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Illernmefront3n.
Tvsk,„;noS i Norge cr e ft oss til yte mest mulig for tysk
krisinnsats. Dc forsøktL, ucrfo, nusifis(-re dot norsko folk, oc da
clutto ikke ser dc det som sin hovcdonpgave t. tilveiebrince nnsist-
isk kontroll ovi,r 7:Ht proCillWons- og crns-rin;:sapparat og andrc orga-
nisssjoner Denue utyiklins tok ^-,rt mcd Quislincs "maktovrtacelson
1,febr>1942. I løpet av februar =rs ifjor kom cn rekke forordnincer
om danncise av forskjel_Lleu forburi.d, som lærersambandet, adrvok.,tforbund-
et, laeforbundetetc.,, og -uou s,-,neru dannelse av næringssambandot. Hon.
sikten vur fz_ fvH_ kontroll ovur all organisert virksomhot
i landet oc danne urunnlau., 2or •_kannelen av et Rircstinr,, si'dcerlic
med tsnke PL full krlusinhs ts pL tysk side. Det norske folk møtte

denna utviklinc med en :yterk oessiv motstand. Vi kjenner til hvordan
førsto reke 1-srurnes or kirkuns heroisko kamp i første omi;s_ng for-

purret nasistchus Jlaner, og dut hole resuli.,crte idet istterlige
turtinr.."
Kumpan pti.Lr dlc t ustans lig, Det har lykkedes nasistene orgs-
nisere en rekke fafs-rupr, serlir i i andre møter f'-
motStand. Det ur 3 dunn3 sitr_asjo-1 u,v v3sentlig bstydning at Lnx,k7L,s  uL
fullt klar over ken2liktrns ix,-Ljdnin„- for den sanlede mutstand, før ellsr
se,nere komner de fletJ v cr,s ned do ni yte vr innsats. Nasistene hur
liten eller in,ion av sitt or'anis-_sjonsunoarat hvis det ikke or
cffektivt oN funksiensd7T1çtlt Im-ibver støtto til deres orcanisasjoncr,
uansett hvilken form cte har eller um den or stor hjelpur
dem til ft cLt hule til or det betyr støtte av en utVikling
sou er til ubotulic skade for landet oc en .støtte av den tyske kri,;s-
innsats. Vi nQvner dettc bl.a. fordi sporsmi-let om kontinrentinnbotal-
inger er aktuelt i cn rokko forbund, elicr dcr en reist krav om økonom-
isk støttc til forbund i annen ,S=1- I en del fafr:;:rupper son advokat-
tannlcde- oL, Jejeforbun.dc_nc ur forlsnFt innbetaling av et beL-; til de
respektivu forbund, hver fsrøvrig bure nssister er modlemmer. Krnvet
cr jo i oc for seys funst-nait 4et ble over alt avvist
førsto omanc, riannlec;en,,,s front brøt imidlertld summen undur trussclon
om arrostasjon og formucuskoilfiskasjon Det tjener standen lite til hoder
rien en in sviends anklaz_c mot do i lc_delsen som 1-.er ba?rer en del av an-
svaret,og kankkke bli uten konsekvenser for disse. Noralske ncderlati
av denno art betyr cn brLsje i frontpn, og følges uvecdrlit: av nye na-
sifremstøt. I andrj farupper or nE dokket cjort 1-lar for kanp. Dut
cr enhvor nordmonns soleklaro plikt følre do paroler som blir gitt i
dores fulla korsokvons.
Den pnsSvc motstands linjc r Insv.n lett kamp. Dcn krover'-- man,Te
storc porsonliflo ofre (:)( en vtken inns ts og inti-rosso for vf.r fri-
hetsknmp i hele folket- Knmpun knn v6r7 soit, off, tun/, oc den Ustansc-
lierc passive motstand kan undortiden følcs son ec tunct press fordi den
oftc Fir inntrykk av cn rent dofonsiv msas den stimulans som

den aktive kampinnsats t„r d.t mange sOM n unn=e0 b f_.t var utvilsomt
den rctte linje da don ble valgt, bl,aJ fordi den gant= var de for-cned,,
nnsjoner pi defensiven i Europa, o det altfor friske minne om
militepru nocic,r1aLi, i 1940 villc vunskrilic_jort enhvcr annen
Wrt folk har forst:tt uln besokf'lsestl_d kampen har formLeld å
SVC:23 t__ .n i -ut un-Leri,r:::kernc o: nalstons.
Etterhvert ur iridletWid kamoen jt=3»ront n blitt stsdit_ me- til-
spissut, r .ttur2cu,--1 brtt hipløst komoromittert, ae har
gitt opp vinne folkcyt -Ror sc, og blir d,rfer sta(ic m4.r hensynsløse
i sine fremw.nusnctL,r, I slutt7.flen som vl re r inn i , kan vi-derfor
vente oss despernto d.r'ss veldsmpntalitct, o det er dcrfor
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mulic at den passivL notstand ikke leng:er dugor som enesto kampmiddel.
Det norsko folk vil selv styro on stlle i landet, og det vil selv
kjempo for sin frihot  oc  mot undertrykkerne og er beredt til å brinise
de ofrp son dotte krever. On ny:D veior nL søkes i vår kamp, cr dot
frihctsfrontens oppgsve ta standbunkt til.

Skal Ganther EL ? Fra kilde 1 Stockholm som sfir utenriksministor
Gfinther n?Pr, har vi fått cpplyst følgende:
I Riksdapens honmeliLe møt hadde Ganthr meddclt Riksdaen.ah han.hadde
truffet avtale nod do tyske myndigheter on at de norske studenter som
satt t Ftnvern skullo frinis, co.T at de studentor som allerede war sendt
til Tyskland skulle sendis tilbake etter hvert. Dette hadde utløst en
spontan bet;eistring i Som føle av at studentene i Stavern
nL er blitt nendt til Tyskland, vil Ganther innlevere Sin avskjedsan-
søknin,  da  han hevder at man for frenttden ikke kan treffe avtaler med
TysklandA..a. deres løftebrudd overfor ham. Det forlyder at den
kjefite Norcenvenn Unden vil bli ny utenriksminister, såfremt kongen vil
la Gfinther gL. Det er forøvrig pLfallende nt Tyskland lot resten av
studentene sitte i Stavern inntil Tyskland hadde fftt.ordnet sin handels-
avtale med Sverice. Sanne- dag son denne handelsavtale ble undertecnet
ble studentene frn Stnvern nendt til 0810 for å-sendes videre til Tysk-
land.
Forbolder dette seg riktin, har svenekene forlatpentligvis-lært litt av
det vi for lene siden ve.t, nt man overhodet ikke kan stole pi tyske
avtnler. Det er imidlertid en noe eiendommelig reaksjon av herr Ganther
at han innleverer sin avskjedsansøkning. Det naturligste burde jo vært
at avtalebruddet hadde f•tt konsekvenser for avtalebryterens forhold til
Sverige ikke til herr Gfinther personlicnt men på den annon side.vil
det je for Des nordmenn vssre serdeles heldic on 0finther mi vike plassen
til fordel for en kraft og Norcesvenn som Unden.

Nyhetene'13/1 1944.
Buss an • Etter erobrinuen av Ssrny som ligger på jernbanelinjen
KIev-Warsjava, hvor denne linjen skjærer jernbanen som går frå Rowno til
Wilna, må tyskorne sende sine tropper fra nordfronten til de truede ov-
snitt i nord  oc  sør en stor omve - kanskje helt til Warsjava. I dette
frontsvsnitt tok russerne i gLr  Også  byen Dembrovitza som ved
elven Cerny 30 km nordvest for Sarny. Et stort bytte ble tatt. - Vest
og sør for Novocrad Volynsk rykker russerne atter frem i skoglendt
terreng. De har befridd over 50 landsbyer ()L trengt fFen til noen
kilemeter fra førkrisgrensen not Polen, son her gjør en krapp sving
.vestover. - øst for Winniza ved linjen langs elven Bug og jernbanen fra
Lwow til Odesså er den russiske trusselen mest alvorlig. Russerne slo
her igår tilbåke et voldsomt tysk notangrep. Tyskerne hadde over
2000 falne og en nencde tanks - I Kirevocradområdet i Dnjeprbøyninren
slo russerne tyskerne ut av en rekke kraftig befestede stillinger. En
notorisert russisk styrke brøt njennom eg kon seg inn i tyskornes bakre
linjer, hvor den overunplet hovedkvarteret til en stor formhsjon og
ødola 40 fly på en flyplass. Reuters korresnondent i Moslcva melder at-
tyskerne knster inn nye styrker i kampen for å forsvare luftlinjene til
sine 60 divisjoner i Sør-hussland. - Nord for Pripet har russerne
brutt ajennom de tyske linjer i iF kn. dybde over en 30 km. bred front.
De stir nt ved Mosyrs ytre forsvarslinjet.
Italin. Dnuens allierte kominnike melder: Franske tropper fra den 5-
7:FEF- rnr rykket frem tross kraftig motstand eg tatt flere viktige høyder.
Ellers har der vært  livlie  ot.truljevirksonbet både nå don 5, og den 8.
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armes front. Amerikanske troppeT fra den  3 • sTme har erobret Cervato,
6 km fra Cdsino. De allierte destroyere har igjen bomturdert rafl  pa
Italias Adriaterhavskyst.
Bulgaria. Dst er gitt or dre til fullstendig evakuering av Sofia. Alle

kjøretøy er rekvirert til evakneringen. Tyskerne tdr over alle jern-
baner slik som de allerede hor Gjort i Romania. 0-Pi*ntekspressen fra
Perlin ankom ikko til IstaMbul igAr. Linjon er ødelast sydpist for Sofaa...-
Vestfronten. Over 1000 amerikaneke fly, deriblanet  7 00 store bombefl:s
deltok i tirsdaens kanner. De viktisste mal for 21grepet var 3 stere
fabrikker som lager jager-nly,nemlig Focker Wulf-fabrikken Oscherloben,
Juokerfabrikken i Halberstadt og Messerschnidtfabrikken i Brunswick,
Skaden  pa  fabrikkene var meget stor. SamtidLg skjøt nifla ikanerne ned
over 100 tyske jagere.
Russisk flyangrep pn tysk anlegg i Pfotfjorden. Uken for jul angrep
russiske fly de tysko befestnangsanlefg;  wa.1  en øy i Ofotfjorden, ea. 40
km utenfor Narvik.- '73 mann ble drept, derav 3 norske. n1egget er tid-
licere bonhot flere r3anger om dot ser nh ut til at arbeidet ikke vil b1i
gjenopptatt.
Statspolitisjefen "Emeralma'or" A. Mnrtinsen hnr mjcnnom det tyske sik-
kerhotspoliti rekvirert soc, vil a i B indernvelen. Nordmannen som eier
vallnon er knstot ut oghar f'att beskjed fra Martinsen em at han ikke ma
ta med seg gardiner, tepper, spisestuemøblement, komfyr eller tilbehør
til kjelleren- Statspolitisjefen ønsket videre disponere i alt 5
malerier oa en rekke n=mero spesifiserto møbler som falt i hans m2ak.
Nyhetone 14/1 1044.

Russland. Ifølge en spesial damsordre fra Stalin har den røde arme 2r0-
bret byene Mosyr og Kalinkovitsjir- De russiske tropper rykker nu-inn i
Polen pL en loo kn. bred front, og de stir pè enkelte st der 8o km. fra
grensen. - I Syd-Ukraina gjø tyskerne fremdeles hefti@2 motangrep i om-
rtdot søre rst for Winnizn,  oc  bare pL dette avsnittet igtar fnit det 2coo
tyskers., - I Dnjeprhøyningen har russerne hatt ny fremganrj i Kirovograd-
avenittet.
Italia. I Italia har den 5. arme sUtt tilbake et tysk forsøk pi gjery
crobro byen Crvato. De t kom herund til hoftige nærknmor. P den 9. ars
mos front har det vmrt livlig patrulievirksomhot, og troppcno har utbedret
sine Allierte bonbef17 anEreo flyplassen øst  f or Roma  igår.-
Siden folttc»et pÈ det italianske frstland begvnte 3 septeMbe.T ifjor er det
tr:tt A 000  tyske fanger.
Balk n. Situnsjonen i. Romania forverres  :,rtterlicere eftsrhvert som de rns-
siske  tropper rnmer sig gren c.en mot Bessnrabia.- Under arkrepet mot Sofia
ble d t skutt ned 37  tysk.0 fly.-
Vehtfronten. Moskitofly antrep i Vesttyskland inatt. 1 fly savnes.-
Wr=0 jnEere skJøt ned. 8 tyske jagere over Nordfrankrike i dngslys iLL.P
I Burma har rllierte tropper tatt 2 landsbVer til og tungd allierte b)mbe-
fly hnr angrepet pantiaok, b.ovedstaden i Siam.-
Særmeldtng. Kommer  Ormen Lange,


