot, jornbanechlegget fikk
større skodor. KraftstAojener vcr rasabj -For voldsom steinsprut.
Tårnbyguino,on SOM består av 10 tarn og. som or byguet sommen td] en
stor bygmina: fikk troffore 0;:, to tarn odelogt.

Iså :Lkjo,.g-L-joV f.,177=d±L3 15.11. driften Sott  dam-mc oa  don faa.
brilkon som ±±kb bl. rammet mmder det store angrepot d juli, men
denne fabrikkon  ma  nAstopmes i,djen do den får sine halvXddbilkots
fra Rjukan. Ved jOnabort gruler ble alle anlegg som fantes ovenjord
ødelagt, braEkenc,Tbutoreno, kulomallen, opAtakokuset utc. Kule-
møllen maler •rdH:pijonen, dette cr det siste icadet i produksionen.
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Grubene må stanse driften etter bombingen. Molybden er et høyst
krigsviktig stoff for tyckerne, til herdning av-stålet. Forrige
gsng grubene ble bombet cg transfonnatorstasjenen ble ode1agt bl.a.
sendte svenskene nye maskiner til grubene. Denne gangen håper alle
nordmenn at svenekene ikke vil rekke tyskerne en hjelpende hånd.

Onsdag 17.11. var amerikanerne over Rjukan og Vemork og foto .
graferte skadene.

Torsdag 18.11. gikk amerikanerne til angrep iejen, denne
gong på Kjeller flyplass, like ved Lillestrem. De angrep med 80
fire-motorers fly og kem inn over Østfold i tre bølger. Angrepet
tok sin begynnelse klokken 10.50 og skjedde midt oppe i tyskernes
gonske stort anlagte militærnanovrer som skulle foregå den dagen
og dagen etter. En rekke høyere offiserer overvar manøvrene som
gikk ut på at en avdcling skulle angmipe Kjeller og en annen avde-
ling forsvere plussen og andeggene der. Ikke før var tyskemes bi-
ler av elleslags typer kjørt inn på flyplassen før bombene begynte
å regno ned evor plassen og anleggene. Ett fly gikk ned i 1000
meters heyde og la en ring on omradet, derpå kom bombeflyene i
3-4000 meters høyele og kastet sin bombelast mot hangarene, vertste-
dene og andre bygninger. Tre otore hangerer foruten endel mindre
gikk  0pp i  luer, dessuten to verksteder bl.a. motorverkstedet, en
nybygget offisersmesse ble sgså luenes rov. Hangarene vor nybygde.
Blant annet var den gamle såkalte 100-meteren, scm tyskerne bombet
i brdnn 9. april 1940, byaget esp pånytt. Til å begynne med ble de
ikke ukutt av luftvernEt. Et batteri på en høyde ved øieren ble
bragt til taushet temmelig fort. Luftsirenehe klikket, d.v.s.
de blåste en lang tone, forvnrsol, istedetfor farceignaler. Dette
bidro til  Ert  selv tyskerne trodde flyene hørte mcd til øvelsene.
Det oppeto svære brannor rundt plessen og brannmannskaper ble til-
kalt fra Oslo og Aker. Utpå ettermiddagen eksploderte tyskernes
bensinlager ved plassen det ble un emfattende brann etter eksplo
sjonen. Utover plassen lå det strødd masser av tyske lik. Blent
de omkomne var sjefsnekaniker Ltitke, I Sorenskrivergården holdt
serenskriveren på å vie et par de ålarmen gikk. Alle måtte i
kjelleren. Dernede falt grunnmuren inn og bxudgommen ble drept.
Han skal være NS. Skaden på Kjeller var 70, og amerikanerne viste
tyskerne uin overlegenhet i luftEn. På Kjeller gikk intet tysk fly
opp. En hel del fly i hangarene strok med, bl.a. 6 nye Messer-
schmitter som ennå ikke var tatt i hruk. Omsider kom noen få tyeke
fly, antagelig fra Gardemoen. 7 tyske fly ble skutt ned. Amerika-
nerne mistet 8, d.v.s. tre nedlondet i Bverige, to ved Ørebro cg 1
ved Tro1lh'åttan. Fcm ble iset ned på hjeraveien eller ble delvis
skutt ned. På østlandet er intet nedskutt fly rupportert. Etterut
angrepet  v7IT  over, det varte bere et kvarters tid, skjente en av
flyverne ned i 2-300 metexs hoyde og fpk plassen rundt på høykant.
Derpå stakk laan rett tilværs og vår borte, Tyske offiserer innrem-
met at umerikanernes angrep var mesterlig gjennomfort.

vVy

Den såkulte  unasjonale" arbeidstjeneste er longtfra popuher.
Det nender stadigvekk at dc sum cr ntskrevet må hentes ov politi og
sendes under eskorte til den tyske arbeidsplassen. Hus parolen!
Møt ikke frem til reo'istrerinlegeundersøkelse eller t'eneste.

vVy

Grosserer Fegerstun som har yært US store njelder i lengre tid, cr
dradd til Svorrge for å redde sitt skina. Før nen reiste solgte
han tc storri byeiendonr, en hel fjellgrend, villeen og alle stat
obligosjonenu sane. - Flere eg flere tar til å ro. Blant annet har
den -tekniske lederer ved Kringkastingen, Gythfelt, meldt seg ut av
partict, "Genernl" F7ich Hansen forteller nå til nlle EOM aidder
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høre at han aldri har vært NS. Han har bare arbeidet med A.T. for .
å hjelpe til å bygge. landet 0.s.v. .Gavene han har overrakt "føre-
rene og selv har mottatt, er kunskje også et ledd i dette byggende
arbeid?

vVv.

• På togene har nå Gestapo plasert kvinnelige spioner. Tyske
kvinner som snakker utmerket norsk. De iånleder gjerne samtaler
om hVor forferdelige tidene er, hvorpå de kommer inn på tyskernes
redselsfulle opptreden her i landet. Og sL hender det at en og
annen røper seg og begynner å utøse seg. Det gjelder derfor å holde
'tett når en reiser på narske jernbaner for tiden.

vVy

I Stavern rømte i begynnelsen av november nyv russiske offi-
serer. Den tyske ortskommandant utlovet 20 flasker brennevin eller
5.00 kroner til den som kuhae fortelle Pam hvor de befent seg.

vihr

Tirsdag 16. november om volden kolliderte to tyske militær-
tog på Fåberg stasjon i Gudbrandsdalen. Xellisjonen skyltes der.
svarte kvelden. Lokomotivføreren på toget fra Oslo kunne ikke se
signalet og kjørte inn på. stasjonen. De to lokometivene ble øde-
lagt og etpar vogner gikk av sporet, men ingen ble drept. Noen
mindro skader oppstod men ingen alvorlige. Kollisjonen bevirket
stans i driften til sLade for tyskerne som kjører to ekstratog fra
Trondheim Lver natt ned cs. 1000 mann foruten masser av ntstyr.

På sakkyndig hold regner en med at emIag 80.000 tyske soldar
er kan hu forlatt Norge i høst. Omtrent en fjerdeport av dette

tallet er kommet inn. Som e eksempel på hvordan tynkerne tommer
kadrene enkelte steder kan nevnee at Domås som for hadde en garnison
på 15.000 mann har 1000 tilbake, Otta hadde 1000, nå 10-12 mann.
Slik er det flere steder.

vVy

NS-folk har mange svin pL skogen. Sist er en disPonent i Ralden,
r1r3;Ei, dømt til 8 måneders fengsel for svarteborshandel. Dess-
uten har han fått 10.000 kroner i bot ng varene inndradd, og han
taper stemmeretten. Denne Ola Dahl var selv hird og deltok i sin
tid ved undersøkelsene av skikkelige folks matboder. Han har på
fire måneder kjøpt svartebørevarer for 15.000 kroner, varer som
vanlig var verd 1200 kroner.

vVir

Nele Oelos beholdning av bensin er idag 200 tonn, en liten
brøkdel av hva byen ellers pleier bruke selv i krigstid. Tyskerne
har tatt bensinon fra lmger eg jordmadre.

vVv

I Kviteseid i Telemark beslagla NS i mai Brckefjell hotell,
men det ble først tatt i bruk i høst som stenografiskole for NS-
kvinner. Disse skal putten inn i departementene som spioner. .
En jossinglærerinne som nektet å undervise-ved skolen ble arrestert

'og er sendt til Tyskland. I Kvitescid er der også opprettet en
frontkjemperskele med 60-70 elever.

vVy

Tvskerne har tatt 50 av Oslos beste trikker.

vVv

Som før meddelt har tynkerne beslaglugt alle Oslos bokbin-
derier til innbinding av 800.000 soldatbeker, vesentlig med karter.
Tyskerne er nå gått til bestilldng av 1 million nye soldetbøker
av annet innhold ved nurske trykkerier. Ved finske trykkerier
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skal der trykkes 1 million av den-samme beken og i hollendske
trykkerier 2 millioner.  Nå 2Dr=  jul mn nlle være oppmerkeem på.
at er ikke kjøper boker frn nnsiforing. Disse er følgende:
Atlartis,ledes av nasisten Peter linnestein, SS-suldat og larlig
på nlle måteryhorden, et kytt .-:æring sem drives av nusisten Pinn
Myklegård og typogruf Knutsen, som før drev Evnnagasinet, Dlix,
Stenersen, Viking, Kamban, Gyldondtl, Centrslforlaget.

vVy

Oslo  Psjsrfabrikk og Bergen Fjærfobrikk htr fatt beskjed  rU å inn-
stille fra nyttnr. Dinse febrikkers mnnkjneri skal everflytte3
til en.  ny  ljærfabrikk 1. Frodrikstad cem eies av en nasist.

v7v

Filatelister - hold  fronten!
Ingen god nordmann ma kjøne "frontkjemperfrimerke","Virter-

hjelpmerker" ellek anere NS-merker. Eusk at inntekten gjelder for-
rederne i deres undurtrykkelse nv det nernke folk og i deres kamp
mot våre allierte.

vVv

Pallne NS-størrelser.
NS-sportsredaktør østrbna i Aktennosten cr død uniddelbart

etter nt avisen hadde.sagt ktm opp etter erdre ev Chkrles Hoff og
sløydlærer Beggerud. En av ankone val at htn nektet å bruke den
nnzistiske multdolikasjonctabell på tAskuertetellet ved NS-stev-
nene.

Harry Eøst er blitt lost fra sitt verv som ordfører i Sta-
vanger og erstnttet ned advoknt 3onhus Smcdsvig.

En annen fallen størrelse er den shkalte riksjegermester
Eolm, som i sin iver for at det iallfell skulle være noen jakt i
høst nedla seks rensdyr eem tyskerne hadde tatt sikte-på. Tyskerne
forlangte ham øyeblikkelig permittert etter jtkton og N3 måtte scm
sedvanlig lyde sine herrer og mestre.

VVIT

Hele det tvske felk er skvldi .
n engelsk felarent som nettebn er kcumet hjem til Lngland

etter flere ars krigsfangenskap i Tyskltnd, nastor Grundy fru Great
Yarmouth uttaler følgende om tyskerne ved sin hjemkomst: Det er
nonsens å skille mellem nasister og tyskere. Det fins bare tyskere
i Tyskland og Hitler er deres avgud. Tysklund er Hitler. Bismark
gjurde den til on krigerna;:jen. Eitler hrr furnet ungdommen, som
nu regjerer Tyskland. De er dkke dere stolte cver eet de gjør, de
vet dgså hva de gjor. De uøker å vinne verdencherredømme fur Tysk-
land. Dst fins bare en løening, nemlig å la russerne okkupere
Preussen i tre måneder. Let ville nok vice seg å være tilutrekkelig,

vyv

Nor c o krigsforbr terne.
forbindelse mud utnevnelsen av Aadreas Aulie til rikepoli-.

tisjef og -sverste sjel for hele det nciedt politi etter krigen opp-
lyses fra Londen nt arbcidet med _dsgenisekikgen av en norsk boliti-
styrke utenfor hjemlnnftet pågår for  nall kraft.  Norge treffer nlle
forberedelser for å sette i verk de bekt=elser om nvstraffelse av
krigeforbryterne som dle veltatt ps flenenferensen. De forbry-
telser tyske borgere og quislingef kar begått i Norge rummes av
norsk lev. Den norske straffeloven er skjerpet på flere uunkter og
innsamlingen tv bevismaterinlo er i fdål gtug. Terboven, Quisling
og Bediess hnr gjennom sine uttalelser fjernet enhver tvil um sin

sskyld for mordene på norske bergere, men også de som har  vflu t med-
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virkende vii bli ansett soM medansvarlige. Den norske regjering
sitter inne med navn på de fleste av dem som har drevet tortur i
fengsler og konsentrasjonsleire, og det er opplettet et eget
kontor'i Iondon som arheider med å samle bevismateriale for oppgjø—
rets dag, Utnevnelsen av rikspulitisjef dllerede nu skyldes ønsket
om å ha en centralisert politiledelse i Norge alleredu fra første
dagy slik at det altså'blir dot norske politis umiddelbare oppgave
å sørge Tor ro og orden, såsnart'tyskerne og quislingeno takker av,

v1Tv

Fra TeleMark,  
Bø Meicri veier inn mellom 2000 og 3000 liter melk dagligl

men voksne får ikke melk lenger, Melken sendes til Kragerø. Smør
finnes ikke. Osterasjunen lar vente på seg.

Innhyggerne i Vin:le."vinbyggene n, er et stridbårt folkeferd.
Nå har de tatt kverken pa en ordføror til, Garder. Denne Gårder
er, selv innenfor NS's rekker, et papir av de sjeldne. I V'inje
siterer folk en tysker som vaa: der på en slags inspeksjon for en tid
,siden. Tyskeren sa om daværende ordfører Gårder: "Avsatt sakfører,
avsatt lensmann, avsatt politinester, c blir muligens dvsatt ord—
fører." Og nå har det  aTtså  ditt troL_ i disse crdene også. —
OrdfCrer i Rauland, Einar Vågen, skal  na  cgså hd crdforerarbeidet
i Vinje — for kr. 5000 om året. Det kan bli interessant å se hvor—
dan vinbyggene kommer til å ta ham.

vVy

Godt tegn!  
Fra bYgdehold meldes at NS—folk nå plutselig er blitt så

vennlig stemt overfor jøssingene. De vil gjernu olui av eh prat og
vise at de-står til tjeneste. .

vVy

• VIS FORSIKTIGHET men VÆR IKKE REDD !

VÆR FRIMODIG selv i motgang I BEVISSTHISTEN OM AT DU KJEMPER FOR

FRIRET og RETTPERDIGHET,
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NS i vånde.  
Desere av Aftenposten vil .kanskje ha bett et par artikler

nylig med •oyerskriften "Dere nrbeider jo for tyskerne mens lorge
og Tyskland er i krig". Disse artikler skal bety å være et svar
på en advarsel som for kort tid siden ble sendt nt til 118. Da
artiklenes forfatter ikke har våget å sitere så meget sem et ord.
av varselsbrevet, gjengir vi det nedendor i sin helhet. At man
på NS-hold-linner å måtte svare på advarslen er et nytt tegn på
det-v1 ser over hele landet, nemlig at N3 nu befinner seg i full
oppløsning. Interessant er det også å legge merke til at de ikke
nøyer seg med å la en eller annen av sine "rikstalere" og -skriveri
besørge arbcidet, men en representant for den saimne "Høyesterett"
som i Ein tid måtte stå fadder ved Quislings innsettelse som "mini;
terpresident". NS finner det altså nødvendig h gripe til sine
h2yeste nntoriteter for å verge seg mot de alvorsord det norske
folk nu rettsr til forrederne. -

Den nazistiske "rettseksperts" svar viser en slik begreps-
forvirring at det er fullstendig uh2dig å innlate seg i en-polemik]
Vi overlater rolig til det norske folk å. gjøre seg opp en mening o!
denne jurist, som etter å ha innrømmet at Norge og Tyskland var
krig, phstår at krigstilstanden er opphørt'fordi krigshandlingene
"faktisk" ikke finner sted .nå.  norsk jord, og-dom videre benekter a-
Tyskland er vår fiende, men har rett til å anvende haagerkervensjo-
nens landkrigsreglement art. 43, som handler "Om mi1itm!r myndighet  
på dhn f i,e n t 1 i e stats område".! Selv en "justitiarmus"
det nazistiske "høyesterett" burde dog vite at krig f.nrst er opp-
hørt når fred er sluttet. Vi merker oss."høyesterettsdemmer" Yobn
åpne tilståelse  SIV  at NS samaibeider med okupasjonsmakten. Vi
nordmenn har lått merke ut dette samarbeide egså omfatter alle de
folkermttsstridige handlinger som okkupagjonhmakten har foretatt
mot CISS. øånt samarbeide heter på norsk landsforrederi. De  quis-
linger som kan føle geg flYietet til å la seg berolige av hans på-
Gtand om ut de gjør det p.g.ae bolsjevikfaren, må vi bodreve med ei
vi ikke har glemt at NS begynte sitt oamerbeidt: med okkunasjons-
makten på et ticr;Spunkt da ncrske tropper kjempet for ldvet mot
tyskerne, mens Tyskland og Russland ennu holdt seg til sin venn-
sknhspekt.  

Det er dog utakknemldg mot "høyesterettedommer" Mohr å av-
slutte denne epistel uten å takke ham for at han på en så overbe-
visende måte har demonstret det juridiske ntvå i den nazistiske
"hayesterett". Skulle de lmrde herrer i denne instflusjon føle
trang til Iitt hodebry, kunne vi foresla følgenne spørsmal tatt  opr
til behandling: Er Norge i krig, og i så fall med hvem?

Her kommer så advarselens ordlyd. Skulle du kjenne noen
som du mener vil ha godt av å lese den,  sa,  klipp den ut og putt der.

hans postkagee.
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Nor?;e, 1943.

to slags mcdlemmer: De blvdtørstige og de be-
dr..-tttc.

Du hsrer kanakc med til dc belratto, og d'e føler deg kan-
skje, ogsh skuffet over jøssingene som ikke vil c3kjelne mellon de•
aktive og pnssive medl(mmer i nurtiet.

Det  spørsmål som er stillut oss t olvor og som her ska1 bli
besvart i  alvor,  er dette: ,Tan slike medlemmer i NS ennå gjøre noes
om ikke for å redde sitt skinn, sL iallfall ±'Lar h redee sitt sinn?

La oss 2erst ha noen viktige ting På det rene. •
DU  har støttut et pnrti som samsrbeider med den stat, som

dcn 9. spri1 ovcrfalt Norge og som siden i all sin gjerning har
v=t ar fiendc.  il  skal minnc deg om hva en av dine egne førere
har sset:

KST. STATSRILD EEIDLLLS VAR3KO.

Dnecr dun redselsfulle unntagelsestilstand i Oslo i september
1941 roptc nt t rndioen:  HAR DERE GILIT AT NORJE LR I KRIG

TYSNLAgD?! Hnns 1enslkt  vhr/å skremme  de nordmenn som gjorde
motstand mot fienden. Det han 1,kke forsto, var at han i summe stund
skrev ildskrifien påveggen foriseg sine partifeller. Ingen av
dem kan siden si at dc har glembt eiler ikke trodd at deres fedre-
land var i krig med Tyskland, pL gang har tyskerne selv under-
Ntroket det, ra sist med orretnsjonen av våre offiserer. Da på-
kalte Falkenhorst folkerettentiog no at du vur krigsfanger. Hvis
fnlskspillere og kertbIander9 prøver å innbille folk noefl nnnet enn
st .2orge og Tysk1snd er i krnLg, or allikevel din samvittighets-
røst tilstrekkelig klar. Den hvi:Jker: Jeg har visst det hule tiden.

HVA  ER DET  ff  HA VART MLD PA?

Vi hsr ikkc her p1:2,ss til flyne epp alle de -.2orbrytelser
du os ditt narti har hot det ner.c folk. Vi kl nøye oss
med å slå fast, at uten dt og dine hjelp taddm det
ikke vært mulig for fiedden i. utfare en rekke ov de skjendse)lsejer-
ninger han har øvet mot/oss. NS har mange gode nordmenne liv på stn
samvittignet.

igyEmER ANWARI1G?
Krigen har ferlengst»tutt en slik vending at du ikke knr unngå å
spekulere oVer hvilkbn stroff du får for dine miugjerntn_ger. Du
vet hvilke dtraffer/våre lover setter for den som hjelper fienden.
De kon vnre;hårde nbk. De av oss som i dng  har  innflytelse i norsk
samfunnsliv!onskerYat dere skr,.1 struffes individuelt etter loven.
Mon om det 1).4ir mUlia, avhenger av derc celv. Tor ikb:c du og de
andre mtnigil i nstiet stroks - i bandlint - ovstand fra Quislings
videre planer, viil isr;en av oss kunne nindre at folket tar lynsj-
justisen t brak.;

HvisNdu ejr cen hann vi tenker ph, sL vil du ikke rerst og
fremst spør:e: Hvordnn kan jug koti-,,me unna? 'Vj_ fo2står til en Viss
grad at :-'.u, ;icr,: Dar jcg wsrt te,(1 hittil, Sii får jec: ts resten ogeå.

1.eniiivhenger ikke dut ty hvan.,-,stan tlir? Litt egentlige
spørsmill c:y.Lturfor dettc: Kan jeg kOmme til a fa ennå mere og ennå
verre Ensvt i,r?:

Du ofte tenkt på, dette. Da tenkte nå det da NS oppførte

t i

seg som djer -vlot jødene her i landet. Du cjerde det da dine-
artift:iiej nå k'noene i Oslo jublet til "2y3lcsfører" Rogstad



HVA SRAI DU GJØELE?

vVy

som kom for å forlyste dere med mortuåe dere hadde hjulpet tyokern
med i Trondheim. Du gjorde det nå  3ict  da ditt parti med kaldt
blod myrdet den politifullmektic som sto på rettens grunn og nek-
tet å arrestere unge norske piker for at de skulle bli sendt til
tvilsom tjeneste.

Men hva hjelper det om du "tenker"? For hver dag øker din
ersonli e medsk ld. Uckyldiges blod kommer dgså over ditt hode,

OG HVA VIL BLI DET NESTE?

Dine desperate "førere)1  har lenge forstått at slaget er
tapt.. Nå prøver de bare å rive sC mange som alig med seg i elen-
diggheten. Du skjønner nå at lederne er blitt "gale". Ser du da
ikke at de er gale ved hjelp av deg?

Du har hørt Quisling si til frontkjemperne den 10. mai i år
da de sto på geledd med sine rifler, revolvere og håndgranater:
"Skulle det komme til å røyne på her heime, så vil vi kalle på
frontkjempere, og da vet jeg at dere vil komme."

Det er noe han forbereder når han na også hcr gitt de uan-
svarlige jyplingene i hirden revolveren i hand, og når han skal gi
det samme til alle mannlige partimedlemmer  sa  langt det går.
Det cr MORD han planlegger. I ly av fienden skal hans narti nå
utvide sin virksomhet fra å bruke angiveri, fengcler, tortur, de-
portåsjon, utkastelse av hjem  oc  ctilling - til egså å omlatte gis•
selmord og gatedrap av låndcmenn.

"Men slikt vil jej ikke for noen pric være med sier du
Du kan ikke først la tyskerne utructe Quisling og Gi dine

partifeller de drepende våpen, du kan ikke ferst la Quisling og
hans hird og "politi" og frontkjempere få legge borsepipen an på
dine landsmenn og så, når de becynner å skyte, si: "Dette er jeg
ikke med på". Da er det for sent.  

Det er ikke vår sak å si deg dette. Bare to ting i alvoret;
siste time.

Du kan ikke si at når du har dnsvar for det sora er gjort,
kan du like godt ta ansvar for det som kommer. Også i rettergang
har det betydning om en ver med så å fullbyrde eller cm en i siste
liten rygjet tilbake for det en  r.adde inirt med  pa  å gjøre mulig.

Du kan ikke skylde på at er det livsfårlig =d, tryte med
det som er ditt livs forbannelse. Behsver vi fortelle ceg at de
hver dag har satt liv oj frihet på spill, alle de nordmenn som i
disse årene har stått imot det fiLldtlije veldsstyre? Det er din
fordel at QuislinG i daj også truer sine ecne. Han har satt dere
under krigsloven i sitt crunnfalske lovmakeri av 14. august 1943.
Men dette gir deg nettopp mulighet til vise åt du cr villig til
å ofre for å gjsre det sem er rett.


