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VEST-EUROPA: Det britiske flyvåpen rettet i natt et kraftig angrep mot
den tyske ubåtbasis ved. St.Nazaire. Over  1.000  tbn sprengbomber og store meng-
der brannbomber ble kastet mot målet. Angrepet som foregikk under gode værfor-

hold ble gjennonført på litt over 30 nenutters Luftvernet ble overveldet og det

var liten motstand fra tyske dagerfly. Andre britiske bombefly angrep i natt mål
i Vest-Tyskland.  5  fly savnes etter disde operasjoner. Natt til lørdag var Køin
utsatt for et kraftig bombaraement av britiske bombefly. - Tysklands vestfrent er
nå blitt ustanselig bombardert i 3 daer og netter. I dette tidsrom har det
vært 16 forskjellige framstøt fra luftbaser i.Storbritannia. Fra natt til fredag
og inntil lørdag morgen tok over 2,000'fly. fra Storbritannia del i denne offensi-
ven og tilbakela en distanse på omlag 2.400.00e km. - Intet tysk fly har i løpet
av de siste to dager vist seg over Storbritannia.

NORD-AFRIKA: Dagens kommunikd nelder: I Midt-Tunisia fortsatte våre patrul-
jer i Eår sin-kramrykneng fra Kasserine-passet i retning av Sbeitla uten å møte
noen motstand fra fiendens side. I nord fortsatte fienden sine angrep, stort

sett i mindre målestokk. .Kordøst for Beija bla det gjort nye angrep mot våre
stellinger hele dagen. Fienden satte tanks og infanteri inn i slaget under for-
søk på å trenge gjennom våre'stillinger, men i hvert eneste tilfelle ble disse
angrep slått tilbake og fiendeh led svære tap både av menn og tanks. På den 8.
arteds front var vare patruljer i kontakt mea fienden. Kom, melder også om omfat-
tende allierte luftangrep •ot fiendtlige tropper og kjøreteyer. Amerikanske fly-
gende festninger angrep mål aå Sardinia. Minst 8 fiendtlige jagerfly ble skutt
ned. 12 alleerte fly savnes fra disse'og tialigere operasjoner.

RUSSLAND? Dagens russeske kom, melder at et tysk motangrep igjen er slått
østre Donets-området. I hele går ble store styrker tyske tanks og

motarisert infanteri kastet inn i det ene motangrep etter det annet. I området
-ed Kramatorskaja var det en by som skiftet hender flere ganger i lopet av dagen$
men da det ble mørkt var den på russernes hender. Over 5oo tyske falne låigjen
i gOtene. Kommunikdet fra  een  tyske overkommando hevdet i går at tyskerne had-

. de erobret Kramotorskaja og Losowaja$ men det foreligger ingen bekreftelse fra
russisk hold. - Det siste kommunikd fra Moskva melder om ny russisk framgang vest

for Karkow ög vest for Kursk. I dette område rykker russerne fram på en bred
froet mot nye viktige bindelegg i det tyske jernbanesystem fra nord til syd.

Ukreinske friskaror som opererer bak den tyske front har igjen avsporet to tog
son var fullastet med tyske troppers - Fra-tyske kilder blir det meldt om rus-
sieke angrep nord for Orel og i Leningraa-avsnittet. "Den Røde Stjerne" skriver:

Den tid er ikke fjern da nord vil tule samme språk som syd.

DET PkiiKNE ØSTEN: Dagens australske kommunikd melder at japanerne har for-
sterk-et sine troper langs øykjeden utenfor Nord-Australea. På Timor-øya har au t-
stralske fly ødelagt 13 fly på bakken og skadet 9 andre. Lenger øst har austiials-
ke tropper på Ny Guinea drevet japanerne  50  km. lenger tilbake syd for Salamaua.

Amerikanske bombefly, med India som utgangspunkt, har oppnådd 4 fulltreffere mot
en lastebåt på  7.000  ton syd for Rangoon. Kan antar at skipet er sunket Ameri-
heneke jagerfly og jagerbombefly hur gjort et stort angrep mot en japansk basis

i Nord-Burma.
- NS-kfINEDSHEFTE NR. 12 ble beslaglagt fordi det inneholdt bn artikkeI som

felPhe en.knusende aom over partiets forbrytelser. Under tittelen: "Stillingen

atg" ble det pekt på at det cr son mennesker partiets medlemmer blir bedømt av
uteeforstående. I en politisk kamptid vil makten tiltrekke moralsk degenererte
indåvider. Oft spørsmål som jødespøremålet må løses slik at også jødene blir be-
traktet som mennesker, og vi må, hoter det, våre på vakt mot å komme i konflikt
mea rettferdighetens evige bud. Framfor alt må vi være på vakt mot å ødelegge

rettferdighetsfølelsen  -it  oss selv. Det hjelper lite å vinne den hele verden,
'flte en tar skade på sin sjel. - Det er klart at en slik lære ikke må se dagens

lys i nazistenes organ.
BRITISK PROTEST TIL DEN  FVEDSNIE REGJ KRING° Den britiske utenriksmenister

har mottat-t en proC-st fra den britiske regjering mot at det blir bygget tysko

marånefartøyer ved svenske verfter. Protesten er tatt under alvorlig overvei-
else. Det opplyses at bygning av marinefartøyer i et neytralt land til et krig-
førende er forbudt ved internasjonal lov.
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DEN TOTALT

- Vi kjehner alle bekTeJet TST TOTAR.  KRIG0  Tirsdag den 23. februar lmrto vi
et nytt begrepg DEN TOALE LØNN, d.v.ms.•den samling av løgn, forvrengninger og
bortforklaringer som skdl rydde veien for tyåkernes hittil storste forbrytelee
Innføringen av slaveri og ltvegenskap i Torge.

-Pd .3-tettskreyne ayisstder var Terbovens og hans tro undersåtts., ouislings,
taler  .1  den anlednTng gjengt-tt. Skjæret vt .bort alt omavørt, a1le bottforkiårtn-
ger  ok  all løgn, far  vt.  titbake noen kristallklare detning r, ,1) Tys erne er t en
des Pekat åituasjon. 2) De trenger sa Hin folk som mulig -1.1 a ersta te frontso1-
datbne,  3)  de trenger ny'prepaganda til:a stive  opp  hjenmefrontens 4 de annfører
derfor slavert.inNorge pa sammy$e mmte son nylig i Tkland, clumsitng og Rasjonal
samldnu skal.medvirke herttl. .
- Den angivelige grunn er "faren fragøst f , eller bolsjevismen, ok yi forstår
.gbdt tyskernes angst. Darlig:sanvittighet lyser ut av øjnene lang yet og tanken
pa  ho  represalTer som de  vil  bli utsat for nur oppgjørets ttte er tnne, kan neppe
væro hyggelig a tenke pa. I sin panikkaseker:de a mobi/idere større deler av Eu-
rops pmker a utske os den farestening sbm skal få de sma nusJoner til a  hsøke ly"

-under det Stortjske rikets arm og-jte sine, ytterste krefter til Tysklands beste.
Det kunne vMre på ain plass å skjmre ajennom den aaus av propaganda og løgn

om balsjevismens fare som vt fikk lese MenT25. februar. -Det ex ikke.sa vanskeiig.
1. håde Tyskland og,Russiand tamte i forrige krig og nistet større deler av sine

omrader of kolonmer,  og  ingen av dem nar anerkjent de nye urenser.
12 Tyskland,bar med våpenmakt siden 1939 underlagt se.g de veSentligsbe av de  tiali-

mmere onreder son hørte til det tysk-østerisk-ungarske rike. - I tmllegg til dette
; har Tysk1an4 overfalt og,rbvet Relland, Belgia. 1vxembourg„ Danmqrk, 7terge,  Jugo-
smavma, adtlasq toruten a nedkjempe krankrmke åam, dete Roten meh Russk,no.

5, Av sitt tapte område har Russiand fått igjen de tre baltiake stater, BessUrahia,
.halvdeleh av Rolen.og litt av Finnland.. Re intet punkt har russerne ovdrakre-
•det gTenaene fra 1914: 'Finnland sldpp med  a  avstå-en forholdsvis liten  dhl  av
gitt'emrade'som var av vital betydntn2 for Russland oi dets forsvarskump. Fiidn-
Iand_mmhk til  o2  med beholde hornishaVnen Petsamo pa tross av at Russltdmd selv
har darlire navher i nord

4, 14ter Tysklands ønske ok rå tysk foranledning,ble det den 23- august  19,;;9  inn-
f att en-tysk-russmsk pakt-. Det kan kanskje na ha san interesse a gjengt pak-
ono ord1524.2 . . .

• Den tyske riksregjering og Sb -Vjei-Russlands regjeringer ledet-av onaket ow å
befeste og atyrke tremens sak hetiom juyskland or Sovjet-dusslana, log iclet  dd  -;,;d1r

g.ut fra de grunnleuende bestennelser i men nøytralitetsoverenskomst som  1  1926 ble
sluttet metlom Tjkland og Sovje-t-Russland, blitt enige om følgende
Astal-De toe kontr2n-rende maktut fordolinter seg til  ah -ahoIddrfssts-fta fon hverevoldS-

handling, . en hver agkresstv handling  9g  et hyert angrep mot hverandre savel
alene som sammen med andre makter_ .

Prt.2,T, tilfelle av eat  •den  ene av de to kontrah e rende parter skulle b/i gjenstand
for krigerske nanattnger fra en treaje makts stds, vti den annen kentrahe-
rende part ikke i noen form Støtte denne tredje makt.

Art. 3. De 'to  kontraheronde.nertorQ I'crderin‘,-er framtiaon sta i kontskt ne51_,
----T----hverandreo-jennom radela2ntne- for gje?naddig.a holde hverandre underrette.

,on spørsma1.som berører dereE;felles tnteresser, •
Art.4.Ingen av ,Kontrnherehde partcr vil delta't noen maktgruppering som direkte
— - ekler shdtrekte er rettet Mot oen anhen part,
•Art.5.I tilfblle-av atridigheter eller konflikt mellom de kontraherende parter QM
=—H sporamal.av hyllken som helat art, vil beggh parter ordne dtsse atridighdter

eller konflikter utelukkende 2dennem vennskarelighentngsUtvekslmng
-om nødvanatg;gjennom voldgtft17,bmmtsjoner,

--Artifc.henne pakt slattes for en ve.righet av lo år. Hvis ikke en av de kontrahe-
- f rende parter oppster den l'ar ør utløpet.av denne frist, skal den fortsatt

autoMatisk være gyldig m ytterligere 5 ar. .
Art.(.Denne;pakt skal ratifiseres hurtigst mtlirr.. Ratifikasjonsdokumentene okfl

utveksles i Berlin. Overenskomsten trer i kraft samtidig med dens
tegnelse.

Denneepakt ble alts&innuatt den 23. august  1259.  Den 22. juni 1941 ovh-o-
falt,TyskianS'uten noe eom helst varsel hilpr ohusigelse av pakten .P.3.2nsland, og
kunsgjorde etter kort tidat den russiskf foravatsmakt-var knust.

Den 9. oktobr 1941 kuhugjorde pressesjef Dietrich at den russiske hmr vur
definitivt:slått. Det gjensto bare.oppronsningsaksjoner.

Den 23, fetruar, 1945 utskriver tyskerne det norske folk til slavetjenesto,
angivelig pa grunn av den russiske hmr, som var definitivt slått i oktober 1941::

. En kunne, hvis on slo tilbAke avisore for do sisto 5 ar, poko -04 ligtdende

k
eksempler pa. harreisende propaganda. Ten det er ikke nødvendig. Det naværende
Lys. ofke er bygget pa løgn og det'vtl  ga  til grunne pa løgn.

I mellontiden_ma vi i Norge, pa samme måte som i de. andre undertrykte Iand,
slå oss igjennon pa beste mate. Alltid slass, alltid gjøre det vanskeligere for
fienden og forredorne, alltid soke å fremme nOrske interessoT.

Alt dette gjelder ogsa den koumende slayetioneste. Våre forholdsregler 1,14
tas otter hvert 20M motpartens ans1ag blir kjont, Selv om det blir on vanskeatu
tid for mange, hold ut og være Iorvmsset um bedre dager:
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