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SELUS LLOMSTER:

D. R. 12,30 I forniddag gikk en pike inn i huset
:jnenhavn. Rasnusrest vei nr. 2/for å selge blomster.Hun traf fanilien inne

i stuen hvor do diskuterteblolistersalget. Straks ettor kon firc
revolvermenn inn cg avfyrte endel skudd og sannen ned piken forsvant.

Både fruen og herren i huset ble truffet
brystet. .2,bu1ansc blev hentet ogde ble brakt til hospital, hvor
der o2pgies at tilstanden cr neget alvorlig.

D.R. 12 30 1;askinfabrikkon i Valdemar Nilsons gt.
ble igar utsatt for. et atentat idot der ble kastet Lin 4 bonber
son gjorde endel skader. Der oppstod brann, son senere ble s1okket.

D.R. 12,30 Der neldes om endel aliert flyvirksonhet
på norskekysten. Ved Saltfjord styrtet ett fly styrtot. ned og
eksploderte.

D.R. 18,30 Ved 10,00 tiden idag kom en ukjendt
person inn i en villa utenfor Kjbbenhavn Og sa fra til husets
beboere at de nåtte konne ut byeb1ikke1igl. da huset skulle sprenges
i luften. Beboerne gikk da ut og det varte ikke longe för en
voldson eksblosjon hbrtes og ett flannehav stod ut fra vinduene
i kjelleren.

S.R. 18,30 Utenon 6000 £ la krininalpol_itiet fôr
ontrent tre uker siden beslag på en hel del utenlandske penger,
son var snuglet inn i Sverige. Lnholdte var såvel svensker som
utenlrndske. Saken er ennå i sit förste stadiun, så ingen rndre
opp1ysninger cr gitt. Hvordan pengene er konnet inn i Sverige er
enna ikke brakt pd det reno.

POLSKE FLYKTNWGER I SVERIGE.

0. R. 22,00 Lngående de polske flyktninger i Svorige,
skriver Folkets Dagblad. at korespondenten for det polske telegram-
bp.å er tusser og ikke polak og desuten Sovjet-Russisk agent. Dç
fa polaker de har klart å overtale til å vende hjen er utelukkende
jt5der. 400 polaker i en flyktningsleir ved Stockholn har enstennig
uttalt at de ikke engang tenker på å reisc tilbake.

eM11#5--
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DDSULYLLE.

0. R. 22,00 I Tronsö hendte igår en dödsulykke,
idet en gutt skulde helle parafin på en lampe. Han fikk endel
parafin på sine klmdersorltok fyr. Gutten ble så forbrmndt at
han dbde en stund etter.

NORSK SPION.

S.R. 22,00 Ingvald Nilsen Kostås ? Eidskog Norge
er arrestert i Sverige for spionasje for tyskern,).

NORGES FRIHET.

18.00. I forbinnelse ned tyskernes tiltakende
nangel på flytehde brenzel og deres onbygging av sine kjöretöyer
til generatordrift har Hjemnefronten sendt ut fölgende appoll:

Det nå vmre klart for alle og en hver
at dette driftsuiddel er av avgjbrende betydning for tyskerne. Det
er en hver produsents plikt å sabotere disse ieverahsene til tyskerne
Nybygging eller utviding er forbudt. Den son ikke fölger denne
parole vil i sin tid få et alvorlig op-ogjör ned de norske myndigheter.

• En rekke fabrikker son tyskerne benyttet
til framstilling av knottved er blitt jevnet ned jorden.Således
fabrikker på Kongsberg, Mjöndalen og aange andre steder. Samtidig
ble en rekke lager av knottved på flere steder i vårt land stukket
i brann. Disse var alvorlige slagomot tyskorne og deres transport-
nuligheter, ja visse deler av vart land var stillingen for kikku-
pantene kritisk da leveransen av brensel til tyskerne nesten er helt
innstillet.

I denne forbinnelse ga den tyske omer  -
komnando orlre on at nan akiddelbart skulde forsbke å etablerel?)
fabrikker for frastilling av knotved, Vaktmannskaper ble
hundredor av nordnenn ble truet til slavearbeide i skogene for å
hugge knotved og dertil forsöker tyskerne å legge on eller starte
nyc bedrifter for franstilling av dette brennstoff.

Det er videre kjent at tyskerne not god
betaling har klart å overtale endel bedriftseiere til å onlegge sine
bedrifter til franstilling av knotved. Derfor er det på plass ned
Hjennefrontens ledclses appell. Don som hjelper tpkerne kommer til å
komuer til å bli dratt til ansvar. Men santidig na kalupen not alle
bedrifter so£1 framstiller knotved skjerpes. Patrioter, skjerp kar-ocn
mot tyskernes franstilling av knotved. Odelegg bcdriftene. Sett knot-
vedlagrene i brann.

Den quislingsko landsleder i Landsorga-
nisasjonen Odd Fossun, holdt forleden en av sinc vanligo banale og
frasefylte taler on Landsorganisasjonens virksonhet etterat dette
store "lys" av quisling var innsatt i ledelsen. Fossuft skröt f6rst
av at Landsorganisasjonen har onla 250.000 nedlommer. Dette tall
or naturligvis helt uriktig selv pa papiret. På tross av terror og
tvang som bl.a. har gitt seg uttrykk i at arbeiderne er tvunget inn.
i organisasjonen, at deres kontingent blir trukket av arbeids1i5nnen,
har ikke dette tall noe ned virkolighoton å gjöre. For å konstatere
holdbarheten av påstanden i Fossuns talo or det bare å sitore en
uttalelse i samme foredrag. Her forteller han at Landsorganisasjonen
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har undcrskudd. 1tså , Lrbeidernes Fagligc Landscrganisaajjon sou
(endel ord utydclige)--- Det ble utdelt hutdretusencr under

konflikter, sykdoer, arbcidslöshet osv, og på tross av dettu
hadde lixbeidernes Faglige Landsorganisasjon og samtlige fagfor-
bund op)lagt store fond. Disse store fond var kontingentinntekten
fra 250.000 nodlo:cr og disse sunner har nu Fossum og hans dra-

banter svindlct bort.
Odd Fossum kan hcller ikke Luingå å svarc

på modlLauenes uundgåelige krav on.å fa velge sinc.representanter.
I;en dette svar er sou uan kan vente fra quislinghold (noen ord
Wgörbare) så er det sou oftest kommunister og det kan r2an ikke
tillate. så visst være stolt over den_e
fra Fossuns side, nen jeg vet nod sikkerhet at de er villige til

a dele æren med socialdeuokratene og de parkilöse arbeidere
og funksjonwrer som står i s)issen for arbeidsfolkets krav. For
quislingene er nomaig alle som kjenper for frihet og fædrcland
ko:aunister. Rottenskapen i..".rbeidernes Faglige Landorganisasjon
har forlongst nådd sine grenser. Llle arbeidere og funksjonærer
forctar derfor idag alle forberedelser for å renske sin organisa-
sjon for quislingforbryterc.

Under den langc okkupasjonstid har
lenw_enn og politiMenn forvrig utfört et nogct utmerket arbeidc,
nens andre igjen å allc after har gått tyskurnes og quislingenes
ærender i ka,:pen not vårt folk. Vi sikter her 2.aturigvis ffikke til
de kjeltringer som opptrær helt åpent i kaL:pcn not \lart folk og
son cr ansatt av okkupasjonsmakten for å falle vårt folk i ryggen.
Vi sikter de gamle politimyndigheter og lensmenn so_ satt i sinc
stillinger fir okkuaasjonen og det er den sistnevnte del av dem vi
har et alvorsord å si idag, De har fått uttallige advarsler not
å fortsette denne skjendige trafikk, non mod en skuldertrel,ning har
de vist at de ikke kan gjöre noe annet. De uoner å kunne være n3y-
trale i denne gigantiske kanp nollon deniskrati o; fasoisno, nollom
frihet og o-Lögn og innbiller seg at de skal ne. sine papirer rene
og pene oppgjörets dag komner. Gjennon våre lyndighoter cr
det okkupasjonsnakten forsöker å gjennondrive all sine voldsforholds-
regler og de av politiuyndighetene sou böyer seg kor dettc inntar en_
klar stilling for okkupasjonsmakten not sitt eget fsolk.Det er bedre
å forlate sin stilling enn å la seg benytte som bler uot sitt eget
folk av den tyske okkupasjonsnakt. Vi kjenner også en landsnan
Finnnark som allerede under de fbrste dager av okkupasjonen tok klar
stilling til okkupasjonsmakten og nektet å fungere lcnger i sin
stilling. For å kunne leve nåtte han st5ke arbeide andre stcder og
da vi sist hirte om denne landsEann så var han kokk for norske vel-r
arbeidere. Dette arbeide var helt uvant for han men han unngikk
ingen vanskeligheter og det cr vel fa lensnonn som er nor populære
i sitt herred enn denne landsmann 1 Finnmark. Siden den tid har flere
fulgt hans eksempel, men ennu cr det dessverre nange igjen som tellor
på knappene. 1.-on klokken slår snart 12 også for disse lakcier og
for dem vil befrielsen av vårt land ikke være forenet ned noen særlig
glede

vvvvv VVVVV vvvvv
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OSLO BOHBET IDLG.

S.R. 19.00. Oslo ble idog ved niddegstider ifölge et
Oslotelcgron, angrepet av allierte bo,lbefly. Bo.abenefal -G ned i byens
sentrum langs en linje fra den sydlige delen av Slottsparken ned til
Munkcdansveien. En av bonbene traff cn sporvogn hvor santlige passaejerw
ble drept. :Lndre bonber tfaff beboolseshus, men på offisicllt hold
hevdes et ingen militære nål os heller ikke noen offentlige bygninger
ble truffet. Lntallet på dödsofre cr betydclig, men nan har cnnu ikke
kunnct fastsette dette med så stor sikkerhet at nan i ansvarlige kretser
vil gi nocn nöyaktigo op)lysninger. l'ange ncsker lå cnnu i ette.:IiddaL
bogravet undcr ruinene av de styrtede huscnc og (indre ble drept i
bobbeeksolosjonene. I Slottsparken falt to bonber ned bere 8-10 n.eter

fra Vigelands berdcte Lbelmonumcnt, sor. imidlertid ikke ble skadet.
Ved bombecksplcbsjonene blc et stort antall viiindusruter i byens sentrum
knust. Samtlige ruter i Slottet ble knust, Universitotet os NesjoLal-
teatret.

I (5stmark i Vestre Varmland hdrtes ved
12 tiden idag kraftige detohasjoner i vestlig retning antakelig
skrivende seg fra flyanfall mot norsk område. Vindusrutene rystet avdo
kraftigc dotonasjonene,

O.R. 18,40. Iriegsberichter Olav Nakling forteller
011bo:lbeketstrofcn som ren:et Oslo idag:

-nglo ancrikenske fly gjenno,:förtc
niddegstider idag et angrcp på Oslo. I bycns sentrum ble det kastet
tellrike bomber. Ln fullbcsatt sporvogn ble truffet og samtlige passa -
sjercr ble arept. -ndre bonbcr falt i boligkvarter. Tallet på döds
offer cr ennu ikke fastslått, de .ange personer ble revct i stykker av
bombene, ntallct av dödsofre er stort, militære skeder fins ikkc.

Son lyn fra kler hLol cr dc over oss,
dis,ce luftens pirater. Ikke fdr er elarmcn gitt för bombene hagler ned
På grunn av de hyppige flyangrep i dc siste dagene, sen ikke har
vært sa alvorlige, tar folk heller ikke denne flyc.larn s. höytidclig.
"De ko ner nu", cller "slipper å forstyrre oss ikveld", cr de gjengse
uttalelser jcg hörer kort fdr boJ-Caenc begynner å falle, Dct cr strdket
ved RussclUkvcien, nedrc del av Dza.:.ensvcien 5&1 fr unngjeldo. på
hjörnct av Russcldkkveien og Iort dlcrs gatc et trist syn,
like etterat bombeflyenc er vekk. VettskrwIte kvinner og bern
krypende fram at dels brennendo, dols sa...L:enstyrtede hus, ^led sinc
kjæreste ciendeler i en liten kuffert eller i et lite kniype, .:erge er
blodcte os forslått og det cr skrekk og fortvilelse a ose i dercs öync.
Vvilket nilitært mål var det da i hus sal skulde ddelegges, spör
de. Ja, hvilke nilitære nål cr det sonser blitt ra._et. ct cr bol4g-
strök hvor möyso:me arbeidesfolk gjennofi årrekker her strevet for a
skape et hjem for seg og sine. På ct dyeblikk er hele dercs livsvcrk
blitt ramponert av splinter eller alle deres vindustuter knust, og
kenskje nocn av deres egne lenlestet eller drept. Ver det de Llliertes
nyttårshilsen til Oslos arbeiderbefolkning.

::,ennskap, fra det sivile luftværn, Rdde
Xors, politi og brannvesen, arbeidet feberilsk. Noen bærer sårede og
dreptc til ambulansenc, andrc legger brannslanger til dcn store 7
brennende boligsård i Russeluftvoien, hvor flcenong griske og uhyggelige
slikker oppover veggen og etcr scg innovcr. Ln vet ennu ikke om det cr
folk inne i ruinhaugen, men ingenting kan gjöres för brannen er slukket.
Stadig flere breunbilor kocr til, fef:, seks, syv braunslanger slacs,
noen bra=enn cr allercde oppc & taket.
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Resten av Kriegsberichter Yaklings be-
skrivelse neng1er på grunn av atnosfæriske forstyrrelser.

"EXSPEDIS,TONSSJEF" FLYLING SENDER NYTTÅRSHILSEN,

O.R. 18.50. Den kjente tyske teolog, profcssor (?)
holdt likc för krigen på ct stort kirkendte i l'renkfurt am 1-ain ct
foredrag over onnet: %Cirkens ansvar og skyld". Foredraget vaktead-
skillig oppmerksomhet og ken sies å være progranatisk for sa,.itlige
lutherske folkekirker i den nyo tid.

Den norske kirke har fått son op2gave
og privilegium å forkynne Jesu enkle budskap on at Gud or vår hinme1ske•
f-r og at vi er hans barn og ct folket derfor ka1 "son bröder sanan bu,
son kebne det kan sog

op:pgav_ forkynnr
buds1u2:i tider-4 ;,pråkfnr ho1. o?Lket,s31k del eikelte seg
anropt Gud c .1tfordTut til å gå inn i Gt.tsRikr— 7irkerer iikkc
til for scg sel1, Den har kun sin eksinsbcrettigclse i folket.
Den nuværende sJ.tuasjon stiller kirken foran spesielle oppgavcr, s?esi-
ellt ansvar når dot gjelder folket. Det or i overonssten,lelse med
Luthers innstilling at kirken föler ansvar for evighotstanken i Kirken.
Luther og do son stod on han tråtte ikke selv ut av den roncrske kirke
og grunnla den luthexske kirke. Det var den rouerske kirke so,1 utstddite
han fordi den ikke tålte hans kritikk over kirken. Luther hadde aldri
.6>å.tt ut selv. Han fdlte seg helt sik er på at den överste kirkeledelso
vilde rette de grove ting so.a eksisterte innen kirken når han gjorde
oppnerkso,2 pa den. Luther var selv L:lot kirkespelting og sektdannelser.
Hens kirke har derfor ansvaret overfor denne hans og det er
nok å være enig i en kirke for hele folket slik at ikke flcre kirker
med hvor sin kongresjonIskal være nedskyldig i folkets opdc1ing. Også
for kirkens forkynneransvar betyr den nye tid noe særskilt. I storc
gjærings og brytingstider hvor neget som nan har regnot so2 fast og
sikkert faller sanmen våkner den rcligidso trang hos et folk ottcr
holdepunkter og svar. Det er kirkens oppgave å hjelpe den enkolte og
folket til holdning og svar. Derfor nå kirken ikke bare være en talendo
kirke, nen også en lyttende kirke. Den nå ikke bare -,ærc en god hdter
nen også en god lytter. Den nå ikke bare lytte til te3tanentet, ncn også
til tiden og menneskenc. Dan fare som kirkon resikerc.. vcd å gjöre det
befrier ikke den for ansvaret. Kirkcn nå cie evnen til å notta og for-
kynne det evige ord i ekte tidsmessig form. Dct er ikke noo selvsagt
for kirken. Kirken hdrer Guds Ord ifra bibelen ifra on svunnen tid og
den nå d.rfor forkynne Guds Ord inn i den nærmærende tid. KirkenS
teologor og forkynnrre nå være fortrolige med de særskilto venskolig-
heter son tidons nennesker arbeider ned når det gjelder troens evangelici,
De nå gå sannen med tilhörerne i sanarbeide ned ddm så de ikke bare
forkynner for tilhdrerno mon vinner selve qunnen.

Eirken har oc,sa et politisk ansvar. Det
cr selvsagt nulig for et folk å love i politisk (?) uten Kristus nen
det er ikke nulig for et folk son i over tusen år son har fått sin
sivilasjon og sin kultur izknlevet ned kristendomnen å si farvel til
Jesus Kristus og evengeliet uten å sette sin politiske eksistens i fare.
Et folk kan non1ig ikke leve uten religion, uten Gudsfrykt. (ende1
ord uhörbare) et kristent folk (?) troonOpå Kristus og evengeliet
vil ikkc kunne unngå å stå under historisk pavirkning,av kristendwnen.
J'esus Kristus har for alltid proget dette folks lååte a tenke på. Let
kan aldri bli et skjebnens folk ned en ga=c1 folkercligion. Det cr
kirkens plikt å bekjenne seg til tiden og folkets politiske eksistens.
Det cr kirkens ansvar. Zirken har å forkynne Herress bud som herre og
domner over alle instanser, også Staten.Kirken er ikke stat og staten
kan ikke være kirke. Men stat og kirke hdrer samnen i ansvaret for at
folket kan leve sitt liv sålengc Gud gir dem livet, slik at dot ikke
ved å bryte avgjörende livslovcr i det politiske liv fdrer sog selv
inn i ulykken. Det er for kirken av den aller stdrste betydning on det
for folk cr muligheter for sunde ekteskaper,få barn til arbeide frihot



Side 3. Meldinger söndag 31 desember 1944. Nr. 1335.

FEYLING. Fortsatt.
..... • ••• • •• •• •

ære og troskap. Og hvor en slik livsvilje finnes gir kirken ellers
livsfrihet til å utförc sitt arbeide (Utydelig). og sotter sin eksisten-
berettigelse i fate. -Jet er heller ikke likegyldig for kirken, son den
nå være klar over, at en politisk verdensanskuelse fbrer til bdeleggelsc
av ekteskapet hjenne, til fordervelse for barna og til forhold hvor
frihet, ærd og troskap (?) En kirke son ikke vildc ta til notmæle,
not en slik harn fra det politiske liv Vil ha sviktet sin op)gave.

Resten av fomdraget druknet i forstyrrelse2

FLRTOY=STROFE pÂ. SVENSKEKYSTEN,

S.R. 19.00. Ln fartbyskatastrofex er inntruffet i
Hanbybukten. Sveabolagets lastcskip, Vanersborg på 1550 tonn dw har
etter hva son fbrst nu or blitt 1.rjent, fredag forulyl±ct oLlkt'ino; 20
distap.seninutter sydvest Utklpfan v besetnj.agen pL'I 20 per;<encr er
en reddet. De övrige 19 er onko!1 et. 1)en reddede er atros Betil
Ever utsson. Rederiet holder på å underrette de o2L.ormes ettcrladtc,
hvilkct sannsynligvis ikke vil kunne skje för i mor6en og för dette
er skjedd vil navnene ikke bli offentliggjort.

Lian kan ikke ventc noen nærncre detaljer
omulykken ikveld.

Såsnart ulykken ble kjent i etterniddag,
ved at befolkningen på en by i Karlskronaskjærgården hadde funnet
don reddode, igangsattes gjennoi narinen flyettersökning i de farvann
der ulykken fant sted. flInefeiere og hjelpekryssere sentes ut. Vners-
berg var på vei fra Sunnsvall via Stockholn og Tr11eborg til dansk
havn.

Ulykkon inntraff_klokken 1955 fredag
etter hva den overlevendel Bertil imutsson forteller. Ved en eksplosjon
bröt den aktre nasten av og falt utenbordsg. Dekkslasten son bestod av
trenasse i baller ble kastet onkring så langt som 300 neter fra fartöyet
son sank på fen ti ninutter. Styrbord livbåt ble sjösatt uten stbrre
vansker, mens babords livbåt kantret. Hele besetningen gikk derfor i
styrbords livbåt. Motorbåten son stod på dekket flöt opp da fartbyet
begynte å synke. Fra livbåton gikk deretter 8 nann deriblandt 2den
styrnann og den reddede over i notorbåten. Da man inidlertid ikko kunne
starte notoren blo motorbåten tatt i slep av livbåten ned kurs not
svensk land i Karlsktyna. Imorges nernot båtene seg Bollb. Plutselig
kantret inidlertid livbåten og alle onbordværendc onkon. 1:otorbåten
i hvilken fire av de ombordværende döde under ferden, strandet på
Bollb. Mre av de son kon iland döde sunere.

De ninefeiere son ble sendt til,ylukkes-
stodet idag har læger onbord og disse fartbYer har ordre on a berge
vrakgods. Ulykesplassen er ikke beliggende, etter hva marineledelsen
oppgit, innenfor noc ouråde son av de krigfbrende er orklært ninert elle
utgjöre operasjonsonråde.

etterniddag blir det holdt sjdforklaring
ned den reddede'natrosen som ligger på Karlskrona lasarett ganske
alvorlig skadet, bl.a. ved store frostskader på bena. För disse ra.„)orte:
foreligger kan ikke narinelddUsen ikke gi noen nærner opplysningcr
om glykken.

SVEUSEER I BUD.i,PEST OG :J.THEN.

S.R. 19.00. Det svenske utenriksdepartenentet hadde
ennu i ettermiddag ikke fått noen neddelelse fra legasjonen i Budapest,
hvorfor man ikke har noen greie på hvordan Budapestsvenskene har det.

Fra Grekenland neddelodes i ettermiddag
at det svenske Röde Kors personale der befinner seg vel.
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KRONPRINS OTWS TLLE REFERERT I SVENSKIMINGLMING.

S,R, 19,00. Den norske forsvarssjef, Kronprins Olav holdt ikvold en
radiotale til dct norske folket, hvori han sendte de beste önsker far
det nyc året til alle nordmenn i hele verden og uttryktc forhåpningen
om at det nye året skulde bli et godt år og seirens ar for Norges rott-
ferdige sak. Hilsingene fra hdennefronten bærer bud on samhdrigheten
mellomHjen,:.efronten og Utefronton, en sanhbrighet som er en bctingelse
fer begge frontenes eksistens, uttalte Eronprins Olav bl.a. Frontenes
intime samarbeide og forståelse for hvorandre har gitt vår sak bket
styrke innad og utdd. Dette har vårt det store lyspunktet i denne
mbrke vargotiden som vi jennon1ever og har gitt oss tro på oss selv
som folk og tillit til var evne til å reise oss igjen som selvstendig
folk i et fritt 1and når striden er fbrt til en seirrik slutt. Nettopp
dette at nordnerLn overalt viser en så sterk og ubrutt front, har gitt
vårt land den stilling det har hos de forente nasjoners ledelse.

Ti1 slutt ytret Kronprins Olav: Det år SQU
vi nu går ihn i konmer sikkert til å bli krigsavgjbrende. Vi skinter
allerede seiren i horisonten, Holder vi sammen og viser sanne fedre-
landskjerlighet som bittil skal vi få oppleve gjenforeningen ned våre
k4ære hjenme i Norge'og sannen ta ifatt med gjenoppbyggingen av landot
pa rettskapens grunn, og i grunnlevons tegn.

SYKEPLEIERSKE INTERVIUES,

0,R, 18.30. I tre år har finner og tyskerc kjenpet
side om side mot en 2e11es fiende og både seire og nedorlag er blitt
delt med våpenbrorskaps (?). Man nu er Finnland brutt sennen. Den tyske
hær har nåttet trekke scg ut av de tuson sjbers land og inn i Nord -
Norge. En bergensk sylfepleierske son har arbeidet på et tysk lasarett
i Finnland og som ogsa dcltok i tilb:,,ketrekningen er i disso dager
kommet til sin fbdoby igjen og vi har tatt hennened i studio og ber
henne fortelle litt om sine opplevelser som sykepleierske på ct krigs-
lasarett.
Sykepleirsken: ' Först var jeg en kort tid i Tvskland og fikk
oppleve det tyske folks store gjestfrihet og deres forkjærUghet for
nordmenn, De var enesteåendo snille not oss. (flore ord utyde1ige)

Vi kar 33 sykepleirsker ialt, deriblandt
8 norske og 25 tyske.

Humbret blandt pasientene var glinrende.
Og de som kar hårdt såret viste en tålmodighet og en ovne til å holde
ut son var helt utrolig.

Resten av intervjuet kunne tko opofattes.
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t1NNISTERPRESIDENT NYTTÅRSWLIE I ERINCEASTINGEN TIL DET

DET NORSKE FOLK, "

•

Nordmenn, landsmann! Vi står på tc,rkse:In
til et nytt år som synes å skulle bli et avgjötende år i dette ords
fulle betydning, avgjörende for oss allesammen, for vårt folk og
fedreland og for hele vår verdensdel og dens kultur og sivilisasjon.
Bak oss ligger tolv lange og begivenhetsrike måneder. De store
allierte makter 1Lbvet sine folk at 1944 skulle bringe dem seiren,
Under de sviereste kamper har detogså lykkes dem å erobre nesten
halvparten av Europa. Også vi i Norge har mristet en god del av
vårt land, en sjettedel. flen etter meget å dZ5mna er det altsam
men Pyrrhus-seire, scire som har svekket umåtelig både Englands,
Amerikas og Sovjet-Samvoldets mulishet til å vinne krigen. Denne
krig er heller ikke en krig 02 landegrenser. Den cr en kamp om _
livsanskuelser, Den er det yttre uttrykk for en revolusjoncrende
omformning av hele den europeidke ordning og fer den veldige
verdensstriden mellom forskjelligartede ideer og prinsiper om
herr edbmmet over*den kommende nye tidsalder. Det er klart at
denne verdensrevolusjon i virkeligheten begynte lenge för både
denne og den förste verdenskrig, og at den likeledes vil varc lenge
etter at selve krigen er opphört. Det ligger i tingens natur at
nyordningen vil seire tilslutt i dette verdensoppgjbret på den
ene eller annen måte. Nn derfor kan selve krigen gå opp og ned,
og bölge fram og tilbake, ikka bare over landsdeler, man over,land
etter land, slik som vi allerede har sett, og som kolm,or tila
gjenta seg, Det står for en vescntlig del til oss selv om vdrt
land skal bli et bytte for denne ruineredde dItifting, mer enn vi
allerede bittert har fått erfare i Nord-Norge, hvor denne landsdel
som ikke uten grunn er kalt en hovedhjörnesten i det norske rike,
er blitt nærmest et ödelagt ingenmannsland. Len jo iicr det norske
folk fatter o'gjennomförer den nye tids krav og jo mer cnig og
samlet det sta; 4 med andre ord jo mor det slutter opp ou det
nasjonale riksstyre c) Nasjonal Samlings 1in3e, detso mer sjanse

ar vi til å bevare vart folk fra krigens redsler og nöd.

Folk må også forstå at når vi befinner oss
i det sjette krigsår, i et land som var minst selvberget av alle
europeiske stater, mod for en vesentlig del avskårne for,indelser
og mad en tbkkupasjonsstyrke som utgjör en stor prosent befolk-
ningens störrebse, så er det merkelig at vi i Norge kan det så
forholdsvis bra som vi ennå har det. Mens krigen herjer de
fleste europeiske land, og millioner etter millioner lider den
frykteligste ned, og tusener faller hver eneste dag, så er Norge
fremdeles et forholdsvis fredelig hjbri, i all denne krigs elen-
dighet og ödeleggelser rundt oM i Europå. Tross i alle sa'n, som
bes 8. hos oss fölger med krigen it er det ennå ikke nben i vårt
land som dör av sult holler. "va enn de mener om NS, har folk
saanelig all grunn til å være vårt riksstyre og vår bevegelse
takkmemlig. For det er oss de for on vesentlig del kan takko for
denne ufortente lykke.

(fortsettes)
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Folk må likeledes forstå at hvis de ikke
selv i sin store masse kraftig reagerer mot koLlnunistiske og
ekskongelige anslag mot Norges produksjonsliv, så kan ikke Nasjonal
Samling forhindre at fölgene kommer ii2. å ramme sivilbefo1kn4ngen
på det fbleligste både pa den ene og den annen måte. Den tysko
kriganakt brörer ikke dette. Men nar ikke'få mennesker i dette
land i forstokket forblindelse også ønsker, eller endog arbeid6r
for å gjbre slutt på den hittil forholdsviS 4kkelige tilstand,
ved igjen å gt»re Norge til krigsskueplass, sa burde begivenhetenes
utvikling i Nord-Norge, i Finnland! i de baltiske stater, i Polen,

Belgia, -rankrike, i Romania, i 3-ugoslavia og ikko minst
nellas, dog være en virkningsfull kommentar til fotkefienders
forföreriske og forlorne propaganda os bestrepelrget, I alle disse
land har don besurigne "befrielse", uten unntakelso, brakt
moralsk og materiell elendighet over folket, Overalt höster man
den erfaring at den som gjör seg til partner med bolsjevismen, daa
blir dons tjener. Prestisje har vært det brisitke verdensrikes
stbrste aktivum, grunnlaget for dets herredömme. 2en hvilket -
kolossalt prestisjetap er, det ikke for England at den brisitke
statsminister og utenrikaminister midt i julestria må fly som
politiske handelsreisende til ,kten for å forhandle med do greske
bolsjeviker, I et byeblikkes forglernmelse av sin store
alliorte for tre uker siden karakteriserte dct britiske parliament
som on gangsterorganisasjon der strebet ettcr å opprette et
pöbelvelde under et hwbugdemokratis maske. Hvilket grellt  lys
kastcr ikke hele den,greske affære over forholdene, ikke bare

hele den allierte leir. Tror on at det i Norge ville
utville ses stort anderledes? D

Det er også on annen overordentlig be-
tydningsfull kjennsgjerning som saledes er blitt virkningsfullt
avsMrt, nemlig don ulöselige motsetnitgen mollom de allierte,
både som imperialistiske verdensmakter, og son bærere av to
uforenligc livsanskuelsor'og samfunnssyttemer, et forhold som
gl;enspeiler seg i det små, i de opprivende mOtsotninger som
n. begynner å gjöre seg for alvor gjeldende såvel i den norske
cmigrantleiren som på heimofronten. Humbugen og lögnen begynnor
å sprekke både i verdensmålestokk og i de enkelte land. Tidcn
arbeider for oss, Det gjelder bare å holde ut.

Det cr imidlortid nedslående å so hvor-
ledes folk som en skulle tro hadde forstand og fornuft i denne
store forvirringens tid lar segforf3re av den domokratisko og
bolsjevikiske jödeprppaganda. n nengde mennesker gjör også don
alminnelige fell at de nolder don tidligere tinsenes tilstand for
blivende, De ser iice at Virkende årsaker som inneholder kimen til
de framtidigo forandringor,'har, forandret seg, og at virkningenc
som de alene holder sog til, derfor også kommer til å bli for-
andret. Derfor blir de ofte under situasjonens savn og vansko-
lighoter lett bytte for den konselige jössing-propagandaen om at
en vakker, ikko så fjern dag shal det gamle atter komm til makten

dotte land, og så skal altsammpn i noe så nær somnull tid bli
like hyggelig sca, de mener det var

(fortsottes)
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Når en st:tr midt oppc i dnn dypebte og
mest omftttende utviklingskrise i menneskehetens historie, så burde
imidlertid ethvert noenlunno tcnkendc menneske v=41 klar ovôr
at slik kommer det undcr alle omstendigheter ikke til å bli, at
dette ikke bare er en tilfeldig og ubehagelig episode som vi
nå befinner oss'oppe i, etter hvis forlöp det gamle lig kan
begynne på nytt. 'eget mere burde alle vwre klar oter at donne
tid er en verdenskris i ordets sterkeste betydning, an verdensdom
over folkene, Såmeget mer som en må være både blin og dbv og om
om en ikke blir vekket til ettertanek av utviklingen i de land som
demokratiene og bolsjevikene har "befridd".

Denne store verdenskrise, som også ryster
vårt land, er firedeminsjonal. For det förste er den som alt
verdenshistorisk i sin kjerne av RELIGIbS OG MORALSK N2JUR. Det
kan ikke bli noen gjonopptagelse av ct ordnet liv, hverken for den
enkelte eller for samfunnene för der er stabilitet på det moralske
og åndelige område. Denne stabilitet eksisterer ikk og dbn kan
ikke påtvinges med sverdet, med anglo-amerikansk invasjon og
bolsjtvikisk befriclse. Det er i virkelighcten en kristendommens
krise, framkalt ved en århundreland, gradvis bryting av nedarvede
systemer for tro og livsförseL. Den ikke bare fariseiske, men
fullstendig forvirrede, ja likefrem paravoide reaksjon hos mange
prester c) en del av det såkalte "kristenfolk" i denne sværeste
krise i vart folks historie er visbelig et alvorlig varsko, ikke
om motstanden motj\lasjonal samling, men om et forurolisende for-
fall, mene at %ng Håkons og herr Nygårdsvolds Og de andre
krigsforbryteres tilbakekoåst skal kunne'böte å denne fallitt i
verdens- og livsanskUelsen, cr latterlig, og pa den annen side blas-
femisk"og forvorpent, fordi disse mennesr hjelper fram bolsje-
vismen, en lære som i sinkjerne er intet annet enn den totalc
materialisms og menneskesamfunnetå organisering mot Gud. Livet
kan ikke leves med forente krefter, för det påny gjennomtrenges
av en idealistisk verdens- og livsanskuelse som alle kan skjönne
os alle kan samle scg om.

For det annet har krisen en sosial og
ökonomisk karcacter. Den er WITALISLENS KRISE. tro at det
kan være noen mulighct eller endog fordel å vende tilbake til det"
kapitalistiske system, som var dödsdömt allercde lenge krigen,
det er ikke heldbart. 41ene den utarming som på grunn av krigen
har rammet Europa, vil jo i de curopeiske land med dcres for-
holdsvis begrensede hjelpekilder påtvinge det sosiale og Wxono-
miske liv nye formor, en fortsatt planökonomisk og organisert so-
sialistiSk ordning, ,Utviklingsmcsssig er det åpenbart bire to
muligheter for Europas nasjoncr, enten en nasjonalsosiaistisk
ordning eller ko4munismen. Men ko,uunisme det betyr ko2ikasjon
av den private eiendom og hele folket og hcle folket som stats-
slaver under t»diske matherrer. 99% av det norske folk er
virkeligheten imot det alternativ.

(fortsettes)
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For dot tredje er denne kri e på tross av
all demagogisk lovprising åv demokratiet i virkeligheten også
nettopp DEMOKRATIETS KRISE, eller rettere sagt Mdsdommen. Dcmokra'
tiet e: dat forganne århundres politiske stats- og samfunnsform i
Europa og håplöst a forynge. Det er dessuten den politiske
pendant til katitalismen og må delo dens skjebne. OgSå på dette
område seilor altså våre motstandere med lik i lasten og 14
på dette område, som på det sosiale og dkonomAske omrade, byr livet
bare to alternativer,jenten den ogganiske og autorittare stats-
og samfunnsordning som Nasjonal Samling gjennomfrer, eller det
blodige kommunistiske diktatur Lunder demokratisk'maske. Gallions-
kongen og partipolitikerne derimot er en seiElivet, men utdbende ras
rase. De or blitt en utelukkende landeplaEo. -.:arasitter -,p[3 det
politiske 3iv2 som et sundt cg sterkt folk seg og
ikke önsker seg tilbake såfremt de ikke vil si ,,gen död.

For det fjerde er krise,1 er krise i den
EUROPEISKE STATSORDNING. I löpet av det 19de århundre utviklet seg
i Europa en viss europelsk stabilitet og soldaritet som bl,a,
ble brutt ved'den förste verdenskrig, og som senere aldri kunne
gjenopprettes, og nå er atMst av en curopoisk borgerkrig og av
anarki og kaos. Fra vest griper dc anglo/amerikanske plutokratier
med vebnet intervensjon inn i Europas anliggender. I öst truer
bolsjevismen med å oversvömme vår gamle verdensdel. Denne ut-
vikling kan bare føre til Europas undergeng, og treildom for
alle Europas folk, ogdå for dey norske, hvis ikke de europeiske
folk under Tysklands ledelse kan avvise den anglo-amerikanske
intervenson, overvinne bolsjevismne og skape et solidarisk euro-
pciak folkefellesskap som knytter Europa aammen i et uopplöselig
forbund cp gir det sikkerhet utad og rettford og orden innad.
Europas ma selv samle seg til en organisert verdensmakt for å
kunne hevde seg likeoverfor de veldige verdenskakter som cr
vokset fram utenfor det splittede Europa. Vårt no

Vårt norske pr oblem er således ikke noe
isolert ppersmål. Vi må gjöre vår innsats for vårt eget land og
gjennom det. Men vi må se dct hele e engere sammenhent. Tidens
akutte problem er uten tvil en alminnelig og felles europeisk opp-
gave, mer enn nocnsinne i vår' kulturkretsT historio. Mange veger
kan före de enkelte til Nasjonal Samling eller til forståelse
av vår kamp for Norge og for cn ny tid, Dc one av tidligere mot-
stadere eller likegyldige kommer på SIN flÅJE. Den annen blir om
vendt på en annen måte. Men vil DU begripe det som det virkelig
gjelder, må du framfor alt gjöre deg klar DE TIDENS FIRE STORE
HOVEDPROELE1ZR som jeg kort her har antydet. Da vil du forstå •
at det hele stikker dypere, og at det her gjleder et skjebnevalg,
du må tenke Grundig over disse problemer og så får du gjöre det
som du synes er nMvendig og sorl din samvittighet dikterer deg.
Du må ikke la deg forvilIe av dine fölelser eller av byeblikkelige
fordeler og vansker, og ikke gj43re deg en forettilling om
tingene som de ikke er. Ebner du etter din beste viten og samvit-
tighet ikke å kunne gå med oss, så får du la være. Men EN ting må
du i all fall være klar over: I dag gjelder dot ikke bare den
enka-ltes eksistens, men hele folkets framtid for århundrer fram-
over og de to muligheter du har å velge mellom er ikke Nasjonal
Samligg eller Kong Håkon og Nygårdsvold-regjeringen, mon enten
NasjonalwSnmlings trange veg til nasjanal nyreising, eller
bolsjevismens brede veg til fordervelsen. Noe tredje gis ikko.
Sdk a forstå din tid og å gjöredog tidens krav og oppgaver klar.
Da vil da uvegerlig måtte komme til dette resultat, og da spörg
det om du som maralsk og ansvarsbevisst nordmann og menneske virke-
lig våger å ta parti for bolsjevismne eller - hva til syvende og

(fortsettes)
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hva til syvende og sist konmer ut på det saume- for dcm som
arbeider sammen med bolsjevisnon og hilser bolsjevikene velko,men
til vårt land som allierte og boftiere. Ja, enhver må v-3re klar
over at ikke do såkalte jbssinger, men ggså de som står likegyldige
til den nasjonale kamp i virkeligheten medvirker til bolejevismens
seir.

1:år en av mangeårig Dersonlig erfaring og
studium kjenner bolsjevismens vosen og mål os vet at den bolsje7
vikiske erobring i virkelighet er langt mer grufull og ödelessende'
enn noen anti-bolsjevikisk propaganda kan bibringe forestilling om,
så har en imidlertid en dyp og grunnfestet forakt for de nordmenns
intelligens oe moral som saledes lånte seg til å spille rollen som
håndlangersog vegbrytere for bolsjovismen, istwddnfor å arbeide
ærlig og med forstand for fedrelandets frolse.

Som ct synbol på denne politiske, eller
rettore sagt forbryterske virksomhet star den römte Kone
Han bærer i förste rekke ansvaret, For han velger sitt rL4d. Der-
for faller også den stdrste skyld på ham. jeg taler ikke her for
porsonlig å angripe dcn tidligere konge, men for å åpne folks
dyne. Det onde et menneske gjör, lever etter ham og de dunheter
en gjør, hevner seg som regel allerede i levende live. Gåledos
Går  det også med long Håkon og hans styre, som har öket sitt fdr

‘111, sa ttInge ansvar ved a'bombe vergoldse norske kystbåter eg frodelige
folk, kvinner og barn, 'eg ikke er:gang unndrar seg for provokasjon,
sabotasje og snikmord os som sine julebetraktninger hilser
Finnmarks eroorbring av bolsjevikene son et lyspunkt i det
mbrke de sitter i derborte i London.

De landsmenn som fromdeles finncr å kunne
se opp til disse individer som nasjonale symboler, vil jeg anbefale
a ga igjennom den lange rekke av konger Norge har hatt siden
Harald Hårfagre for over tusen år siden samlet de norsko fylker til
et rike og ptöve om de blandt disso rundt 50 riksstyrere kan finne
noen som har spillet så uverdigog ussel rolle likeoverfor dct
norske folk som den nåværende emigrant-kongeog hans menn. Et
enkelt sidestykke finnes kanskje og merkelig hok spillet han
også sin formderrolle i et liknende 'tideverv som det vi nå lever
gjennom. Det er OHRIST= FRLD2IL, den forlystelsessyke'og vcike
danskeprins som gikk til fest og dans og nuntre eventyr, nens
folket sultet seg gjennom de trengselskår som Norge da stod i.
Ved sitt vinnende vesen vant han allikevel en popularitet som
steg til begeistring,da han opptrådte som leder av den nsjonale
selvsteddighetsbevegels o og 17. mai 1814 ble han på Eidvold
valgt til Norges kr)nge. Non i virkelighetcn drev han et geigt og
falsk spill med det norske folks livsinteresser, midt i J1 tid
da hele Euro pa med Sverige i spissen syntes å ha S=161 Jvoret scg
mot vårt folk, ot forrædersk spill hvor drivfjærene var hgns
egne danske dynatiske interesser og intet hensyn tok til folkenes
vol. En ktent norsk historiker skriver i den forbindelse: "F.eget
kan visstnok tilgives den som blendes av en krones glans og av et
helt lands besiddelse. Men onsslik handlemåte er dcrfor likefullt
hjemfalden til historiens dom og her må don også uttales hvor
hard den enn er. Kun to vilkar cr satt oss, enten hans eller.
vårt folks ære, enten var skylden hans eller det norske folks,
og i siste tilfolle var dot uverdig til frihet. Fordölgelso av
sannheten ville her ramme fedrelandets åre, og alle humanitcts-
hensyn til et uverdig individ or i hdyeste grad uberettiget.

(frvr_t...qnttn‘
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Harde og sanne ord, som har sin fulle anvendelse også i dag. Kun
nå er forrederiet ennå langt tarveligere og dot gjelder ikke
bare fedrelandets frihet og ære, men hele vår nasjonale eksistens,
vårt fedrelands redning.

I sin .dulepreken fra London forleden
oppfordret herr Nygårdsvold igjen til passiv og aktiv sabotasjel
d.v,s. fortsatt forbryteranslag mot norsk liv og eiendom.
Tidligere har som bekjent eks-kongen og eks- kronprinsen gjen-
tatte ganger kommet mcd den samme oppfotdring til a sniknyrde
landsmenn. Hele denne terrorvirksor_lhet, hvori også blander'seg
rent forbryterske elementer som benytter seg av situlsjonen, er
inspirert og lodet av de folk som gjbr lrav på wkten i dette
land. De mener byensynlig at donne gangstervirksamhet er vegon
til å nå dette mål. Men nettopp den kjennsgjerning at de griper
til slike nederdrektige og av all folkerett og alle anstendige '
mennesker fordbmte metoder, viser bcst deres vanmakt es uforngft,
og hvor uskket og uverdig de er til noensinne å tre i spissen
for styret i et sivilisert land. Ved en sådan handlemåte setter
de seg ikke bare utenfor liven men en fornektcr det minimuci av gje
gjensidig menneskelig anstendihet som er grunnlaget for et retts-
samfunn og aam framfor alt en kommende fred må stole på. Kong
Håkon og hans stal&brbdre vil til skade for seg selv få norko
at detogså i politikk og krig gis visse moralske lover som det ikke
lbnner seg å bryte, En vesentlig del av deres Jrovicatbrer,
sabotörer og snikmordere sitter forövrig allerede fast og venter
seg dom. Den samme skjebne venter resten. Hovedforytorne er
annå skuddtri i London og Stockholm. Men Guds Allestaner maler
langsomt og sikkert.

Valgsproget "Alt for Norge" praktiserer
altså nå den konge som valgte det på den merkelige måte at alt '
er tillatt for å friste å gjonvinné Norges trone for scg og sine,
selv et Samarbeid med bolsjevikene, morderne til tsaren og tw'r-
familien, hans og hans hustrus sbskenebarn. Det cr bctegnende at
samtidig også koinunistene på sin m4te kynisk anvender det saolne
ordklbveri. En kommunistagent skrev såledos fot nocn måneder siden
en hemmlig rapport som er falt i våre hender, at det illegale

skrift "Alt for Norge" går glatt i jbssingungdommcn som ikke
ncrker skriver han, at det er den KOIIIITNISTISKE sentralkomitoon
som star bak. Slik er dc folk som må er uto ettc.p makten i
Noree.

Derfor er min nyttårsbönn til alle godo
nordinemi: HJEIP OSS FRI NoRsEE SINN OG S'/MLIG NORSK UNGDOM
FRA. KLÖRNE TIL SL= JUIVER HVIS LI\IESTE EV.WGELIUM ER D.rialES
LYST OG KEVNLYST.

Til slutt et samvittighetsspbrsmål til
vårc mod›ttandere: t;ynes dc cgentlig handler riktigst - de
landflyktige ledere sem sittor i dekning i Lngland eller
Sverige eg verver lorledet ungdom eller viliige forbrytere til
å snikmyrde sine egne landsmenn og solt ikke har stort annet å
fortelle det norske folk enn hvorledes de skal dbmme og straffe
NS-folk, såsnart de allierte tropper har skaffet decl makten i
dotte land Eller vi i NS som bruker den makt vi allerede har til
å la nåde gå for rett hvor dette er mulig, som Går i forbönn for
våre landsmenn hos de tysko myndigheter og som ikke selv straffer
våre motstandere som i virkeligheten er fiender, mer enn
plikt og nbdvendighet absolutt krover i landets interesser,
skjbnt vi med loven i hånd kunne ta bn.de deres liv og gods.

(fortsettes)
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....kunno ta b:de deres liv og gods, cr mest ski:_ket til
å styre dette land? Vi som har råd til å handle slik, vi som
står med begge ben på Norges jord, og målbevisst og planmessig
bygger med lov landet og den nye tid, vi som har titusener av
offervillige, velorganiserte nasjonalsinnete kampfcller som sitter
rundt on i alle ndklestillinsene i dette landet oe leder andre hu
hundre tusener og cr seg vel bevisst at de kjemper for

og stort son med uimotståelig kraft tvinger seg fram i
selve verdensutviklineen. Eller den rbmte marionettkongen som
under hule fraser o frihet oe befrielse kaver for sine egne
dynatiske interesser, men som vcd sin flukt og sitb forræderi har
tapt enhver lovlig og moralsk rett til Norges krone for see og
sitt hus, hans likeledes ul vlige regjering av mals-ciske råd-

givere hvis eneste styrke cr dcres deperende frekkbe, den ïLic
blogede hop av omigantcr , og den likeså brogcc njemnefrent
mcd dens konpakte majoritet av forvirrede hoder som politisk sett
hverken 14an lese eller skrive og nod hånldse motsetninEer mellom
alle slags partier og swrinteresser,oi förste rckke nollom kon-
munistene og de borgerlige jrissingera ingen ledelse og ingen
positive idder å by det norskc folket. livem syncs de er'best
skiket? Os hvem tror de egentlig cr de beste for Norge, og for
den norskc befolkningen i dag i særdcleshet? De som direkte cller
indirekte, bevisst eller ubevisst frivillig eller tvungent arbeider
fer å gjöre forholdene hcr i landet så vanskelige som nulig, ikke
bare for tyskerne, men for oss alle, gg for å styrte landet ut i
krig, kaos og kommunisme. Eller vi i Yasjonal Sanling som ikke
er römt fra vår plikt,mn som itter her heime. eg etter beste
evne varetar Norges intcresser, struver trass i de storc vanskelig-
heter for å opprettholde nest nulie leveligovilkår for hele folket,
som i 15 år har fört en utrettelig kamp for a holde Norge utcnfot
krigcn og for å reddc landet fra den hommende'kommunistiske fare,
som sålangt krigsforholdenc Gir anledning til, sdker å leggc grunn-
vgllen til et nytt og bedre ssflfunn suarendc til tidens krav og
folkets tarva som har sett klart og som har en God sjanse den
encste- til a redde Norhe gjennom vordenskrigen og fram til en
ærefull plass i det nye Europa.

Det cr min faste ovcrbevisning at vi
representerer ikke bare det son i dyeblikket ur det beste for
det norske folk, men også at det son det norske folk innerst
inne vil og streber etter. Vi i Nasjonal Sar:ling cr uttrykket for
det norske folks LIVSVILIE. Derfor kan ineen knekke oss uten
santidig å knekke det norske folk, Hen derfor skulle også allc
gode nasjonalbevisste nordmenn slutte cpp om vår kamp. Sunma Suma-
rum: På tross av alt de kan ha å si pa Nasjonal Samling - hvem
tror de kommer til å stå höycre i Norees historie: Håkon den
siste og hans menn son forrådtc Norge til bolsjevismen, eller vi
i Nasjonal Sanling son i et avgjdrende vundepunkt hevdet det
norske folks nasjonale selvstendighet og förte det inn i en ny
historisk tidsalder. "Fc dör, frender ddr, så en selv og dör.
Ett jeg vet som aldri dör, donmen over hver en ddd." Nettopp
dette som aldri ddr behöver vi i Nasjonal Samling ikke å frykte.
Det er vår styrke.

(fortsatt)
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	 (fortr,att)

Det er også vår styrke at vt ikke står
alene i denne store strid. Vår nasjonale kamp er et ledd i verdens-
kampen for det nye syn, mot den vante sed og bolsjevismens r,i5rke-
maktor, Sammen med oss kjemper det nye og sterke Tyskland og
solidarisk alle Europas nasjonalc frihetsbevegelser. Mos oss har
vi nok tve kolosaale verdensmakter. "len det er
konkurrerende kolosser og kolosser på lerfötter. Vi har liv til
sak, og de har Wden.

Så vil jeg av bjertet önske alle la-ids-
menn og alle nordinn hjeLme r)g yte -t goi.t .Llytt år. Alle önsker
bi Norge frelst og fritt. Xåtte derfor det nve år. som blir et
avgjbrelsens år, samle oss mer og mer i fordrageA, cg forståelscs-
fullt samarbeide fflor Norges sak som dog er felles for ,oss alle,
slik at vi med forente krefter kan berge vårt land gjcnnom vcrdens-
stormen og sikre det s plass i den nyc verden som skyter opp av
dette ragaarokk. Alle vil vi frels e, hen ikke ödelege vårt
fedreland. Og når vi kan enes om målet, burde vi ogsa som frio
og skjönnsomme mennsker kunne enes on midlenc.

Til mine kampfeller i Nasjonal Samling og
til allo våre frontkjempere vil jeg retiven særlig takk for
dcres offervilltge innsats i det gamle år, og til fortsatt kamp og
utholdsnhot i det år SOA kommer, og som KAN bli så avgjörende
for oss alle. (ordrett) 3-eg vil minne om et ganmelt ord som

ireg vil mthnne om ct gammelt ord Som.
sier at det finnes tre verdensmakter. Det er ikke England, 2,..merika
og Russland. Dct cr klokskap, styrke og lykke. Og lykken står
den djerve bi. Jeg vil også minne om at å de store saker cr det
bare standhaftighet og utholdenhet som kanredde ut av farene.
Hvor meget mer gjelder ikke dette når en kjemper for de nyt
tanker og for det som vil komMe. Derfor er det en feig sjcl som
såsnart skyene trekker sammen, begynner å klynke og er ferdig
til å svikte. Meget mer skal vårt valgsprog være: GI ILEE ETTER
FOR FARER OG VANSKELIGHETER, MEN Gi DEM DRISTIG I ATE OG GRIP
DE MULIGHETER TIL FRALGANG SOM DE OGS! ALLTID BYR. I våre rekker

7 må det bare være en tanke og en vilje som behersker alt, fanatiske
viljcn til å kjempe saoia fram til full sier, det koste hva det
koste'vi1,I like ulvotider, hVor skjebnens terninger faller jern-
hårdt, krevets et pansret sinn, alltid rede til den siste innsats
Ja en må bringe det til å kunne, si med.dikterkongen og martyr-
kongen: MITT 11RTE AV NIDUERHET LUER, UST 1:EG   SOY VED
SLEKTERNE TENNES DERAV:

Det er store ting som kommer opp og
modnes i denne tid. Når og hvorledes de blir virkeliggjort er
kanskje ennå for en vesentlig del framtidnes hefunelighet. Men de
nasjoner som kan gripe og gjennomfbrt disse tanker, viI beherske
framtiden. De vil ledes av skjebnen, de andre blir slept av den.

La vårt felles nyttår'önske være at vårt
norske folk må komme til erkjennelse av denne storo sannhet. For-
övrig er d-t mitt personlige nyttårsönske at en indre krise og
krigens påkjenning styrter bolsjevismne i Russland, at Russland
således blit opptatt med sinc egne problemer og faller bors som
krigförendc, slik at Englands og ,,merikas krigsvilje brytcs og
det kan bli slutt på verdenssivilisasjonens sr,lvödeleggelse og bli
fred på jprden,

slutt.
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TELEGRA,T2nr.E1IEL.

22.00. (14) "Hinistcrpresident" Viukun har
sendt ct telegram til d r Fahrer i anledl'in€ av årskiftet, Han
takke her på ve5nc au det norskc folk for det t--Erkc folks helte-
modige og enestaelide innsats. De ofre dct tyskei folk hnr brakt
for den felles krigf3ring i året som gikk, er utc.1 s_dostylke i
folkenes historie. DLsse sliertelige efre av det tyske f olk cr
imidlortid garantien for Europas redning og nyordning.

9-.inisterpresidenten" Uttaler viero Rt
Norge også i frwitiden vil by o)p allo sine krefter for•å betvinge
den felles fiendc i trfast samh8righet æed det stortyske broder-
folk.

Til der Reichsko missar har "1-irister-
,presidenen" sonet et telogran hvor han takker for det t:llits-
fulle og intime sanarbeid i det ierl8pne år. Det nye lorge har
valgt sin plass ved Tysklands side, uttaler ninistewresidentcr"
Jog bet.akter det som min overfor Liitt folk å gjbre alt for
å stötto det tyske rikes kamp for .litt lands kreftor. Det ster-
tyske rikcs Führer har flero gangcr forsikret at lorgo skal få
den plass den fra.itidigch nyc curopoiskc ordning som tilkommer
dot,  veg har fast tillit til at de ge=nske og dc aAdre curopo-
iske fdlkene mod sine fclles anstrenGelser vil tiltving, se c.sciren
under det storc tyske rikes'lcdelse.

"1:Inisterpresidenten" uttaler til slutt
at han er overbevist om at allo problemer, scvl berdrer ITorge, ogsa

framtidn vil lest i kau.eratslig samarbeid med der 1-cioha-



kommissar og hans medarbeidere.

I ct svc.rtelog: a -1 til ".ainisterpresidett"
)„uislinG takker Reibhsko(lnissar Terboven for de hjertoliGe lykk-

önskninger og uLderstreket det stadig ner inttie samarbeid, son har
dannet ct fast grunnlag sem ikke mer.kan rokkes.

Reichskommissar Terboven uttaler at det
for ham som der FUhrers betingelseslse f8lgesvenn ikke baz cr
en selvf8lgeliG plikts å hjelpe fram denne utvikling, men det cr
ogsa et hjertcanlimcndo fordi han cr fyllt av ov ove.,bowist on
ideen om ct stor5ermansk follosskap aom den makt der alene cr i
stand til å 5i vart cervmrdigc europeikse kontinont bes-ttelse
o5 vcrn for arhundrer framover. Overalt hvor fienden s.tte foten
pa det curopeisko ko.tinent fulgte sult og nöd i dercs

Der Reichskeissar uttalcr vidcre at en
kan takke dc tyske soldaters tapre innsats og do norskL frivillige
som kjempor sa.men med dom, såvel som "ministerpresidentdns" nål-
bevissto lodolse for at lorgc midt i dettc kaos rakcr opp som cn
fredons by mcd ro og orden, Der Reichskonnissar erklærer seg der-
for enig med "ninisterprosident" /uisling i at dc sammen skal gjö-
re Alt for også i fra.itiden å sparc det norske folk for skjobnen
til de curopoiske land som cr okkuport av fienden. I denno ånd,
i prövetkameratskap og i den samhörighet kanpcn har skapt, hilser

eg Dem og den broderbevegelso Do förer på terkkelen til det nyc
ar, sluttorder aoichskomnissar sitt telegran



Side 10, Ebldinger, mandgg 1. januar 1945. Ur, 1336.

23,20, Til ReichsfUhrer, Reichsninister Hinnler
har "ministerpresidenten" sendt et nyttårste1egran.

8.1:4.22.15 (norsk) I dag på årets förstc dag vil vi sende en
hjertelig nyttårshilsen til allc våre lyttere i dennc sendingen
ned önsket on et virkelig godt år.

Den norske forsvarssjefen, kronprins 01aD',
uttalte i går at 1945 vil bli det avgjörende arR nen han under-
streket at nordnennene ennå har en tung vei å ga om seirer enn
ftynes i horisonten. Kronprinsen takket varAt Lor den sun av
sann fedrolandssinn som det har vært gitt så rike beviser på i
det år son et gått.

Forfatteren Eivind Jonson, hvis navn og
innsats for Norge er kjent og beundret av nordmenn hje= og ute,
ga en nyttårstale i Sveriges Radio i går kveld hvor han bl.a sa:
Summen av verdens lidelserer enorn, Millioner mennesker lever
usikkorhet og fare, fortiden er ruiner for dem, frantiden tåke
og iffirke. Uavlateli nåes vi av skrikene av de -elagede, vi ser
hvordan rovdyrot enna har tenner og klör. Een er iLkke dette at
en halv verdon har reist seg mot rovdyrmentaliteten også et
tegn på at vestens kultur ikke er döende, cr det ikke ct firsk-
hetstegn hos kulturenat nillioner nenmsker nener at klarheten
imtenkningen er verdicr å slåss for, Vi står overfor det uvisse.
Det gjör menneskehetenalltid. Og ingen vet hvordan kulturfor-
svarernesseir vil se ut, men sikkert vet vi at den blir vcdre
for menfieskehoten enn dcn seiren son rovdyrnentaliteten kunne ha
vunn et, de:son de,1 ikke hadde nött botstand blandt folkene.

Hvorfor skulle, sa Eivind Jonson til slutt,
denne vår kultur regnes for å være döende? Hvorfor skullcden
kastes på skraphaugen? Den ron= mistakog mangler nen den er
levende, dens rtter er ikke trkot ut. hvert nytt ar vi nbter
er fremdeles ot år i den ungdon som kanskje er nonneskeheten

2n rene svensko avisor hriier vod års-
ckifte:; utt,:',1e1Jw:av .;:rtredende, personlighoter fra de nordiske
land. (Lie og Christmas hbller siteres)

Den norske sendemann i Stockholn retter
en varm takk til Sverigefor utvist hjelpeomhet og gjestevenn-
skap og tilföyer: "gor 1945 har nardmenn bare ett ,5nske: å gjöre
heke :Uorge fritt igjen. Vi vet at dette vil lykkes i det ar
som kommerQ Vi lengter etter den dag da vi, fra vår egen side
av Kjølen, kan önske en nabo og venn et godt nytt år.
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FLY- AGREPET L1OT OSLO.

00.30. (2.1.45) Anglo-anerikanske fly rettet ved niddags-
tid den 31 desel:ber ct angrep !tot Oslo. Flyene kon i lav hbydc
innover fjordon os havna og stirtet scs not sine nål i ilden fra
det tunge og lette luftskyts. I det klare vær må de uten tvil

at/ ha sett/målene var boligkvarterer. Tallrike bomber ble sluppet :

1
nedover byens senttum, der de anrettet store bdeleggelser og krdvde

mange offe av dbdc og sårede blandt sivilbefolkningen. Foruten
fler -etasjes hus ble også en sprovogn full av passasjecr rant.
Llle son var inncii den ble drept. Andre bwber falt pt beboeL9es-
hus. Enno har nan ikke kunnet slå fp.st hvor mange det cr drept,
da tallrike personer ble revet fullstendig i stykker av bombene.
Hittil har nan trukket fran 63 sivilpersoner. Det oppstod ingen
nilitære skader. Offentlige bygninger ble heller ikke rarlt.

Etter terrorangrepet mot Oslo blo to
nosquito-fly skutt ned over Sbr-Norge i niddagstinene den 31.
desenber. I den påfölgende natt skjbt luftvernet ned fire
fire-mators bambefly ved fiendtligeinnflyvniner over Oslo-fjordcn.

Midt undcr hbymessen sbndag forniddag, 31
desenber rettet allierte fly et kraftig bonbeangrep mot Oslo.
Det ble sloppet ned en nengde bonber og'sjort stor skade i strbkene
onkring Munkedansveien og Ruselbkkvegen, etter det on forelbpig
har brg.kt på det rene har angrepet kostet vel 60 norske mennesker
livet. En trikk fra Frogner ble truffet av en bombe like overfor
undergrunnsstasjonen og alle passasjerene, 32 ialt, ble drept på
stedet.

Bombena traff norske bolishus so:1 ble
sterkt skadet. Dra:limensvegen 2, på hjbrnet aV Dranmensvegen og
£ronprinsensgate ble rammot av en fulltreffer, og det helo det
fire-etasjcs mursteinshus raste swinen. Her opholdt dct seg en
nengde personer. Endel av den ble raCdet, mange ble begtavd
under ruinene. I Uart Adlersgatc 35, på hjörnet av Ruselbkkvesen
traff en bombe bakbygningen i gårdon hvor det bodde fle1.0fanilier.
Hele huset styrtet sammen. To personer ble gravd fram. av rednings-
mannskapene. 3innkedamsvcsen 3B, like nodenfcbr Stortingsgata ble
også helt ödelagt av on bonbetreffer. Det fallt osså noen bonber
i Ruse1bkkvegen. En bonbe bdelag helt Puselbkkvegan 22 hvor det
oppstod brann etterDå. Huset ved sidon av, nr. 28, ble osså betyde-
lig skadet og det er vel litc sannsynlig at dct noen gan kan bli
beboelig. Det samne gjelder nr, 26, nn eldre mursteinsgard som har
fått hard illedfart av lufttrykket. I disse gårdene blc det dropt
noen mennesker son oppholdt seg oppe. i etasjene.

Det var videre bonbctreffere på Llunke-
damsvegen 5, Auroragården. Viderå falt noen bonber i Slotts-
parken, i Slottsbakken, i nedre dcl av Drammenåvegen og ved
Ringgangen ved Lunkedansvegen. I Slottsparken, hvor det falt
6 - 7 bokber av forskjellig störrelse, ble dot laget store kratere
og jord og trær ble slyngot flere hundre netcr onkring. Hele
nedre del av DranrIensvegon og onrådet rundt undergrunnsstasjonen
var dekket av jord og grus. En bonbc fallt like ved Abelnonu-
nentet og laget ct krafter på vel 10 ncter i dianeter. Son vcd ct
under ble det ikke gjort skadc på det verdifulle nonument.

(fortsottes)
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ANGRE.TET PÅ OSLO-(fortsatt)
.. . ...... qåmhøø  

Dee vesemte hendingen under hele fly- •
angrepet var bombetrefferen pa trikken ovenfor undergrunnsstasjonon.
Det var en ekstratrikk fra Frogner til Ustbanen som var praktisk
talt full. Trikken var konnet forbi G1itnegården da angrepet
beggnte og stanset med en gang. iko etter, og för noen av
passasjerene hadde fått tid til a söke dekning hvinte ca bombe
gjennom luften og sksploderte.Hele trikkon ble totalt smadret
og trikkepersonalet drept på stedet. Da NTBs modarbeider kom til
stedet'like etter var det et frykteligesyn som mightte en. nidt i
bakkon, like nedenfor Abelnonumentet saes restøne av motorvog=
Litt av understellet stod igjen på skinnene, mons resten var
slynget til alle sider. Rester av de ulykkelige passasjerer lå
strödd rundt omkring i gaten, de fleste som var drepti trikken
hadde fått lungene sprengt av lufttrykket. Alle var slengt ut av
vognen og lå strU.d rundt ofikring, Det så Ut som om de fleste
var unge mennesker sam skulde pa söndagstur. Glad og fornöyd hadde
de om morgenen trukket i sportsantrekk for å'dra på tur i deA her-
lige og dredelige Nordmarka og så, plutselig, höres motordur,
hvining av bombene, og de or revet bort. Kanskje i sin beste alder
og heime sitter deres kjaare og sörger på årets sisto dag.

Norske og t ske hjelpenannskqer, det
sivile luftvern, brannvcsonet og politict var straks pa pletten
og utfrte et stralende redningsarbeid. Luftvernot gikk i gang
med å kjöre de såredc mcns hjelpomannskapene og brannfolkene
begynte ned utgravningsarbeidet. I löpet av söndagon b10 det
funnet omlag 63 lik av norske sivilpersoner. Nån rekner imidlertid
ned at det enno ligger igjen noen under ruinene, og utgravningsar-
beidet fortsetter. Overalt var do elektriske ledninger, trikke-
ledningene osv. ödelggt, mon dc forskjellige fagarbeidere kon snart
til stede og fikk reparcrt skadene. Således kan bl.a. nevnes at
allcrede mandgg morgen kjörte alle trikkene over Jiraunensvegen
igjen.

I husene onkring og I dc bo_ibede strök ble
det selgsagt gjort stor skade av lufttrykket. Det ble knust
tusenvis av vindusruter og i dc nearrieste husene ble dörcr og karner
blåst inn. I Nationalteatret og på Universitet gikk det bl.a. en
nengde rutcr. Det gikk seerlig stygt utover noen av Ruselökk-
basarene. Endel personer ble brakt til 1Jmge mod splint- og glass-
skadcr. Man rekner med at onlag 1000 monnesker cr blitt husville
etter angrepet. Endel av do kan dog flyttc tilbake når holuene
er reparert. Luftvernets innkvarteringssjet srget mod on gang
for at de husville får mat og losji på KristeligGy.:Iasiun i Jose-
finegaten hvor det ble qprettet ct stortkQt3kken Her ble dct
sörget for cio husville pa den aller bestc nate.

Ved henvendesle til brannvesenct får
opplyst at brannfolkene denne gangen'hadde en forholdsvis enkel
oppgave. Det var bare ett brannsted,nemlig Ruselkkvegen 22
hvor det brant livlig I löpet av en times tid klarto å bli
herre over ilden ved hjelp av 13 slanger. Etters1okni:Igsarboidet
tok ini1dertid lengre tid idet det brente godt i ruinene. Ennå
klokken 16.00 mandag holdt non på med etterslokkingen ned fire
slanger. lagevakten opplyser at det ble behandlet nange skadede
etter angropet. Det var for det meste splintskader. På de
övrige sykehus kom det også inn endel skadede. nange kunme gå beim
etter behandlingen. Byens glassnestre vil nok i de nærmeste dager
få et hårdt arbeidspress mcd. å sette inn igjen ruter, Trass i at
det er tæret på lagrone tidligere, roknor nan med at det Or ner
onn nok glass igjen i byen til å dekke behovet denne gang.
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ANGREPET P. OSLO (fortsatt)

Förstehåndsbeskrivelsen ved Olav Nk1L (se rapport nr. 1335, sido
I. .S utten pa sem mangler gjengis nedenfor, da hele
'neldingen ble' gjentatt på hellsendingen, 'doe uten at iaklings
navn ble nevnt.

På Drainensvegen, rett ned for ..,belhaugen
har en trikk full av folk fått en treffer, og er blåst-boi-t så
bare hjulgangen står isejn, og det .18.ter en ett grusomt syn rundt
onkring. Mannskap fra det sivile luftvern arbeider hektisk ned •

samle sanlen de lemlestede lik som lisger innfiltret i hervandre.
hulter til bulter,.sammen ned deler av spiprvognen, klær og bagasje,
jord, stein og ledningstråder. Ingen pa trikken kon levende
fra det, og nu legges disse uskyldige offre for de alliertes
terrot, side on side i to rader på fortauet og dekkes over med
papir, c til anbulansone etter hvert får kjört dem borti5 Ingen
son 1.1ke så dette grusoale syn, kan gjöre seg noen forestilling
on det og den uhyggestenning so det byeblikk lå over Drannens-



vegen og Slottsparken lar seg ikke skildre.

Et hjrnehus på nedsiden av Dra:_lensvegen
har fått en fulltreffer. Halve huset er styrtet sanmer, gg henger
nesegrus fram i gaten. I det gapende store sår ser en husgeråd,
möbler og malerier. For en time siden hjen eller' arbE:dsplass
for norske kvinner og menn, nå en rykende ruinhop, en c:rikende
anklage not,den barbariske allierte kriggförsel not nc--ske sivil-
personer. apiror og doku.-.enter flagrer om på gaten. mi stor
arbeidsko:nando er i ferd med å grave borte i ruinene. I:anskje
er det enda nennesker i 1io i kjelleren.

Slottsparken en 5 - 6 store granat-
Det störste har en diameter på minst •15 meter c er en

7-8 neter dypt. •L'et gir et bilde av den grusoJ.0 kraft og
sprengvirkning bolnbene må ha hatt. 1kt er ikke s:å eller
billige nyttårspresanger de skjenker Oslos befolkning
nyttårsaften 1944, og sent vil de nok bli

SVENSK RåDIO OM

S.R. 22.15 (norsk) Oslo fikk en oppskakende og på .iange
måter rystende slutt på det g anle aret. Yed middagstider i går
kom det store flyanr;repet. hva soLi har foregått
er ennå for sparso.me til at man kan danne seg noe fullstendig
bilde. Heller ikke er det mulig på det nåwrende tidspunkt å
si noe on tallet å dödsofre eller hvilke bygninger som er rem.let.
En t ysk nelding gu.r ut på at tallet cr'höyt. Ifölge sam.0 kilde
ble tobbeboelseshus truffet og ddelagG, en sporvogn fikk en
fulltreffer og samtlige passasjerer onkon., To_bonber falt
Slottsparken og switlige ruter i Universitet og Nationalteatret
ble knust.

Fra alliert sidc meldes at det var on
avdeling mosquitofly son angrop Oslo i to bölger. .i•alucepet var
rettet mot Vietoria Terre;se, Gestapos hovedkVarter i Oslo, som
er skillt fra Slottsparken ved Draensvegen. Det ble'sloppet
500 og 250 kgs, beaber os en rekke treffere ble notert,

(fortsettes)
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FLYANGREPET MOT DSLO. )fortsatt)

S.R. 22.15 (norsk) I löpot av de påfQ1gendetiner etter an-
grepet gebelt f:ram til mandag middagstider, ble det gitt on •
sorie ytterligere flyalarner i Oslo og nærliggende distrikter,
ialt fem. Alarmene var til dols ganske langvarige.

Oslo Radios sendinger ble avbrutt litt
för klokken 24.00 nyttårsnatten, hvorpå en stemme på tsk meddelte
at fremmede fly var i virksOmhet over norskområde, Det ble ikke
nevnt noen stedsnavn.- Den siste meldingen gikk ut på at flyene
befant seg i området syd for .0slo.

Etter alt & dbmme har dissesisto fly-
besökene dreitt seg om minelogging i norske farvann for å hindre
den tyske skipsfarten der.

Arbeidet med oppryddine etter angrepet
pågår. Identifiseringen av dödSofrene er imidlertidytterst
vanskelig, for ikke, å sl

SVENSIU.D.L".GBLAMTOM FORtiULTNINGEN I NORD-NORGE :

S.R. 22.15 I .on nyttårsoversikt uttaler Svenska
Dagbladet sin boundring for don raskt etablerte nerske forva1tningmi

de befridde områdeno. pette or skriver avisun, nordisk dcmo
krati og rettskultur, son lover.godt for alle tings ejonopprettel-
se i hele Norge etter krigen,

GRATULERIM FJED DAGEN.

S.R. 22.15 I dag feirer Svcriges Radio sitt tyveårs-
jubileum. Den begynte amått og forsiktig som alle nyMite, nen
har i sannhet voksetseg sterk oe stor. Tallene 1 3/4 million
lisenser og 31 stasjoner forteller ganske neget om 1ivs1rafton.

for Radiotjånsts norske medarbeiderer tekk-
nemlig/at han på selve jubileunsdagen får höve til å formidle
de norske lytternes takk for hva Sveriges radio har brdkt den og
et håp oi . at kontakten mollo.ti den oe Radiotjnst i frentiden ikke
baro vil vedvare, men ytterligere Qkes.

kikN SVENSICW PRESSE ER IKKE Iia,›ONERT OVER HITLERTI-MN.

S.RQ Ift2,15 .(norsk) Hitlers radiota16 i natt på klokkoslaget
fem over tolv har fått en ytterst kjølig, nmrneSt ironisk nottakel-
se i de Stoekholmsavisene son er utkonmet i dag.

.:ftontidnineen skriver at Hitler leste sin
tale.uten kraft og &II(); og denfestnet det inntrykk utrden har fått
at han er trett og nedtrykt. Expressen bemerker at Hitlers tale ›
til det isolerto Tyskland ikke ninnet meget om Ohurehills tale
til det isolerte England i 1940. Hitlets ste=e ble iblandt pis-
ket opp tWpathos, men en ting nanglet; foruten sannfordigheten
naturligvis, nen den har aldri vmrt der, nå mang1et også tro, Og
.4ftonb1adet skrivc)rSteramenvar tilå begynnomed bldk og matt,
nen litt otter litt flammet den opp til noo i nærheten av det gamle

(fortsatt. nederstside 16)
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BILWBOTWJEN 1,11 012S.

rEorges irihetr Vi cr klar til å gjörc vår innsats
frihetskal:pen, ncn hva kan vi Fejöre praktisk. Slike sprs.^:11
hörcr nan ofte b12ndt v:Lre londsnnn. Vi vil i das bare beskjof-
tigo oss nod en en'-celt kanpoppGave, nen1ig den plannessige,
1andsonfattende 3de1ecgelse av tyskernes bilrateriell. Fer
tyskerne spiller beltrafikken Ikke bare en stor rolle i transporter
nen også sororbinde1sesnidde1. Hvor viktig tyskerne anser
biltrafikken å ware, viste seg da tilförselen av flyte.ide brense-
fra Tyskland nesten helt o-ephiirte. Da kon dyeblikkeli; befalingen
on å onbygge bilene så de kunne drives ned knottved. 2yskernes
biltrafikk er blitt tilföyet store tap, ved dc _:enge angrep sen
cr blitt .rettet not reparasjonsverksteder, lagre av bensin og knott
1.en det gjelder å forbinne denne kanp ned en plannessd:g konp not
yskernes biler, det ware seg laste- son personbiler. . Ds i denne
kanp kan alle delta, såvel gaelle son unge, kvinier
For.lene voksler solvfölgelig alt etter forholdene. Ungdonnen på
nange steder av vårt land hindrer saledes den tyske biltrafikk
ved å strö spiker og Glasskår på veienc. I aadre tilfeller har
nan satt fyr på tyskernes bilcr eller ,e11er sprent karossone
luften.

I den siste tid kan man konstaerc at
vare friskarer og kanpgrupper nere plannessig retter sine slag,,
not tyskernes biltransportkolonner langs vciene, i skogcr og pa
avsidesliggende'steder. Hevorisaken er ikke hvilken netode eller
nidler benyttes, hovedseken er at tyskernes bilneteriell blir til-
föyet så store skader son bare nulig. Patrioter, ta fatt ned
denne viktj.ge oppgave overalt i landet:

KO,..ITUNISTENES REPRESENT.A.SJON I IIJELIZFRONTENS ORG:=,

1:"orges ?rihet t 2uiclingpressen arbeider son kjent for
a sa s:plittelsens sed i vår hjennufront og kaster don ene provo-
kasjon etter den annen fren for å oppnå sin hensikt. don siste
tid har quislingpresson konnontert på nocn artikler so.1 har vEert
offentligjort i den illegale avis "Llt for Norge" av k).enunistenes
leder, Peder Furubotn on stillingen i landet og perspektivene
når det gjelder lösningen av do politisko problener so_ står på
dagsordenen. Disse artikler cr helt saklige og Gir uttrykk for det
son i dag cr de fleste nordnenns nening, at hjennefrontens ledelse
b6r besta av representanter for alle dc politiske particr son har
gått aktivt inn for kanpen not faseisnen. Poder Furubotn stiller
derfor spörsnålet on at konnunistene også nå bli ned i hjonne-
frontens ledelse og videre bUr bli representert i den evergangs-
regjering son dannes ned StortinGets tilslutning når landet cr
befridd.

Det er disse alvorlige og rolige ord
av en patriot son'ikke baro har oppholdt scg i vart land under
hole okkupasjonen, nen SQ-1 også allerede fra den förste dag _
begynte å organisere en landsonfattende ko2]p not faseisnen, hvilkel
han selv den hele tid har deltatt aktivt i, nen quislinwressen
nå forsbker å stillo helt på hodet for å oppnå sinc djevelske
hensikter. Når patrioten Furubotn stiller dct berettigede krav at
også k-..nunistene nå bli representert i hjennefrontens ansvarlige
organer, så forfalsker quislinsene dot til at han krovor eti ren
konlinistisk regjering.  Og  for å gi dot holo ot =ero tilforlatelig
Proc, så skal ogsåStalin ha_stillet krav on dotto.under utonriks-
ninister Lios opphold i Modkva,

(fortsettes.)
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Kbnnunistenes representasjon i hjemmefronten jfortsatt)

Trygve Lie har klurt oe tydelig gitt ut-
trykk for at SovjetSanveldet på ingenmåte blander see inn i vårt
lands indre forhold. Sovjet- Sanveldet har bare ett mal, og det er
å tilintetgjbre de faseistiske horder som bl,a. også oppholder seg
vårt land. Nbrges frihet Og uavhengighet er uten-tvil. Lbgnen

om konnunistregjeringen er derfor stillpt sammen på sanne nåte som
farsöket å dra den .tidligere ordförer, uranås med 1-1 en av kandi-
datene 1 denne såkalto kommunistregjering. Både quislineene og
de tyske fqsoister vet.nem1ig neget godt at pattioen'Granas i dag
tortureres i aa av Gestapos nange konsentrasjonaleire, hvis han
det hele tatt ikke allerede er nyrdet,

Vårt folk her bare et eneste svar å gi
på disse quislingprovokasjoner. Og det er for det fbrste å tbnre
sanuen vårt folks enhet fra nederste kamporgan til överste ledelse
ennå fastere og for det annet forsterke kampen på alie onråder for
å fremne landets befrielse.

BRUKSANVISNING FaR SABOTASJE,

TNorges rihetT Det er mange landsmenn som lever i der
falsks oppfatning at en absolutt ma være jernbanetjenestemann for
å kunne sabotere eller på annen måte skade den tyske jernbane-
transport i vårt land, Og det er naturligvis helt feilaktig.
Når"det gjelder å hindre den tyske jernbanetransport kan alle være
med, kvinne- som mann, unge sam eldre, som bor i de strök jern-
banen går igjennom. Vi dkal i dagene framuver Ei noen praktiske
henvisninger om hvorledes enhver borger i vårt land som har hjertet
på rette sted og mere enn,i ord er villig til å gå int, for landets
trihe kan bramse den tyske jernbanetrafikk. Av disse praktiske
hanvisninger vil en få et innblikk i hvor litet som dkal til for
å ramme fienden på dette område, Når et langt godstog står på
en eller annen liten stasjon, så er det naturligvis store mulig:
heter for å lure seg inn pa togsetet. Og kommer en bare til, sa
er det nok av oppgaver. Ta f. eks, bremsene på godsvognene, De
kan uten det minste bråk.skrues til og hva dette kari medföre av
ulemper når toget skal fortsette sin reise er forståelig for enhver.
Lokomotivené klarer nok å dra vognene på streknineer hvor det ikke
er stigningmen kommer det til et sted hvor stigningen er aldri
så liten, sa kan det skje at den sterkt redusertefart vil opphöre
helt, Toget vil altså stoppe, ernbanefunksjonærene må ut'i natt-



mbrket for å finno feilen og jo flere brenser er skrudd til, jo
mere qrbeide og tidespill blir det, Og når vi vet at tiden ofte
kan spille en avgjbrende rolle for en krigstransport av tropper
eller krigsmateriell, så er vi også klar over hvilken uhyre
betydning denne side av kampen hat for vårt lands snarlige
befrielse,

HITLER TALEN KOMMENTERES (fortsatt fra side 14,)

Det er i allfall tydelig at det var den tyske rikskanbleren selv
son talte. Selve talen hbrer ikke til de nerkeligere. Den er
så offisiell som overhodet tenkes kan, og inneholder summen
hva tysk propaganda kan prestere nettopp nå, og &kke noe
skriver Aftonbladet.
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tirsdag 2. januar 1945.

111=RA1.: FRA DER FUE}2ER.

20,30 (32), Fra Dcr Fuchrer er det innlöpet fölgendc
svartelcgran på _Iinisterpresidentens nyttårshilsen:

Herr rii'iisterpresident Slis1ing Oslo.
Der 2urhrers hovedkvLrter1. januar 1945.
Jes takker Den på det bedste for Dcres

telegran mcd gode (5nsker for meg og dtt tyske fo1k i anledning cv
årsskiftet. Jog gjengjeldei Den den hjertelig i overbovisninsen
om at det konnerde år vil bringe den seiersforjettende vending i
kanpen for Luropas redning og dermed også dot st=e- beslektede
norske folk utsikt til en lykkelig frantid.

Adolf Hitler.

Frc Reichsfuehrer SS Hirr2lor har minister-
presidenten nottatt fölc)onde telegrau:

Til herr ninisterpresident Quisling, Oslo.
Herr ninisterpresident.
Jog sonder Den og hele det norske fo1k,

nen særliQ; Nasjonal Samling, ninc hjertligste ölisker for irot 1945.
1;år vi star trofast sammen son ge=nore under Ldolf Hitlers
fbrorskap \11 det nye år bringe oss seiren ovor mrhe og uorden
uvgjörcnde =flere. jog hilser Den i oppriktig sanh5righet.
Heil Hitler.

Deres meget hengivenoH. Hinmler.

OSLO.

19,00 (28) -.,)1andt de nange dödsofro for det. uhygg-
elise katastrofe som rammet Oslo söndag formiddag, var også

Kristien Johan Kristensen, nelder Aftenposten. Han var blant
pasasjerene på sporvognen som ble rammet av en boube. Politilwge
Kxistensen var födt i 1884. Han ble cand med. i 1(.:09 og sanitets-
offiser i 1915. Han var spesialutdannet son psyki,..triker ved innen-
og utenlandske asyler. I arene 1923 - 24 og 1926 var han konst.
over1c3ge ved sinsykevesenet og var fast retsmedisinsk sakkyndig i
psykiatriske spörgsnå1.Han var medlen av den modisinske kommisjon
siden 1935. I 22 ar virketEristensen som politilge i Oslo og han
vant seg i löpet av disse år så vel her hjenne son i utlandet et
navn som en -,:orges nest frenste psykiatriker og sinsykelemse.
Politilæge Kristensen var en uscdvanlis avholdt nann os savnet
etterhr.:1vil bli sterkt og utbredt.

DODSUL=E.

19,00 (29) En uly.ke son kostet banevokter Oskar A.
Eid livot, hente onsda§; 27. desember på Einc, blir det meldt til
Aftenposten. Lid var pa inspeksjon cv jornbanelinjen og ble påkjört
cv en lösskipp, som plcier a gå fra Eina op? til Skjellbrcia.'
Wsskippen hcx inson fast rute og da det blaste sanske sterkt,var
dot unulis for Eid å tenke sg det vcr fare på ferde. Han döde
strrks etter han var blitt påkjört. Eid var 41 år gammel, etterlater
seg hustru og ett barn.
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SOENEPREST JOH II. WISLOFF.

13,00(20) Sokneprest Joh. L. Wislöff, gencralsokre-
tær i Norsk Luthersk indremisjonsselskep ble lördag brakt til
sitt siste hvilested på Vestre gravlind i Oslo.

Begravelsen foregikk fra storsalon i
Staffeldtsgete 4 og det rommelige lok(qe kunne bare gi plass til
en liten del av skeren som gjerne vilde tilbringe en siste andaktsr-
stund ved den manns båre son hadde betydd så meget for dem, både
sam sjelesörger og som kristclig orsanisator.

Höytidlighoten ble innledet med Heendels
Largo, spilt av det Norske strykoorkester og de:.Attey.'sang den
store forsamling "Den grunn jeg bygger cr Kristu c. hans död".

Sokneprest Dehli som holdt talen ved
båren, tok sitt utgangspunkt 	 Den samme tekst som
avddde hadde talt over i dot sistc _Ibte han hadde ledet.

"Han om hvis båre vi er samlet i deag var
en borger av det Himmelske rike som levde i en sikker forvissning
om den krans som var henlagt for ham Men han var også on borger
av det samfunn som her var fÖdt i og som han viet sitt Iiv og sine
krefter. Ja han var on god sönn av sitt fodreland. Han var en mann
mrd ett stort kall og en stor tro og hans mål tok ikke sikte på
noe mindre enn å gjöre det norskc folk til et kristent folk.
Hans innsets har været av skapende betydning og det groddeileget
nytt fram under hans hender. Vi så i ham bygningsmannen, men selv
var hen altid klar oVer at alt vildo være forgjevos, om ikke horren
selv fikL: være den storc byggherre som stod bak det heleV

Vidro skildrot han avdödes inneats på
forskjellige områder innen kristonfronten i Norge oz gav et vakkert
og t lendc: bilde av ham, b9ide som forkynner og som kristelig
organisator og franfor alt somnannen som vilde se Gud i sitt
arbeid i sitt faniilieliv innen falailiekrotsen.

-2,ttor talen fulgte sangen "Hinnelen,
Himilelen" og etterpå blo det last kranser på båren.

Fra Norges Indremisjonsselskaps hovedstyre
vcd nestformannen lensmann ilenry Hansen, fra Indremisjonsselskapets
arbeidere ved kandidat Wåler og fra arbeiderne og funksjonerene
Staffeldsgate 4, ved redeksjonssekrotær Rudvin. pastor Sverre Somm
telte son representant for tolv forskjellige kristclige sammen-
sluttninger og frambar en takk til avdöde for c.,t han som en
förorskikkels i on stor kristelig organisasjon hadde et åpent vindu
utadtil og en klar forståelse av og ot broderlie gjetelag for andre
organisasjoners innsats på follos front.

Det var desuton signerte kranser fra cn
rekke store organisasjoner og menigheter.

Etter at strykokvartetten hadde spilt
“VårLn " av Grieg, sang forsamlingen "Ere være deg du hbyo" og
herned var hdytidlighcten vcd båren til ende.

larskalker var kjöpnann Schelbred og
skogcier Ivar

Det var ct voldig fölge som fulgte den
lange veg til Vostre gravlund og store nenneskcmasser kantet gatene
hvorigjennom dcn höyt aktede herrons stridsnann ble fört til sitt
siste hvilested.

Lördag kveld ble det holdt Ainnenöte etter
sokneprost Joh. M. Wislöff i storsalon. Det storc lokalet ver
fyllt til siste plass og mötet ver en stor begivenhet.
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OSLO:

22,00 (31) Arbeidet ned å rydde opp i ruincne etter
.00mbearfflrepet fortsettor uten stans og utgravningsarbeidet har
budt pa nange dramatiske.situ-sjonor. I et dv de hus som ble ranmet
ovpholdt 150 mennesker seg. Redningsnannsakpet fikk etter stort
strev gravd scg fran til inngangcn og de stakkars mennesker som
hadde vwret sporret inne var svert nedtatt etter det nervepirrende
opphold. Det var blitt lite luft der nede og flcre var blå i
ensiktet da de kon ut. en alle sammen, den yngste var bare et vor
måneder gammel, slap fradet ned livet.

Det visor sig også et on av pa:asjerene
på ulykkestrikken er sloppet fra det med livet. Det er don 32 år
ganle Rolf Kristoffersen, o)prinnelig er han fra Lidsvoll. Hans
frue, son også var med trikken omkom.

Kristifforson forteller at han så bomben
talle og dot var fryktelige sekundor son fulgte. Han ble klemt
under resteno av trikken, men kon sibg 7.5s og bort til fortauskanten
der redningsmannsLapet tok sig av ham og brakto ham til sykohus.
Det skal ikke vL,re fare for hrns liv.

L3landt de son onkon under flyanrrepct
Nyttårsdng er direLtör i riorsk Gjensidig forsikringsselskap,
Wiggo truul med frue og datter.

J'uul ble 55 år gannel. Han var en kjent
nann innen forsikringsbransjen.

IJ-;IETLINSAND.

22,30 (39) Distriktslæge Kitleres ? bolig, like
vcd bygronsen i Kristiansond, ble 6de1agt av brann i gar. Dot
meste av innboet strk ned. En av dötrene i huset hadde logt sog da
b=nen bröt ut og hun måttc hoppe ut av et vindu i annen etasje.

Arsaken til brannen er ennu ikke oppdagct.
Skaden 16per opp i adskillige tuson kroner.

STOCKHOLL:.

Sverige har mistet ialt 224 skip undcr
krigon hittil. De var på tilsammen 912,000 brt.. 1308 personer
nistet livet.

0. R. L2,00
Kasjonen skriver.

Don som studorer Adolf Hiticrs Nyttårs-
budskap og det bör alle gjöre for sin egen skyld, vil bli slått av
den absolutt mangel på optinisne, fraser og billige löfter. Han
lover ikke folket sitt noen letvint seir.

Han talor first og fremBt til dc som cr
blitt bombet ut og innrt5nmer at krigen har gitt den harde slag
og forberoder dem på frod.

(forsettelse.)
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Nasjonen Fortsetter.
Han kan gjöre dot som Roosevelt ikke kan.

Han er i den lykkelige stilling at han er ett med folket sitt
og kan legge kortene på bordot. Dot tygke folk trenger ikke kunstig
stimulanse i form av feilaktige data. -'yskerne vet hva kampen
gjelder. Hver bombe os hver meter jord'som går tapt stålsatter
dem enn mere og driver dela frem til nyc og stbrre scire. For
laotstanderene selv så har dc to med all dnskelig tydelighot klart
og sprdyte inn i don rådville masse fcilaktigc data og meget annet.
Tyskland skal knust;s og den tyske nasjon tilintetgjörcs.

Bladet fortsetter.'Hvôr'eneste tysker vet
det, hver eneste tysker kjw.mper til sidste blodsdråpe for å avverge
det. Adolf Hitler klarlwgger situasjonon klart og knapt og hver
eneste tysker scr situasjon i flynene og holder mund og våpnone
tale. Derfor for da de alierte bolsjeviker fortsettc med å
proklamere seiren fastsettenyc data og diskutere efteriLikspro-
blemer. De vil da engang op.odage at de harvgjort regning utcn verdi,
skriver Uasjonen.

a;B0TAS3EHA=ING1.21 I D.iUrir4'.R:L.

S.R. 18,00 Der meldes at revolverbevebnede menn
gikk inn i Talfols ? mskinfabrikk i Kdbenhavn. De tvang sabotasje-
vaktene å holde sig rolige mens de plaserte bonber runt ou i fabriL
ken, Uogen minutter senere oksploderte bomberne og den stowe
kabrikkbygning styrtet sanmen. Den matrielle sakde or meget stor.

S.R. 18,00 I anledning av Svea båten ifVenersborg:Is,!
forlis skol der holdeS minnesgudstjeneste i Karlskrona i Fredriks-
kirken torsdag kl. 15,00

D.R. 18,35 En radiofabrikk ble fulstendig ddelagt
forniddag. Endel sabotörer gikk inn i fabrikkon og anbragte en

bombe. En heftig strid 1Jellom vagtene og sabotörenc tok til og
der fortelles at to nenn ligger döde under ruinene.

Likeledes meldes QU en annen fabrikk som
er ddelagt av bomber, men ingen mennesker skadet.

S.R. 22,00 Ytterligera fe:1 nann fra "Vene2sberg"
er nu indOntifisert. Disse fem er: Letmatros rnold Her.J.ann
Hermanson. Fyrböter Nils Å'agot Hjalx.ar 3.ohanson. Fyrbdter adolf
robert Anderson. Snörer Nils Olaf Aldin. I:askingutt Fredrik
Ivordstrom. Idag or ingen andre oAkomne funnet.

Stadsråd Olin uttaler at han allerede
i morgen kocimer til, saumen med de övrige regjeringsmedleaer å
ta saken op-o, for å minske fafrene for den svenske skibsfart.

0:1 sdningen etter gummib:,ten med de tre
menn ombord vest om alkberg, neldes ikveld at dc tre li.s.båter
som var sendt ut for-letning cr vendt tilbake uten resulta

OSLO. 19,30 Har du not, har du vilje og kraft i din
arm. Har du hjerte som slår for dit land i din barm. Da finu din
plass i rckken, bli vår kauerat for vår sak. Henvendelse, Frivillig-
kontoret Oslo.

vvvvvVVVVVVVVVvvvvv
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GElarLODER3T RENDULI.0

-,?1,00. (25). Der Fiihrer har utnevnt generaloberst
44,w'Renduliu til överstko ..),mderende for den tyske forsvarsnakt i Norge.

Gcneralobe:st Rendulic, sorl brcr Eikclauvet til Jernkorsets RIddcr-
kors, förtc on panserarme oå Balkan og har siden juli iår
spissen for 20, GebirEsar. -1-e. Kans navn cr knyttet til de heJ_dige tyske
rctret'ubevegeleer i Finnland og Nord Norge og derned til :dsningen
av den vo:iskelige o)gave so.1 ,Leldtc oog a Finnland kapitulertc,
Under et ophold i Oslo ga generalobersten en av "N2B"s nedarbeidcre,
hdve til å sti ha.1 .ndel sodrsmål, Gcneralobersten forteller til a,
begynne me( at det cr f3rste f;ang han er i Norgc, men at haa i mange ar
har interessert seg for Norge og norsk åndsliv. Han boundrer Amundsen
og liansen og setter stor pris pa lesc Ibsen, Bjdrnson og j-onas Lic.
Han er også en beundrer av Dahl og unoh. v nulevende forfattere
setter han Hansun hdyst. T-lan elscr Griegs og Sindings musikk og har

med stor intcresse studert den nye rctning innen billedhuggerkunnttia
son Vigeland er cksponenten for.

Det vilde være grusont on ct land son
har fostret slike kulturpersonligheter skulde konme under bolsjevismens
åk, sicr generalobersten, on Norges totfcstedc kultur skuldc utslcttes
av bolsjcvikiske horcler. a

"Herr Generaloberst, hva er Drcs syn
eval.ucringen av "..::orge?"

Eva_ucringc ,1 var naturligvis ct hardt
slag for alle dem so..1 måttc reise fra sinc hjem, og jeg forstår godt
den 2aedfölelse deres skjebne har vakt. Hen jeg kjcnner bolsjevismen oE
de :letoder den mangfoldige ganger har gjort brukav i andre lond. Det
kan v=e nok å nevne de baltiske land oE særlig Finnland hvio skjebne
allercdc cr beselet. Den tyske arme kundc i_ke på annen måte hindrc
at ;ordiennene i don nordligste delen av landet led sanne s-:jebne.
Det var bare to ting I velge lellon: enten nåtte nordmennene gi seg
under bolsjovikisk trelldom ogfordervelse, cller forlate sine hjem for
en stund og derIncd redde livet.

"Hvorfra stamner all dennc lög. en og bak-
vaskelsen som visse deler av pressen i det ndytrale og fienitlige ut
land har scrvert om Deres soldater og Dcm solv i sariband ne(:L evakueringc.

Hele lögnagitasjonen er basert enten pa
fri fantasi cller på total uvitenhet om dc faktiske forhold. Jeg har lee-
og hirt disse meldingene og jeg kan ikke annet enn bcklage hvordan
cnkclte aviser i utlandet skriver on en sak som de ikke har noe kjenn-
skap til. Jeg beklagcr dettc s=lig fordi den politiske atJalsftåre

so -1 i ke har hatt interceseotsetninger på denne måten kan
1114.forgiftet. Hen heldigvis bærer rignagitasjonen som forövrig cr svært
klosset laget så altfor tydelig preg av det hat til at den 1-an tas
alvorlig. Mine landsnennhar barc ct foraktelig smil til overs for
disse produkter av on ond fantasi. Men nu når det gjelder hcle lorges
og Nordens skjebne synes jeg at det cr særlig skadelig at nan i det nære
utland gir forkjære bilder av situasjonen. Lian tror åpenbart at nan
gjennom lögn og snakke skal få en til å glenme dc baltiske lands og
Finnlands skjobnc. 1.7vorfor ble ikke bare menneskcne evekuart, men også
landet der nord lagt dde?

Ingen beklager sterkere enn jeg at nold-
mennenes pionerarbeide i de arktiske strdk har lidd dennc skjcbne.
Hen de nå ikke gleame at ikke noe sted hvor den bolsjcvikiske fare
truer har vært hus, hver kai, hver bru så stor betydning som i Finnnark.
Mine soldater kjenner den store påkjenning som det arktiskc klima og
de dårlige kommunikasjoner betyr. Min arne måtte derfor gjire alt som
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PLNDULIRJ. Fortsatt,

gjdres kun6c for at livot os kanpen hcr oppo skuldc bli S vanskclig
som mulig for 'Dolsjovikone. På den nåten beskyttes Ikke barc de tyske
tro-)per, non fc,rhele Norse har det den störstc be:ydning, „_;ct blc
vunnet tid, o, motstandoron blo hindrct i å tronge fran o, slwoo bort
befolkninscr,

"Hddde Do inntrykk av at befo:Ikningcn i
Nord - IZor c 3C1.V så faren som truct der, eller måte dcn först få
ordre til a fw-late onrådct?"

511crede lengc för cvakueringen ble satt
igang hadde mange nnesker forladt de trucCo onrådcr. Oidas 5000
ennescr i Kirkenos, Noidon og på Varangerhalvdp hadde begitt ses

på vei sdrovo:-.. Jeg forråder inge: hoirioligi.et nar jeg fortellor at
denne flyttingen virket hommendc på mino soldatels bevegolscr i de
uker vi kjempet vcd den norsk - finske grencn. Sclv etterat cvakuc-
ringen V22 avsluttet innfant det seg hundrevis av nordmenn son for en-
hver pris vilde brinse sog i sikko:hot, men som tidliserc av en cllor
annen grunn haddc villot unddra seg den plannesdige evakuering og som
nu innså at d, hadJe handlet galt. De sarilet sog i onrådr som for-
lengst var passert av våre troppor og måtte hentes med krjssfartdyer.
Disse flyktninger måtte kanskde gjennongå særlig store stiabaser fordi
de måttc evakuore uten noon hjelp. Det cr kanskjc flrst og framst
disse mennesker som har fortalt storc strabaser og vansker i samband
nod evakueringon.

Evakucrte som or konmet til Oslo har for-
talt om. hvorlcdcs dc er blitt hjulpct på alle måter av de tys_c sol-
dater. Kan De fortelle noc om hvordan hjelpen var ore;aniscrt-

Trass i at Finnmark of, ost mrois var
blitt kriss - ellcr operasjonsonråde ga jeg ordre on at allc norskc
skip og andre befordringsmidlor skuldo stillcs til disposisjen for
de evakuerte. :)otble også i mango tilfeller brukt trarsplartnidlcr
sen tilhörtr tr,).opene trass i at hvcrt skip og hver eneste bil hadde
stor betydning lor våre egne bevegolser. Enkelte gangcr ble hele bil-
kolonner satt inn for å hjelpc do cvakucrtc. På 1deveiene og på
samlingssentralone stillet den tyske warnemakt natvarer til disposisjon.

.-angen gang måtto ni_nc soldater rörule sine kvarterer at dc
eval-uertc kunde få husly, Arncens sanitetsvesen tok seg av anLte, barn
og vordende mödre og ved födsler og sykdonstilfelle hjalp varo syke-
sostre os læger til.. Trass i de store strabasene og den psykiske på-
kjenning var det bare få alvorlige sykdonstilfelle os dddoligheten var
nc)De stdrre enn normalt på donne årstid.

Gcneraloberst Rendulic understrekor til-
slutt ta),; han under lösningen av sine op-ogaver vil ta stdrst nulig hen-
syn til det norske folk - ct folk som Tyskland har s mansc kulturelle
forbinnelscr med Han vil alltid v=e lydhör overfor klager og forsiag.
1:en, sicr han, jog vil dypt beklage hvis det sjennon sc,,botasje og andre
forbrytelser leggos vanskelighoter i veien formine soleater. Dct cr
sclvsagt oppgave a hindre at dct skjer.

41111,-VRk FORSY1,1-LiGkR. REDEGJJREL8E LV "IIINISTER"

22.00, (35). Jeg cr annodet om å gi en utredning o:
var fo.csyningssituasjon Som den arter seg ved årsskiftct. De flesze
vil nok forstå at selve næringsspörsmålet er avhengis av og Gripor inn
i såvidt mange forhold at Qeg idag vanskelig kan gi eksakte tall og
uttömJ.cnde o-p?pver. Jog na dorfor avviko fra en konsis telLmessig
franstillingsnate og omtale disse forhold for vårt folk så ovcr -
ordentlig viktige forhold på on ner goncrell måte en: jeg personlig
skulle dnske.

Vi lever i kriptid, hvlket onkeltc
merkelig nok ikke synes å være opnerksom pa når det gjelder å diskutoro
..f:'orsynings oT; rasjonoringsspörsmål. På don ene sidon er vi blokert
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"LmasTER" Fortsatt.

for tilfdrsler fra en rckLo land so tidligerc del,kot en stor dcl av
våre ovcrsjöiske bohov. ViLero har de san.c lands krigslcdolsc apent
vist a• de sdtter seg son ,13.1 å ödclogze våre nulighotcr for sclv-
forsyning. For å vi> nc sin krig ovor Tyskland nener do oGså å _-.1åtto
ofre don norske sivilbofolkning. .ucnne forn for krigfdring gjdr det
_cr cnn vanskolig å tilfredsstille behoveno og gjonnonförc on
rottferdig fordoling av våre beholdningor. På den ainen siden har vi
fra tysk sidc n3ttD1 stur forsåolso for vrc vanskclighetor or
vilje til å yto oss hjelp. htter dc forhandlinger so knr vårt fört
nclban tyske o„ norskc nyndighetor, knn dcrfor gi don 21od.cligo

at det har oss 2.sikrc dc 1:manta so cr nddvondige for
at vi kan opprottholde våre nu=ende rnsjonor av brdd, sukkor og fett
til L'ngt ut i 1945. Dessverre sLuf:et den siste ototavling katastro-
lalt både :ed hensyn til nengdc og kvalitct. Vi fikk undcr 900,000
tonn cllor 500,000 to,_n nindro enn året för. På grunn av ufullstendigc
produksjonso3pgavor cr hollor ikko fordelingoll overalt blitt gjonnon.-
fört så rasjoncllt son önskelig kunno vo3ro. Til Gjengjold har det
ly_kes oss a få kjdpt ct strre parti .k)ototor frn Dannark og det cr
ogs!, trulfct andre tiltak so_ Gjdr det berettiget å håpo at også dettc
ovorordentlig viktige==ingss-odrsnål skal kunno löses rclativt
tilfredsstillende. lj.ddaGs:aten fordvrie vil' vesentlig avhc:ige av våre
fiskoricr. Riktignok kan vi rckne cc at vel cn nillion av landots
innby[_gore har produsentkvote tor kjött. i)essuten er dct ialt pålagt
tvangsslaktet 20,000 tonn kjdtt, hvorav bare tungarbeiderrasjoneno
leGger beslag på 12,000 tonn. Det blir dessverre ct relativt lite
kvantun til sivilbefolkningen fordvrig. I byenc er og blir fiskon
den viktigsto n=ingskilde. Derfor cr det også av overordcntlig stor
betydning at våre fiskerc uredd og ufortrMent går inn for sin op)gave.
Ingen vanskelighoter og fnror har hellcr kunnet hindrc den i å drive
sin fangst. De har nin.cdypcsto respekt og beundring. Hele landets be-
folkning står i don störsto takkne.ilighctsgjeld til den. Son cksenpel
på hva fiskorione botyr for oss, kan jeg nevne at vi idag spiser over
halv-)arten av det op)fisedo kvantun selv, ncns vi tidligore eksportertc
ca 90 prosent. Den del av fangstutbyttct SO2 eksporteres skaffor oss
på ren byttobasis andre ilatvarer ne.,5 liko stor eller störrc nagrings-
vordi. Vod siden av våre fiskerck fner jeg trang til å uevne'våre'
skogsarbeidere. Også dc har cn hard påkjenning i denne tiden, og neget
avhenger nv don on vi skal konne velberget gjennon det nye året. 1)c
innenlandsko transporter kan for en stor del bare oppret-,holdes ved
hjelp av knott. Hortil ko,ncr det ökcdo forbruk av vcd til fyring,
forsellulosen son hjel)er oss til å klare nelkernsjonone for barn og
syke og så vidcre. Tönnerbugsten idag cr såvidt ikke bare en industri-
affære, dcn hnr botydning for hvcr eneste husholdning i landet. J-cg
vet at .ango skogsfolk har litc bådc av klær og stölrler og rintr-.sjoneno
burdo også vært större. Vi gjör inidlertid alt det vi knn for å lettc
situasjoncn både for skogsarboiderc og fiskerc. Dores krav nå n3d-
vondigvis gå foran de vanligo sivilc bchov. Mon alt son utfdros nv
v_ire dyktige hunder, av tönnerhuf,gcre, fiskere og arboiderc inncn alle
yrkor, vil så å si være forgjeves og transportvcsonet svikter. Lnhver
urcgelnossighet her bringer forstyrrelscr i fordclingen av våre viktige
nE9ringsnidler. ICcd 2in boste viljc knn jcg ikke fatto hvilken fordcl
det cr for det norskc folk åtbetaltc sabotöror svir av våre knott-
fbbrikker cllcr våro bilvorksteder og dcrncd söker å•lan,c lastebil-
trnnsporten, Hva hjelper dot o-1 vi har korn i landet, bvis ikke vi får
dot fran til nillonc i rotte tid til tdrking og foraaling? Hvn hjelpor d
det on vi får iliportert sukkor og fott hvis det ikko kan konzc longcr
cnn til brygGen i Oslo? Evor enestc husstand i landet cr dirckte inter-
ossert 1. nt de neningslösc sabot sjohandlingor opphdror. For krigens
gang spiller dc ingon rolle. Dens onfang er så overveldondc at nocn
norske knottfabrikkor cller bilvcrkstoder ncr oller nindre er helt
likegyldig. Folk bör fordvrig forstå ot cn okkupasjonsnakts nilitærc
interessvr vil gå foran dc sivilcs. Slik er no engang krigens lov.
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"HINISTER" WH1ST. Fortsatt,

itt önske vcd nyttårsskiftct or derfor at
vi nordnenn nå 13ro å fo::stå vårt eget beste og hver på vår kant gjdro
det vi kan for å trygeo vårc landsnenns eksistens, Det norskc 'Colk skal
leve videre. Hvorfor ikke prövc inurette ess slik at vi og våre barn
kan koiiie gjonnon detto ragnarokk ned liv og helse i behold, Politisko
uoverensstegnelser kan vi gjdre opp siden. ;1»eg har forövrie et stadi
sterkere inntrykk av at dc cr nindre enn nange vil ha den til. Vi star
overfor on vinter son i forsyningsnessig henscende nok byr på visse
lyspunkter, non det tjener ingen hensikt å skjule at forholdene or
vmskelige o at ytterligere forstyrrelser i produksjonen eller trans-
porten kan fa do alvorligste fölgcr for hver enkelt av oss.

Son "næringsdepartementets" sjef nå jeg
rette en alvorlig apell til allo landsnonn on å forstå situasjonen
og hvor på sin plass gjöre sitt til for at alle dystrc spådonner for årce
1945 blir Gjort til skanne. Vi kan klare dct hvis vi selv vil.

Oslo den 3dijc januar 1945,

Alf L.

DODSULEX6.
 Mm.lhhwevdp  .....

21.00, (27). - Fra Fredrikstad neldes at fyrassistent
Arne Pettersen på Fcrder cr forulykket. Pottersen var alene ute i.on
båt, så nan vet ikko hvordan er forcgått. Han har bare hdrt
skrik on hjelp og nan antar at han er glidd og falt overbord. Han var

år gannel.

Fra Fredrikstad eldes at den 11årige
Leif Hansen er druknet forldden ved Arvold i Rygge. Han skulde bert os
hente en eldre bror SW1 gikk på skbyter. Seinere kon broren hjen, nen -
ike Leif. Lensnannen son ble varslet, sendte folk ut for å lote os
etter efl tid ble han funnet liggende i en råk på Vansjd
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12.00. (6),
ulykke som kostet en syv år
ned en jevnaldrende kancrat
begge ble ille tilredt og bl
ettcr Kaneraten scr u til

Vestre Bærun er det hendt'en trafikk-
ganne1 gutt, Xjoll Skaplerud, livet. Srunrn
kjörte han mod rattkjerre not en bil og
e brakt til sykehus, der Kje11 dMo kort

f2a det mod

OSLO 1-JYTT.4RSAETL.

09430. (1). Aftenposten har brakt i erfaring'at det
er enda en overlevendc fra dödeferden på trikken nyttårsofton,nOJIJig
den 26 årige sjönann Olav Klausen. Han ble sterkt skadet og i bevist-
lös tilstund brakt til skehus, hvor det lyktes lægene etter fire
timers arbeide mcd han pa operasjonsbordet å reddc livet under an-
vendelse av kunstig åndcdrett og boldoverfdring.

Ettcr hva en bror av ham op-)lyser, skal
han ha fått to splinter i hodct, en splint i nagen, en splint i nyrene,
tre splintor i hdyre kne, dcssutcn knust tærne pa venstre fot, brudd
på tro ribben, brudd på 11;5yre underarn og knust overarm og skulder-
parti. Lægene har Godt håp on at han vil stå det over. Han er vcd
full bevisthet oE har fortalt at han intet husker fra det dycblikk
da bomben sprang og alt svartnet, til han våknet på sykchuset.

IZRIGEN.

‘kipi S.R: 12.30. Den finske krigsrapporten moddeler at
finske patruljer f.ortsatt -har vært i livlig virksomhet. Det finske
luftvåpen har fortsatt bonbet forråds - og barrakkeonråder, sant
bombet kolonner.

DANSL\: P.,SSASJEIRSKIP GRUNNSTÖTT.

S.R. 12.30. Det danske passasjerskipet Östersien
grunnE,ötte Grunnstbtto inorges på Skårdrevet test for Tralleborg.
Fartöyet var på vci fra Bornho1n til Kdbehhavn og hadde 70 passasjerer
ombord. Fra Halmd, Tra1leborg og Falsterbrokanalen er deL sendt ut
fartby for å assistere. Det er dårlig siktbarhet og dårlig vær. .-J'artdye
er strandct på lesiden ai grunnon og så vidt man inorges kunre se
foreligger ikke noen direkte fare for skipet. Fiskore fra Skifrö har
vært ute hos fartbyet hvis kaptein har vært iland. Santlige passasjeror
og; ma]Anskap var cnnu ved 9 ticen ombord på havaristen. Ostersöen er
pa 410 br.reg, tonn.

SLBOTAWE 	

S.R. 12,30. En usedvanlig sprengingsulykke er inn-
truffet under tresking hos gårdbruker H. Karlsson i Sa1denn,la, Inn-
hövda sogn. Det later til at noon har snuglet inn ct sprenGenne
kornct son skulde treskeE. Plutsclig inntraff en kraftig cksplosjon
hvorved treskeverket ble sterkt skadet, Verket som tilhdrer Rödeby
Norra Trcskeforening blir verdisatt til 18.000 kroncr og skadene be-
rekne til 2000 - 3000 kroner. 12 personer Var beskjeftiget med tresk-
ingen, men ingen kom tilskade. Kriminalpolitiet arbeider ned saken.
Sa= treskeforening har tidligere i år'vært utsatt for attcntat.

ble det blandet linolje i smöreoljen, men dette ble op)daget för man
satte igang treskearbeidet.
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1JRIFTSR1SUITATLR FOR 3.0MBRUIZET I DRI.EPTSÅRET 1942/43.

18.00. (11), Solska)et for Norges Velfs driftsundersdkel-
ser har nettopp gitt ut ji1din on driftsresultater fer joldbruket i
driftsåret 1942/43 os bygger pa resultater fra ialt 304 bruk. Det na-
teriale sou her legges fram gir ct sterkt inntyykk av de vansker son
hoper seg opp for jordbruket etter som krigen trekker ut. Det cr
arbeidskostnadene som fortsatt viser den sterkeste stigning.Fra fore-
gående år har de gått opp nesten 20 prosent. Ut i alt stcg drifts-
kostnadene mcd snaut 10 prosent og kom på kr. 88.96 pr. dekar. På den
fl.dre side viser også inntektone fortsatt stigning. Her ble dog
stigningen bare 8 prosont, dvs., en bruttoavkastning på kr. 108.63
pr, dekar. Resultatet på alle bruk under ett blir nettoavkastning pr.
dekar på 19.67 kroner, dvs, en forrentning av invcstert kapital på
5,6 prosent, Men dette helhetsbilde er på langt nær generellt. For
alle bruk under ett ble fortjenesten pr. dekar kr. 3.92 - eller fire
prosent av produksjonskostnadene. lIen det er selvsagt sterkc vekslingcr
mellom de enkelte distrikter, brulsstörrelser og de enkelte bruk. Dc
spesielle snåbruksundersökelser omfattet 60 bruk, Bruksstrrelse
i middel var 34, herav 27 dekar dyrka jord. Driftskostnadene gikk opp
ned vel 60 prosent og hele oppgangen faller på arbeide. Brutto-
avkastinga steg også her litt sterkere, nemlig med godt 60 prosent.
Også forandringen i resultatet viser stort sett det sanne bilde som
gardsbruka. Nettoavkasting pr. dekar gikk ned fra 18 til 17 kroner og
forrentingen fra 4.1 til 3.7 prosent. Fortjeneste pr. dekar ble kr.
4.00 - i negativ vei. Inntektene måtte n.a.o. ha vært tre prosent
större for ct gi dekning av alle produksjonsonkostningene.

411r,ILE PRISI',:sSTETIffELSER.

18.00. (12). For å få noenlunde ens priser på norskavlet
kålrot, fornepe, forbete og sukkerbetefrö av 1944 års avl og importert
fr5 av sanm, slag, har prisdirektoratet etter forslag fra "landbruks-
departementet" gitt bestemelser ou prisutgjevning over prisdirektoratets
almindelige prisreguleringsfond. Prisutgjemningen skal foregå på den
måte at staten og import6rene ved salg ag inportent og statslagret frö
skal betale en bestemt avgift til fondet. De nidler som kommer inn skal
anvendes til å settc ned prisen tilsvarende på norskavlet frö. Son
fölge av prisutglevningen blir prisene på kålrot og fornepefrt3 i
ko-:nendc sesong vesentlig lavere cnn prisenc i forrige sesong. nan har
dcrfor fun.aet det riktig å dra inn i prisutgjevningen også dc over-
liggende pröpartier som forhandlerne måtte sittc ned på lager. Det vil
for disse partier bli betaltet vistt utgjevningsvefier1ag, slik at ogsa
de kan selge til de nu reduserte priser. For&vrig viser man til
kunngjöringens bestemmelser som er inntatt i Pristidende.

FLERE OVERLEVIINDE FRA.DN BOILEDE

18.00. (15). Etter hva Afte=sten erfarer viser det
seg at ennu to av -assasjerene fra ulylicestrikken nyttårsaften er konnet
fra det ned livet. Det er den 31 årige fröken Inga Westerås og fru
gnos Eikelid, begge-bosatt i Oslo. De har begge fått svære skader
og ligger på sykehus, nen det ser ikke ut til a Være fare for deres
liv,

NORGES W.GDOL1 - NORGES FRA-j_2211).
11.

O.R. 18.45. UNGDOMSFÖREREN "ninister" Akel Stang
taler:

Vi har nylig Mrt og lest Nasjönal
Swlings förer, "ninisterpresident" Vidkun (;uislingslmnende alvorlige
tankevekkende ord til det norske foik.De=0  hans nyttårshilsen har
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NORGL2 UNGDOU NORGES FflT. Fortsatt.

adresce til hver enestc norsk kvinne, nann og ungdo_i son har evne til
å tenke selv og son har not til å gjdre det, iallefall når de cr alene
i sitt innerste lönkau-len. (en re'z:e ord uhörbare)

Hed utgangspunkt og stötte i bondostanden
og dennes •politikk og organisasjon håpet han at vi kunde komno bort
fra partipolitikkens stadige og splittende ft5lger oG fram til en
samling om do viktigste og nasjonale saker. Og da dette ik'ce lykkodes
brdt han ued de politiske partier og dannet sin nye nasjonale sawlingss-

kiarbevecclse. Klart og tydelig så han at det bar galt avsted med den
kurs og den politikk som ble fart i Yorge, og like klart og tydelig sa
han fra at hvis ikke roret ble last on vilde landet uundge.clig konne
opp i en katastrofc. Og ettersom denne naernet seg ga han alle anledning
til ,gjdre bruk av hans sikre politiske warvarsling. LIn folket hörte

3a sine galle profeter og håpet at han varslet fdil, mens politi-
kernehverken våget eller vilde hdre på han. I. disse siete årenc,
eterat våre ledonde ,Ienn sviktet folk og land, har han tiltross for
di man ikke hdrte hans advarsler, allikevel uttrettelig stridt for å
redde det reddes kundc og ivareta landets interesser. Vi son på
wrt hold f3lger hans arbeidc ved hvordan hans hjerte slår for Norge
og for det norske folk. Vi kjenner hans bestrebelser for å lindre
sine landsnenns ndd og redusere deres vanskeligheter. Og vi er vitne
til hans iherdige kan.9 for å hcvde sitt fedrclands stilling, rettig -
heter og interesser.

, .11erede i 1933 la Vidkun ;uisling fra.1
sitt politiske program for det norske folk,'Bortsett fra de ledendo
kretser i de nange politiske partier som i programmot så en tri~
mot ses selv og sitt systen, vakte dette i store deler av folket
sterk interesse. Og nu under krigen har det vaert almindelig å hdre at
"ja progra_net, det er dct ikke noe å si på“. Men så cr dct blitt så
uendelig neget annet å bcklage os jamre seg over. Denstörste delen
av folket var fullstendig uforberedt på at noe spesiellt og sonsasjo-
nellt kande hende hor i landet. Den naive oppfatning var utbrcdt at
vår ndytralitet var sikrot uten offer og innsats fra vår side. Derfor
fik de fleste 9. april og det sån siden har hendt fullstendig
vranutrupen, Han gir scg hen til flelser, lengter tilbake til dcn
gamle gode tid os lytter til den galle tids menn istedet for å holde
seg i.i1 virkelighotens verden. Ean har trodd på myten on gjcnnopp -
retLelsen av de ganle tilstander uten å ha noen klar forestilling om
hvordcn det,e skal kunde gjonnomfdres. Det er en del av det norske
folk for hven tidens store kanp har (.11,sar1ig interesse.Det cr ikke en
beetent gruppc, eller en 11..asse eller cn bestent landsdels befolkning,
men det er den sanlede norske ungdo:nen. Ungdonmen cr det son skal
levc videre her i landet. Den cr det som er Norges frwitid. På den
noiske ungdo imens vcgnc nå det were tillat å spdrre: Hva har de s3mle
lenn og det ganle systen å by den norske ungdonnen. Hvilke planer har

de ganle for iframtidens Norge, for den oppvoksende slokt. Hvor langt
er man kommet ned frantidsplancne; Har dere virkelig löst proble.tiene.
Det er på det rene og bör vaJrc Llart for alle med hukommelsen iordefl
at dct gamle styret og det gamle systen för krigen ikko naktet å lbse
probl(.nene og-vanskelighetene. Hvordan tör nan pastå at detbe ganle
deloklatiske partlpolitiske systen, passelig iblandet ned bolsjevistenc
Og 'co__Iunistene og som allerede f3r krigen hade.e spillt falitt, hvorday
kan men tro at dette systen kan r.lakte a löse de langt stdrre problemer
vi iu,g har å kjempe ned. Eksemplene har vi jo allerede nok av, Over-
alt '1.%or den såka te befrielse er og dct ganle lysvpriste system
og Ccts nenn er gjeninnsatt, der opplever man kaos, splittelse og ndd
og en y? erlig grobunn for konnunisnen. Det er vel ikke tilstander son
i Italia og Hellas som de gamle politikere önsker å by den
noiske ungdommen. En befrielse av Norge skulde uvegerlig fdre til det
salie resultat. De såkalte hjerilefront og utcfrontcn ned sinc ledere 2.

Engla:d. og Sverige har intet annet felles progran enn å bytto ut den
tyske besettelse ned en russiek britisk ancrIkansk besettelse. Denn.e
hjome og utefront har ikke noen sanlende og skapende grunn å bygr,c på.
Den ikke noen saalet front.
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NORGES UNGDOLL UnGES FRATITID. Fortsatt.

Den ci sanmensatt av uttilige partier og ideer,Skuffelsen lar seg alle-
rede tydelig norke.

,Teser sikker på at alle nordlacn- bnsker
at saJaarbeiac mellon allo nordmenn på sosial og nasjonal grunn.Mon
da nytter det ikke å franellkk et systen som har fbrt til ytterligere
_otsetninger ag splittelso og sor fortsatt vil gjdre det. Dot er on
revolusjons - (),; onveltningstid so. vi cr op?e. i. Det cr noc w-tt
so' kjenperseg fran non sw_ hindres av det ganle. Ungdom..= na være
revolusjonwr. Den nå kunnc lese tidens tegn og den nå ha not til å
tenke nye tanker oe se når ct saunelt systefa cr dbdsdbmt og nå vike
plassen for et nvtt. Dcn ganle tids menn aangler denne evne og sbker%_od alle nidler a holdc kranpaktig på ungdouien for sin taptc sak.
Det or nedslående å være vitne til don torrer son i denokraticts
hellige navn settes igang fra London. Ovcrfcr den norske unedomnon
forsöker _aal å forherlige snik:ord, sabotasjc oe vo3d og lære don opip
til slike for nordmenn uverdige forner for kanp. ilystiske og usynlige
krefter nå dot være sola står bak det helc. Hvordan kon det væremulig
at svart kan gjbres til hvitt (endel ord utbrbare) tok avstand
fra bolsjcvislion og klassekamparolen. De faller idag dette systens lienn
o: halsen og bcr eefri landet. Yorsk ungdo.i. Få bynene opp for at
dcttc bærer galt c'vsted. Fri dere fra kvelortaket fra den ganle tids
menn. Tro ikkc at nan redder landet ved sabotasje, ,aord os terror.
La ikke dC eanle politikere innbille dore at deres systen kan ldsc
problerJone eg skapc lykke for land os folk. Jet ganle systen vil
ikke vcnde tilbake. Det har utspillt sin rolle. Islon det besto og
verdifulleste VGL det ganle skal oe bör bevares innenfor ra.inen av det
nasjonalsosialistiske system. Det er vår gamle kulturarv son må ivaretas
og bygges viderc på. Og her kan innblandingen hverken fra 3st eller
vest' gavne eller hjelpe oss.

En liten flokk av Cen nersko ungdon har
innsett hva den store kanpen dreier see on og har tatt konsekvenfsen
hcrav, Det er den Nasjonale Sanlingsbovegelses gjenter og eutter som
tross notstand, bakvaskelser oe terror mcd begeistret tro har kastet
seg inn i striden for fedrelandets og den norske ungdonnens frantid.
ilange har ogsL satt livet inn i kampen not den storn fra t3st som trucr
.europas folk og dercs kultur. Jeg vet at den norske ungdonnen på
bunnen har sinc sundc instinkter i ordcn og jeg er sikker på at stadig
fleie vil tå bynene opp for hva kanpon egentlig dreier seg om oe son
ct intderlie öns_e for det nye år vil jeg håpe at den norske ungdomen
skal erkjennc sannheten og riktigheten av Vidtun ganle ord:
Lan _å forstå sin tid og ville det godc.

SWDING FOR NORDIS1M LYTTLRE. PÅ NOPSK.
....

S.R. 22.15. Vi har cnnu ikke sikkert konstatert hvor
!lange som er onkonmet ved flyangrepot not Oslo nyttårsaften, men tallot
63 synes man forelbpig å bli staende ved. Stor skade er anrettet i
strbkene onkxing Russeldkveien og Uunl_edameveien, Drc-llensveien 2 på
hjörnet av D;annensvoion og Kronprinsonsgate fikk cn fulltreffer og den
2irc etasjes hbye nurbygningen styrtet samen. En rekke p3rsoner her
ble drept, nens andre ble reddet. Kort Adlers gate 35 på hjörnet av
Russelbkvoien ble ram_et i bakbygningen som styrtot sanmon. 1-unkedans
vcien 3b like nedenfor Stortingsgaten er helt bdelagt, likeledcs
Russelbkveien 22 hvor on kraftig brahn brbt ut. Russselökveion 20 og
26 ble skadet. Den sporvognen som ble ranmet var en okstravogn fra
Frogner tiröstbanostasjonen. 32 personer befant seg i den. 2 ble reddet.
En av disse, on sjbnann fra Eidsvold klarte å ko-ne seg bort til for-
taugskanten. Etter bUdoverfbring og kunstis åndodrett ble hans liv
redLet. Sporvognen var på nedgående i bakken not Undcrgrunnsbanen da
bomben falt. Det neldes at nan ennu graver i ruinene etter de holt
eller delvis ödelagte husene non håp om å finna flere i livet cr opgitt.
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SE:,)INGFOR NO-WISEL L=RL. Fortsatt.

tillosg til TT :eldingon i do svenske
() Te7;-ps 7' ',

vi at Norcesnytt, den norske avisen i Svorise idag
bringor ct ixbervju Lacd forsvarsinisteron sa:1 for tiden ci på bosk
ho.r. Man uttalcr sin cledo ovcr don sodc .loralen og det faf_to hu:löret
hos de norske styrkone os undorstreker at en soldat skal være bcdre ski

å ga inn'i sitt safund ottor iiilitærtjonosten onn hah var fr
ISoldct,:n skal nok, sier hanvære en auto,la.t. Han skal lære sos Visso'
håndsrop oc roaksjoner slikk at han handler likt under slle forholC,
i lys ellcr Arko, snövær oller 5rkensol. 1:on dot cr like viktig at
soldet' n ikke blir idiot. Hor lisgor ot svært arbeidsfelt so 1vi barc
delvis cr koot inn på livet av. -_anskje norske aoldater vil os skal
vitc 1,rorfor og hvordan. En sod soldat skal være ot tenkonde o-nneske
vod oi en sv at han son yrkosnann nå roagero autonatisk. Derfor c-r
volfor,sarboidct nödvendiserc cnn vi hai 4  anot. On de norsko .lyndigheten-
arbeiC i Ensland sa statsrådon bl.a.: Dct er helt avhensig av inn-

og har vært det hole tiden. Vi har nu fått det slik at
alt arl,oido Som er knyttet til Norce skal gå ovor Norse. Det cr en
stor v:nning, [Icn da er vi ocså nödt til åskaffe nateriale. Det hadde
va3rt u lulig 02 ikke dc hjenc haddo vært villige til å ta On hvilkon
som he'st risiko og skaffe alle detaljer til dcn nosaikkk som dct
blir sak å lesse sa--iLtcn.,Wisen o:pplyser for'Civris on strtsradon
at 11.'n har vært en rekke sanger over Norce i norske'fly i dissc ircne,
han var noe. norskc kricsskip ovor til franskekyston, _ions tyskerne
holLt dcnne og er en 2ann som porsonlis kan kunston å kjdro yanks.

Samtlisc ,-lorgonaviser i Stockhol_i brinscr
idc, -)å ledendc plass on santale med on nordmann son ncttop cr

9b,rr.1  Oslo. Han uttaler at rassiaor forog,i,r til alle dC3i,nets tider.
Å..rrostasjoncr, kropsvistiasjonci og forhör likeledes. Drönn fra dcn
cne krigsviktisc bcdriften eter den andre lyder, virknincs2u1le non
koilse:Itrcrtc ödcleg,-,elsor av tysko interosser. Farligc angivcre og
ar)dre forroderc likvideres plamiessig, Frodelis cr ikko Oslonu. Om
notton beir man avgjort holdo sog inne, sicr han. Tyskorno oc quislinsonc
cr yttorst norväse av all sabotasjen os:111 don andre uutforskeligc not-
standen og skyter lös nårsol2helst, hvorso.lielst og _Jet hvemsw'helst.

ikko on dagen ,r man trygs. Ovoralt risikerer man uavlatelic å
bli L, ',Istand for uavlateligkontroll. Defolkningen har fast tillit
til s 13tabrone, fortsettcr han. Den or ikke i tvil o at det or Norges
sak se.totrenotjoner. Sabotasj6n drives helt systenatisk. Det cr
fiencel son skal tilföyes skade, ikke sivilbefolkninson. J avsjC5re
dettc cr ikke så cnkelt. Dorfor cr det av så stor betydning at sabo-
tasjen ikke drives tilfcldig,men i helt distplincrtcforlier og so!:
tilfcl:ct cr, helt i overcnsstw.nolsc ned de militære sjefoncs beste _ cl
ser.

vvvvv VVVVV vvvvv
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1ÅNGREPET PÅ OSLO.

Ofrenes antall sti,er,
D.R. 12.30.i:Visene i Oslo offentli L.,?jdr i das. .

navnene pa seks onkonne til, så at ulykkeslisten na i alt o:2atter
69 navn,

Lan e er blitt rant.
22 00. 19 Etter det iTB har brakt i erfaring var

det ialt 1066 personer son ble rant av det allierte bonbeangrep
på Oslo nyttårsaften.

150 *eersoner har fått heinene sine totalt
ödelagt. Heinene til 216 personer har fått tre fjerdedels skade og'
295 halvt skade. Ellers er skadene satt til en fjerdede1. Ettr:r
en foreldpig besiktigelse resner nan ned-at seks hus er totalt.
skadd. Sju har fått trekvart skadep tre halv skade og sju en
fjerdedels skade. Ialt er det altsa 23 hus.son er skadd under
bw.beangrepet. Hertil konner selvsagt alle steder hvor vinduer,
ddrer os karner osv, cr s)renst inn av luftttykket.

Over sytti  sårete. 

--2"L0O. Et stort antall nennesker til skade

under bekbeancreet .1ot Oslo nyttrsaitten. Det cr vanskelig å få
ndyaktige ol)pcdvcr over tallet på sårete, nen det ekal ve3re over
sytti som er lagt inn på sykehus. Mange av den vil få et lanst
rykeleie, oc enkelte vil oss3. få men for livet. En rekner .ned at
dödsofrelies antall vil koine op i Y5.

Sår sorl sent vil
22.00. 7 Dct er ikke tvil on at det allierte bonbe-

angrepet på Oslo nyttårsaften har gitt hovedstaden sår so^, vil
nerkes i lanc tid. Både det bonberaruede bolisstrak og de hein
sbkte lenneskene 13,,3rer tydelig 7)ress av dct gruso,:ne son hendte
på denne siste da,en i 1944.

Folkene fra Teknisk Nödhjelp og det
sivile luftvern brdyter ser ves gjennon crushaugene og de snå,
tilfeldig swi,lenraskede haugene med innbo , kjökkenutstyt oog
k1e3sbylter. Og her der ligger noen juletreer. En 60 ar gaLinel
dane son har bodd i denne gården i 46 år går forvirret onkring
og bare T.UmlCr. Hun har tydeligvis nistet alt og kan ikko for-
stå noen ting. " Det er _eningsldst", nunler hun.

duknakket ncuin ko—nct.bort til de
frenste av rydningsfolkene og spor hvordan det gar. hustru
og lille gutt ligger under her", sier han og forsvinner.

(fortsettes)
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ANGREPET MOT OSLO (fortsatt)

sier han og forsvinner.

OE rydningsarbeidet går videre, dag oe
natt. Flyttbar( lyskastcre kaster et eet skjer over ruinene i
natten. Det v1r.ei n -sten spö1ce1sesaktg, Rusolökkvegen er to
ganske store bolig1n. borte og flere ar(",..ce griner tonme og ut-
brente aot en. Et a hus har ste_e sprekker i.aurene og
kan falle sam.len hvert 3yeblikk, Også under ruinenc i Ruselökk-
vegen nener en at d, igger nennesker. Arbeidet drives derfor
intenst og uten avbL Alt i alt var det til å begynne ned omlag
1,000 husville, men t,llet er nå redusort til det halvo. Endol
leilighetor ide ninE- skadede hus er reparert i all hast. '

Det er vanskelig å si helt nbyakt4.ghvor
mange offe bombeangrepet har krevd. Antakelig blir det etter
hva NTB får opplyst onlag 75 personer. WL)ore er det 50 - 60
,sårede hvorav halvparten ligger på sykehus og må betraktes som

alvorlig såret. Det skal inidlertid ikke re noon fare for
deres 11v.

DSFALL.

O.R. 12.00 Fra Trondhcim neldos at rodaktr Thornes
er avgått ved dbden etter an tids syke1eie.

23.30. (23) Fra Trondhein meldes at den 23 årige-
meierist Yngvar Arhold Moan onsdag mistet livet otter en ulykke
på .1=esset utenfor Trondheim. AvdMe etterlater seg hustru og en
liten datter.

En 72 år gammel enke Lovise Pettersen,
. Trondhein var for en tid siden sa u1lö.ig å falle og brekke

hoften, Hun er nå avgått ved döden på sykehusot. Lovise -'=etter-
sen var fra Hasvik og kom til Trondheim i höst.

En av foregangsmennene i nærings og
bearifts livet i Indre 11»,amdal, kjöplilann Chr. Brandtswg, .:^tbelvmr,
er död nær 85 år gammel. Han var ikke nore enn 20 år gammel da
han overtok ledelsen av familiens store forretning i Abelvær og
fiskeværet 1 Gjeslinghamn. U. Ohr. Brandtzmg var stifter av den
kjente herletikkfabrikk Brandtzæg Canning, som han sammen med sin
bror arbeidet opp til en av de störste 1 bransjen med marked over
hele verden. For sin innsats på forskjellige amråder blo han
tidlig lt5nnetmod fortjenestmedaljen. Også skogsaken og bureisninge
la beslag på x3randtzægs interesse.

22.00. (18) Den 54 år ganle Gina Gulbrandsen fra gang
ble forleden påkjört av en bil og så styt skadet at hun döde
kort etter ankomsten til sykehuset.
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"UNGD01.;31:INISTEREN"S'

21.00. p.5) "minister" el Stang har sondt en nytt-
arshilsen til der det bl.a. hoter:

"Evis alle nor,menn haddc fulgt
Vidkun ,uisling hans arbeid og lcamp, - fdrst hRns gtrettelige
og uegonnyttigo innsats for do sulten(lc asser i Ryssldnd, og
sencre dot ihordige politisku vokkelsescrbeid i Norge ville
den situasjon vi cr koAmet o)p i warc uendllig meget enklere å
forstå og a redde scg ut av. Llart og tydolig så han at dot
bar galt avsted med den kurs og (len')olitikk som ble fdrt i Norge,
og like klart og tydelig sa han fra, at hvis ikke rorot ble lagt
on, ville landot uundgelig ko_Ime opp i en katastrofe. Men
folket hdrto kun på sinc gamlo profetcr og håpet at han varslet
feil mcns politilerne hveren ville ellor vaget å höre og tro
pa ham. ( n hel del sotdnger manglor på grunn av håplös mottakc1-
se)

. Dcter nedslende a ware vitne til de
former for terrot, ikke minst den åndolige, som i dcmokraticts
hellige navn settes i fra London (9) 	 De som fdr
skrift og tale offentlig og privat tok avstand fra bolsjovismon og •
klassokampparolen faller i dag dette systwas menn 0121halson •og ber
dem: "Befr2'1Rridet

'Iorsk3ungdom I Få dynone oip for at
dctto b=or galt avsted. Fri dero fra Ivelertakot fra den
gamlo tids monn. Tro ikke at mon redder landet ved sabotasje,
mord og terror. ia ikke våre gamle politikerc innbille dere at
deros system kan ldse brobluo og ka.De lykke for lculd og folk.
Dot gam1c system vil ikko V0116.0 tilbRkc, dot hat utspilt sin
rolle. en det buste og vurdIfulloste ed dot ganle vil vi
bevare innon ranmenav dot nasjonRlsosialistiskesystem. :unstor
del av den norsku ungdoil har ilnsctt hvc don store kampen dreier
seg  om og har tatt konsekveasenc horav. Det cr den -.Lasjonalc
samlingsbevegelses guttcr og gjenter som med begeistring har
kastet seg ut i striden for fodrelandot og dcn norske ungdommens

Lci h:r ogs,, satt livet inn i kampen, mot
den storm fra dst so truor Laropas folk og derus kultur. J.eg
vet at den nors'-e undolmen babunnon har sine sunnc instinkter

orden og jeg or sikker på at stadig flore vil få byncne opp
for hva kamoen egentlig dreior SLC 02, og som et inderlig dnske
for det n c år vil jog 11:.)u at den norskc ungdonmen skal erkjenne
snnnhcten og riktighetui av Vidkun ()„uiclings ord: "17an må forstå
sin tid og villo det gode".

N'YE TTDS UNGDOM.

18,00. (10) FrR xtdsvoll meldes at fhv. gårdbrukor
Edvard t5stcrud, som or atskillig ovur 80 år gammel i nyttrshelgen
har utfört un god sortsprostasjon. Nc,n har tatt en sparkstdtting-
tur fra hcimon sin vod Vormsund til sterud i Hurdal og tilbake
igjen, on distanse mellon fire og fon mil hver vei.
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LA HANDLING FLGE ORDJ

"Norges Frinet" At den aktive sabotasjen i de industrielle
og ökononiske bedrifter i vårt land har gjort tyskerne og euis-
lingene nervdse foreligger det flere kjennsgjerninger for. At de
ogsa forsöker å finne en "patentmedisin" mot dan aktive sabotasje,
er også kjent. Således hadde euislingenei Oslo forleden arrangöre
et privat möte for å diskutere s)drsmalet om den Ökede aktive
sabotasje, På dette mdte forslo en euislingbanditt at for hver
sabotasjoakt som ett'dres i landet, skulle et antall av våre pe.trio-
ter arresteres som gisler. Forslaget ble diskutertmeget alvorlig,
Etterpå fant forslagsstilleren en lapp pååsittbord med fdlgende
tekst: DU blir den fe:rste. Da tok quislingen tilbake sitt forwlag
og ingen våget å ta det oye igjene, Og slik skal det også være. 1:.er
det gjelder om å fdlge slike advarsler med kraftig handling. Den
systematiske utrydning av landsforrædere må ikke bare fortsottost
men også forsterkes til det ikke finnes en eneste quisling igjen
i vårt land.

PRAKTISLL LENV13NINGER.

"Norges Yelesenderen fortsezte Mi:J(J1praktiske
henvisn.ingerTom hvorledes våre landsmenn Weenfor jernbancetaten
kan sabotere tyskernes utnyttelse av våre jernbaner, men på grunn
av dårlig mottakelse var det ikke mugg å hdre enkelthetene. Det
framgikk imidlertid at det gjaldt om a 'se tilT vissc foranstalt-
ninger eå. stasjenene som forhindrer godevogner fra åTrusle avg3,rdL
på egen håndT.

•UISLINGENE GR..152 KROKODILLET2eRER OVER TAPET AV BEDRIF=E.

o
rges rihtTt Den tiltagende frihctskare) i vårt land

ger sterkt pa nervene til okkupasjonsmaktene og ouislingene. Den
ene quislingavis etter den annen gråter sinc bitro krokodille-
tårer over den tiltakende frihctsbevegelse. Lin dot cr no_Lså
typisk at de aldri nevner at det er tyskerne det gar ut over.
Jeci, for all del, det er bare uerstattelige nasjonale verdier som
s-r tapt, det er bare d t norsko nwringsliv som rexiimes. quis-
lingene er altså selv blitt klar over at det ikke) lenger nytter
å be for den t-ske krigsmakt. Enhver slik bdnn vil ikkc bare gå
Clo norskb drer forbi, men vil også ansporc våre patrictor til a
forsterke keelpen på alle meter for å ramme fiendcn ennå lere.

)e samme forrædero som har utlevert våre bedrifter eersteder,
bater, kort sagt alle nasjonale verdlor til fienden grater ovcr at
disse gar tapt ved patriotisk virksonhet.

Fritt Folk eiterer en fillegalT aves som
forteller et bedriftsvernet ikko lenger cr blokert. 2:en alle
er klar over at dut er tyskerne og deres lakeier som lakeior som
lagcr en slik avis. Allc cret at bedriftsvernet er blokert og at
den som tar tjeneste hos tyskerne for å vokte over de bådrifter
som produserer for tyskerne, må være forberedt til å ta konse-
kvensene.
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s. 104 1/4, K. 103 3/4
X, 303 3/4
X. 106 1/2

103
L. 106
—. 106

140
830

S.20 1/2, —.19 1/2
S. 138,K137
S.145

702 1/2
S. 272 1/2,252 1/2
s. iolo(?), 1. 1860
S.530,I.50 0 s.5,50
K. 151/2
S.230, K.222 1/2
L.--)21/2
S.235, L.230
S. 153, X. 152 1/2
K. 367 1/2

K. 287 1/2
S. 280,K.275,0 _s.277
X. 230
1~..377 1/2

1/2

4 1/2% Stat 1937
11Stat 1935,1,
3 1/2k:)(tab1941,1,
31/2.S.k:,at1938,1,
4% Hypotekbank 1938
3 1/2% Hypotekbank 1941
0-2editbanken
Xreditkassen
Bjnvefossen
Borregård
E1ektrokei.lisk
Hafslund
Orkla
Saugbruksforeningen
Union

esidcn
BorLestad
Bruusgård Llösterud

Bergenske
Nordenfjeldske
Ivaran
Oocan
Xosmos 2
Odd
Rosshavet

.+

Valutanoteringer uforandret.

SILDEL2LDING.

O.R. 19.15 Da sildefisket netto)p skal begynne,
sender Oslo Radio for tiden si1dcmeldinger tre ganger om dagen,
klokken 09.00, k1okk3n 13.15 og klokken 19.15. reldingen 13.15
kunne ikke høres. 1.:lokken 19.15 löd den:

Hittil foreligger det ingen meldinger om
forsksdrigning. Forsöksdriveren var ute på Storholmfellet i
natt, men melder at bare to (stin.or? - lydorsbL'istykker) sild
ble sett.
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DAMARK:
.. . .. • •• em.

Bombeattentater.

D.R. 12.30 Ved 0700-tiden torsdag morgen sjedde
det en kraftig eksplosjon i G. Johansens 1-askinfabrikk på 7:4rre-
bro. Det ble anrettet endel skade på maskineri og det utbrdt
en voldsem brann som det tok brannvesenet flere timer å slukke.
Eh tid så det ut som om en nærliggende.trikotasjefabrikk skulle
være truet, men det lykkedes å redde denne.

S.R. 12d30 En kraftig eksplosjon inntraff inatt
Fredriksberg, meldes det fra 'Idbenhavn. Det viste seg å være et
bombecittentat mot en villa tilhdrende overingeniör A,K. Daeh.
Inneboenre hadde av attentatmontene fått ordre om å forlato
villaen läpet •av tre minutter, og kort etter inntraff eksplo-
sjonen. Villaen ble fullstendig ödelagt og til og rud nabovillaene
ble alvorlig skadet.

Flere bombeattentater bM.r ralyportert
fra Danmark gjennom Sveriges Radio, således har det funnet sted
ett i Lbge og et par i Ldbenhavn.

Vaktmannen snötyskerne.
D.R, 21 45 Pressekontoret hos der hdhere SS og

politifdrermeddeler at det tyske sikkerhetspoliti har oppdaget
et tyveri av raajoneringskort i Gentofte. Tyveriet var begått av
en illegal gru-ope som ble ledet av on vaktmann.

N tt bruAkull-leie oppdaget.

• 2,30 Et nytt brun-kull-leie er oppdaget

Jylland omtrent25 km, vest for Vejle. Det menes at leiet
inneholder cirka 100,000 tonn. Overfalten er hede og kullene
ligger ikke dypt

Prina Axels 1 st akt å avveie.
S.R. 2,30 En lystjakt viste seg, ifdlge moldinger

fra Lalmd, onsdag morgen utenfor Landskrona. Den krysset iinover
mot land og da det på lang avstand var tydelig at mannakapet ikke
var videre navigeringskyndig,tok en svensk bht ut for å 1.1jelpe
den. Båten ble tatt inn til Landskrona. Den viste seg å VWTO

stjålet og tilhdrte prins Axel av Danmark. Besetningen er blitt
tatt i forvaring av politiet.

Situaajonen forverrer se for danskhavarist. 

S.R. 12,30 Situasjonen for don utcnfor

utonfor Skånekysten, grunnstdtte danskedarper, Grethe av Grene.,
har i nattens ldp forverretseg betydlig pa grunn av det harde
vær, Om Aorgenen oppdaget man at dcn hadde slitt seg lds fra
nödankeret og holdt pa a drive innover mot land hvor den nå står
på grunn ca, 25 m. fra strandlinjen. Bergnin,sfartdy har ikke
kunnet gå ut på grunn av værforholdene. Lasten bestar av cement,
som sveller nar den korimer i berdring med vann. Det at
båten har vann i maskinromet og er reerunget lekk. Bergnings-
arbeidet blir derfor ytterst vanskc1i og det foreligger faro for
totalhavari. Besetningen befinner so i land.
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SVERIGE.
tnin   ••

Fiskerne vil ha fritt lcide.
S.R, 12.30 SvenskaVestkystfiskarnas Oentralförbund

henstiller i en sl:rivelse til resjeringen om at underhkndlin&,cr
skal opptas med dc krigf3rende lcnd for å gjöre det mulig for
fiskerne å dra på fangst i Nordsjben. 1:an benviser til den kjenns
gjerninger at dc begronsede fiskcområder son nå anvendes cr
sterkt beskattet for fisk os videre framholdes dct at danske
fiskere har fått seg tilvist visse områder i Nordsjöcn hvor de
kan drive fiske. Skulde sådan innrömning utvirkes, bör krigsrisk-
forsikringen utvides til å gjelde dette område, mener forbundet.

Flerc arrestc,s12ner_i_Lönnowen-aff2eren.
S. . 22.00 ForJlannen i Utlendigskommisjonen, E.O.

Pålson er i das blitt arrestert son inpliscrt i Lönnegren-saken.
Av utredningen fraiår det at Pålson har hjulpet Lönnegron i dennes
for tysk rekning drcvne underretningstjeneste. Lönnegren har opp-
sitt at han siden 1942 av Pålson stadis har fått opplysninscr
on utlendigger i Svcrige, for det ucste politiske flyktninscr dct
drcicr scg om uinst 100. Opplysningene har inncholdt flyktningones
navn, födselsår, addesse i Svcrige, samt inn og utreiser
ned deres politiske innstillin og virksomhet med hensyn til
fremmede makter. Derinot påstar L6nnegren bestemt at ingen heumc-
lise akter eller dosier er blitt utlevert til han. Etter Lönnc-
grens Citsgg har Pålson ikke fått noen godtgrolse for sin virk-
sonhet, nar undtas 200 kronor som ble utbotalt for opplysninger
on personale ansatt ved fremmcdo legasjoner.

Pålson har tilstått at han har viderogitt
opplysningor til Lönnegren. Pålson påst&r videre at han ikke kjente
til arten av Lönnegrens virksomhet.

SP0RSMILLET 011 ESKOREERING
• 19.00

senkningen av Hansa
krav om eskortering
utydelige)

STERS3-UN.
' lys av'de sistedagers hendelser,

og Vænnersbors, cr dot igjen blitt framsatt
av svonsk skipsfart i 6stersjöen. (Detaljer
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OSLO

18,00 (20) I (Icr: ble Lo av ofr,:ne for -„oi-foc=gre-oct
begrcr-vet, aeldcr 1`..f bcooston. I niddags ble det, hold.t i
St. Olavs kirkc for don 13 nr g,-.111.c 261' lincE3L,fl.

-fyldt til sistc )1asl: v vdddcs
fcunilic og slckt, vciincr, c-fatcr og Jnenin Ls:iellor. Dcn forrottende
prcst, kapclan Duin, vdrmc trdstendo ord til de cttc-r1c1.-c
og tegnet ct vakkert bilde av avdddc soni cn solstr'alo

kttcr iicssc.1 fant begr:'velscn stcd.

I f=liddag ble fulmcktig vcd Norces
Cloaringinstitutt, Rolf k. nudsen, stodt til don sidstc hvilc.
Det nye:krenatoriwi var fyldt til sisto pla2 ().; cn ixengde vakrc
kransor dekket katafalkon, baren og colvet omkrinc og kapellct var
pyntet mcd levendo lys og gr3nt.

Ros, kap. Schucbeler forrottet oc som
utgancspunkt for sin talc ncvnto -,pastoren ordet"Gud cr trofast",
Ltter talen ble dot vcd presten nedlact kranser fra foroldrc og
venner. Fordvric var dct on rekko signonte kranscr fra vonner og
kolloger. 2Iars1::1kor var to av avdddcs porsonlico venner.

PATRIT2FORUDET.
•

18,30 (13) DLA Jvonsko aris :orcontidlin_onfor 29.
dosc.2bor 1944 skriver under ovorskriften " Det Jorske ?atriotforbun-
dct".- I:orskc Patriotcrs .Lorbund ma botraktcs son skalkosjul for
en komunistisk organisasjon, erl=cr to kjonte aicdlciier av det
1\:orske Årbcidcrparti til liorgontidAincon son ba deL,uttryko sin
oyaf_tning -v den nye organisasjon sen synes legge hovedvekten
pa komunistisk roprcsontasjon i recjoringen og hjo1:1].cfrontons
tjenostc.

I det forbund soul no cr tracit fral cr
komunistene den bevissto dcl son gir an tonen. Til forannen hiÅr
man utnovnt en ubetydclic )olitikor soLl wider hcle kriKen har
samarbeidet mcd komuhistenc. Hni sjkor s nsTilicris legge grunnon
til ct slacs folkcp3,rti, da ot åpent 1:wiunistisk vil
c4drc stdrre lykko etter IJorcos bofrielsc.-.2bundet har uten tvil
fatt en del tilhengcre, mcn dot ser ut son dc flosto svensko 'viscr
overvurdorcr botydLincon av dot. In_non ,2olitiforlcingenc har man
naturligvis visse nuliglieter, da incen driver )olitisk virl:soJhot
uten komunistcnc so2 til og nod kan bruko svidd havrcgrdt i sin
agitasjon.

Lan for Jyelikkot ninne on at noe son
k:ltc sog 1:orsk --front dyensynlic cn forld-)er for ibrsko .1-- trioters
Forbund, i juli sendtc ut ct oyQro) soa bilac til J-1.c".I
oppropct krevde nan av recjerinen at -11e v:,)onfdre normonn i
Svcrige straks skulle rustos ut mcd do n3dvcndi':c hjol)cidler oc
sondes hjem for a delta dirckte i frihetopon. Skuldc dette .13to
vansk143heter -v -oraktisk cllor olitisk karakter, krevde iaart at
fecjeringen skuldc innlcdc forhandlincer ned sovjutsanvoldet
så snart son mulic å 2. sendo alle vapenfdro nordile= i Svericc
til sovjot for a dolta i frihetska.00n den Rddc arme.
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20,30 (27) ST001,H0L:I (Interpross)
Dcn norsko sender offentliggjerde den

30. desembcr kl. 23,45 fdlsonde :iorske troyDer no overalt
satt inn i fromste linje i det hdye nord. Samarbeidet med sovjet-
russerne foregår en,lo uten större rivniner. ITorske tro:?per deltar

i oyDrenskingsaksjoner (); man cr også gutt isans 1- cd a verve
frivillige. De ntkivendise våpen og annen utrustning slir stilt til
rådighet av sovjet- russerne. Dette har vakt berettiget oppricrksom-
het i London og amerikanske journalister har ved det der=ende
norske utenriksdepartenent bcdt om bekreftelse på at norske soldater
cr blitt kledd i sovjet- russisko uniformer. Do amerikanske aviser
som blir dårlig forsynt med ['nernere cnkeltheter er mcget ivrige
etter å få detaljer om dettc samarbeiG som foregur mellom den norske
oksilregjerings representanter, den norske hær og Sovjet- Sclmveldet.

Hittil har Lkanbure fått meddelscr som er
så propagandiske at de ikke cnsang har funnet anvendelso i den
amerikanske presse. Den norsku eksilregjering i London orklærer
riktignik at den står på beste fot og har det nest intime samarbeid
med Sovjet og den IWA.e hmr, men på den a _nen side frykter mcn for
at meddelelser on at nordmenn er inlemret i den Röde hear i de
-1,Tordnorske områder SOM or besatt av sovjet- russcrne, vil vekke
metvilje både hos vestmaktenc os iLke minst i Sverige, hvor man
forsbkor å gjire gode miner til slett spill.

Ln av de viktigste grunnor til at sendemann
Bull ble avsatt som representant for den norske emigrantregjering
i Stockholm, skal iftage volunderrettede kretser som står redaktör
Tranml nær, ware at sendemannen skal ha advart den Nersko London-
regjering meget kraftig mot å wre for optimistisk med hensyn til
Sovjet og 1,ibrge. Han sakl ha bobreidet 1;ygårdsvold at han
er o'ått mcd sr):Lat nordmenn som cr blitt innkalt det bcfridde-
omrade or blitt forsyrt med sovjet- russiskc våpen, uniformer og
annet utstyr og satt ittn på særilg utsatt punl:ter i lord N
Norge. Trass i at sendemannens protest faktisk b,T,2evar on franstil-
ling av den mening som redakt;ir TrannE31 oe andre av -cabeiderpartiets
menn i Stookhol-1 uttrykte, har rogjoringc' likevel unnet det
klokest å fjerne ham kurtigst nulig fra Stockholm og den krets av
arbeiderpartipolibikee som mstsetter seg saraarbeidet med Sovjet.

STURLLSSOL Ordre S. 7442.
Oslo dne 5to januar 1945.

R, sjonerinp', av b_y_winqsno_turint og_127&2411..ggartikler.

Poisstein (Jbbbestein)

Peissteih (jobestein) kan inntil vidre
omsettes og brukes fritt til byggearbejder uansett den gjeldende
rasjoneringsordning for bygnirgsmaterialer og bygningsartiklor.

Oslo don 6, januar 1945.

Nmringsdepartementots avdeling for industriforsyning.

Sturlasson.
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D. R. 12,30(i:Tors3.7.) Tuborg brygeri Vir ved 3,30 tidon i ,:lorges
utsatt for et sabotasjeattentat, som nernost nå betraktes som en
katastrofe. 30 - 40 hevwpnedo nenn trengto sig inn i brygeriet
og nrskinhallon, overnennetvaliteno og arbeidorne og anbrakte 21cre
bonber i naskinhallen og brygeribygningen.. A5L1e bojbor eksploderte .
santidie oE anrettet voldsom stor skade. Foroldbig cr skaden annslått
til 4-5 millioner kronor.

Av de 1500 arboidere er 1100 nenn, som
arbeide nod 000rydningon, nons de 400 kvinnor blir arbeids14se for en
stunn frenover.

S. R. 22,05 Det herskor forbittre1se i Oslo not
tyskernc, forde do ikke slo flyalarn ved angroct nyttårsaften.
De var blitt unnerrettet i god tid fdr non fdrst
da bonbeno falt gikk alarnon. Dot or sier en nei aa fra Oslo
ikke fdrste gang tyskerne unlator å slå a1arn tiltross for at
f1yeno er over byen. or nu fasts1ått til 75. Vi -
bringor hor en fortogne1soovernye dddsofro indentlfisert:

Astrid scrun fddi 17-1 1920. Svalbardvcien
9, b Vestre Åkcr. ;,.11y Adofson , Dr).n,iwisvcion 2. -strid Jorg, f3dt
11-11 1911, Kro.lorinsons gt. 2. .,,sbj3rn Ottoson bro, Vestby stasjon.
Odd J-2,rynhildsen, fddt 9-3 1923, St. T_Ialmards gt. 31, b. Lydia Luggc,
82 ar Ginlohcinon. Signe Custnva ErilTson, fddt 23-7 1913, 6vro
Storgaton 53 pra-non. Sverre Gundcroon 23dt 3-3 1900 Uorto.dlcrs gt.
27. Gloris Ha2,dn fOdt 31-3 1905, Ovro Stordte Drannen.
Gustav -1.7anson,ft 22-5 1372, Lolstal gt. 16. Solvoig Kanson 22 (*r
Odals gt 8, hjohdrondo i :..rodrikstad. TorbjUrg 1:crjc, fddt 13-7
1916 i IToldO, bosted I-Jygdö .Ue 25. Thor IT)jarno 3-ohnson, fddt 25-10
1925, Skdyongt. 25, Daglar cnassen, fddt 23-11 1904, Snegt. 35.
R-gna ITaric Knudtsen, fddt 1-7 1902. 01[;-, kristoffersen, EL=02
Fyson. Hulda-Kristine Larsen, fddt 2-4 1078. Fru ditrie. Linborg,
Ldvenskjolds st. 9. Randi Lunribcrg, fddt 14-5 1915 :-ordb-p;t. 43.
Ragnhild Kolborr„ fddt 24-5 1917, Stavanor skor;voien 7. :lulda

fddt 15-5 1870, EI-L;orraten 20. Oskar r.rd , lodu
23-7 1870, Rusldkvoion 50, Gord Gronacr f3dt 29-3 1918,
Halden. Finno 0"ytler ? fddt 9-2 1927,- Fikolino Tolvsen 81
Gustav Jonsons ninde Oslo. -Eirbkcn Si nL.Tdnncson 30 Lr Oslo.
Oddborg Ulvedal, fddt 29-9 1917 ilcnaal  csyl ,(,rgen. 3-.gny barud. ?
fddt 3-1 1927, Indrovoion 17 ,-orgon.:onkefru Anna Lovisc keilun
fddt 3-3 1374 i "Lidsberg, -.dusldkvcien 22. Husmor ?aulinc Var_strdn.
fddt 4-2 -L,:irstall ikke o)-)gitt -,--ildkveien 22. Lilly i Hrcte
Kalvorsen, f5dt 4-10 1919, Dra: 'onsvoicnn.  R gnar L.-J:vorsen, fddt
14-5 1939, Dra..-Ionsveion 2. Oyvind Holstad , fidt 20-11 1905,
1<,.ristianFjerdes gt. 8. Ludvik L-.rson, 70 år, Aus1dkvoion 22.

En Oslonclding til svensi[e aviscr ida,
går ut pa at byen Filkofjerd bå Sdrlandet ossJ. utsatt for bonbc-
angrop nyttarsafton, angrioct på Oslo. Ei stdrre brannor
opbstod. Ikke fdr ved 22,00 tiden var nan herre over ilden. Sjd-
buene ved havnconrådet og tollvosnots hus blo anntendt og vidrc
Roga1and.bankons hus og nusoet. En scrie oksplosjoner opsted ved
brannenc, den sistc og kraftigst vcd 2i,00 tiden. En brannnann
wkon son var det enosto offret vcd angrepot, mer. oc. 30 ble såret.

(forts.)
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S. R. 22,05 (Norsk fortsatt)
En 51 år cammel nor=nn J'ustin Hristonson

er död i konsentrasjonsleiren Oranienburg i Tyskland 4-12 1944
etter å ha sittet der et år. Hal.1 var fra Fauske i Hordland.

Overkonstabol I;.ondrad Stono ved Oslo politi
er ifölgo anonsor i Oslopresson hastiG revet bort 20-12. Han var
kjent sam en angiver og farlig quislingclann.

En ens mann ved navn Valenstin ? fra
Laksevåg ved Bersen, blc skutt av on tysk vaktpost kort f3r jul.
Han hadde un tid va3rt .ittersdkt os da han blo overrasket aå gaten
la han på sprang og ble skutt ned.

".d sabotasjc c); sprEengnins i Tune
mekEniske verksted i Oslo 15, desember, ble en viktie frisomaskin
3delast. Denne .Tiaskin bruktes til eb spesialarbeide, sem tyskerne
brukte når do skulde skaffe jernbane-rener over brutto linjor.
Tross tyske soldutor liadde vakt gjenhomförte du 1,orsko patriotor
arbeidet.

IT.itteni desember forsökte to tyske soldatar
at flykto til Sverie fra 1:ord- b7ore. De ' avsted sar3men
med to norske piker. På en Gård i Lalfjeld ble de overrasket av
tyske vaktstyrker og skuddveksling -)pJsted. B,sge de tyske flyktninger
blu drept, desuton er tysk löytnant fra vat'..t,s,a'rkeno. For don ene
flyktningons vedkoLl.rende, skyltes deden solvLierd.

Arrostasjon av tidligere konsul Lönnegren
i Stockholm som har tilstått at han for tysk regninG har spionert
for utlendinger oc flyktninser særlis norske, cr ko -met enda mer i et
oppsiktvekkendo lys, etter at hans mod,urboider '.yråinspektör i

Paulson statens utlendingsko2isj(1., Robert . " ogsa er arrostort. Han
tilstår at han i ca. 50 tilfoller har gittLönnesron opplysninger
om utlendinser i Sveriee. Saionafereh har utl3F4t en bölge av harme
i Sverige. Svenska florsonbladet gir et uttrykk for almindelig opb-
fatning når de idag skriver.: 1:an har vanskLig for å holde tilbake
sterke ord for donne sk,nada13se forbrytelseshistorie. Verselöse
flyktninger som har sökt bes1:yttelso i vårt land, veLk fra nasistenes
gancstervelde og rienneskeforagtende lakeior er sjonnom un sjelder
semen manipulasjon blitt solet vidre. 0a i den 2.anöveren har en svensk
tjenestemann i betrodd tjeneste wrt behjelpelis

Gjennor sir. st3i.lLng oc tiliitsmrv har
han hatt kjennekap til alt so,1 har ancatt flyktnincene oa har hatt
adgang til hemlise opplysnincer som ha- har kunnet utnytto på on
så skamrieliG måte. Sverige er etilt i leJipalyset aå en kjedelig måte
Det er ikke on privat mann sw suart har sflckt sig inn pa forbudt

a

er.rade, som spioner har for sLikk, mon hdn har i sin tjeneste-
stilling framstått sat.i en av representcrtone for vårt lands behan-
dling av andre lands borgere sou har en:t beskyttelse her. 0 hax det
vært kjendt at Paulson har nwrot naeistisk0 sy2patior og har hatt
fortrolic aragang med quislineer og andre uslinger og andrc utenlandske
nasister blir saken destomere betenkolic. Vi mcnor at den politiske
innstilling hos embedsmenn os tjenestemenn i det demokratisko sanfunn.'
Svenska ILibrsonbladet hcvder at utbreset antidemokratiske porsoner
må holdes utenfor slike stillinser. De kan ikke påberope siG on demokr ,

kratisk rett som de sel"fonekter oG gjör alt for å spolere oz rent
bortsctt fra deres rett, ma jo samtu.nret boskyttc sis selv.
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TuUDN.o GJESTL:i.

21,30 (28) Nyttrsaften hnr ubudne gjester vmict på
ferae i Berg kirke i Lrun1anes.De har stjålet 13 en- arms lyse-
ste4er på alteret,men ollers ikke rört noe. Det har iyensynlig w3rt
tyvenes hensikt å forsyne se.g ev altervinen, men den oppbevares
fortiden på et annet sted.

13,00(12) n nann stoa id2g i byretten ti1jTa1t for 2i
he stjålet en 1oianebok med 3000 kroner fra disken i on foretning
her i byen. Bokon tilhörte foretningens innehaverske som gjerate
pongene sinc i on aao1 louLiobok i stedet for å sette dcm i banken.
.11e pengyne var fra tide fjr 1940, da hun haLac en ron mani for
å sarale pa disse unic ,)oncoscUcne.

1,tter at tyvcri ver anraelde blc dct pa
11te funnet on lonnebok hvor det var seralct iali hundre kroner

i sedler fre för 1940. 1:a.ailen hcvdet bestemt at han liksom den
deme, he,dde en svekhet for gamle sedler og 11-n nektet bestemt

a ha tatt pengcno. 17.a.niien blo ddrat til fengsel i et år og fracWmt
statsborgurlige rettisheter.

BERGEN.

22,00 (37) Hawden:Or .,.?risrett har behanalct en större
prissak mot ot le1tborg Tysseda1, son gjennom de to siste år her
drevet en omfettunac ulovlig virksonhct med oppkjöp og vidresalg
av rasjonertc varor. J:iltaltes virksonhct er regulert svertchandel
og pris- oc resjonoringsbesteuelsene cr systematisk tilsidcsatt.
Retten fant å matte dönme honne til fengsel i et år, ried fradrag
av 24 dagor for utholat varctekt. Desuten betale en bot på 700
kroner. Hun blo ogs:I fredönt sinc statsborgerligcrettigheter i et
tiasrou av le  år.

-lord:1Lnd prisoliti her i den scincre tid
tatt en rekke pris- overtrodero ved vingebenet. En silacsalter fre
Dergonsdistriktet cr sålodos ilagt on bot på 12,000 kroncr, en
inndragning av 40,000 kr,rner for å h- solgt 800 -Wnner sorsild
og vårsild til ulovlige

(4RPSjORG.

22,00(35) I Vostfold fylke er det i 1944 gitt
bevillinger til opphovolse av ialt 75 ektcskaper. Nerav er 33 fra
lenddistriktenc og'12 fra. byene.

SARPSBORG, ITylkesleder Leister i dstfold semorganisa-
sjon opplyser at samorsanisasjonen i 1944 har sto.tt hundreder av
-rbeidcre med råd og lbst nenge saker av betydning for dcm.
Overalt hvor det gjeller å forsvare erbeidernos interesser har
organisesjonen vm,ret på ferdc. .:rbeiderne har osså vist sin takk-
nenlighct.
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STORE BELO.P.
0, R. 12,00 Godseier G. L Dahl og frueElVerun
har gitt store belöp til en rekke formål, deriblandt 30,000 kroner
til syke, ganle og fattige i Elverun, 20,000 kronertil et krema-

- toriun i bygdo og 20,000 til fremme av skogsaken på ijstlandet.

ULY112

20,30 (25) En akeulykke hento ved middagstider i dag i
Röldal.- Haukelivegen, son kostet to born livet. Tre smågutter
kom Dkende nedover vegen i stor fart.Da plutsoliG en lastebil viste se
seg i vegen,greide guttene ikke og breilse og kj6rtoned stor fart
inn i bilen.Gutten om sat foran ble drept på stedet. Den andre
ble i sterkt skadot tilstand kjört til sykehuset, hvor han döde
straks etter, Den tredje cutten kon fra det utet særlige skader.
De to onkonne er Storm Westerlund os Svein Eide, henholdsvis 9 og
7 år

TJNSBERG.

21,30 (29) Etter de noterinsene en har gjort•ved
Vestfold landbrukskold på Fosnes ved Tdnsbers, var gjennonsnitts-
temperatuven i 1944 5,37 srader mot lerndlt 4,70 grader.

22,00 (34) Liinisterpresiaenten har tatt vedtak om at det
under stor- og -årsi1dfiske i 1945 skal werc tillatt å bruke to
notorUrevene snurpenotbåter.

D. R. 18,35 I 1:jöbenhavn }o.r CA Kristonson .ottatt et
trudselbre7 om a legge et större beldp 1)wlser i en brun kolifilutt
og anbringe do på et bestent sced, cllers 7ilde han bli 2kutt eg .
hans hus surongt i lufta. Kristensen ble neg»t nervds, la Ipengene i
konfilutten os ga seg ives, samtidig D(:(i uolitiet var varslet.

stykke nodde i caten nötto han on ;',erson, som satte en lykt opp
hans ansikt og tok fra ham konfilutten eg flyktet, Lien CeD han var

så opptatt raCaLt komoe avsted mistet nan kor2ilutten. Dot er e,inu
ikke noe nermere 0J-.1

Svensk radic OT3ttotsendinsen etter kl. .
19,00. Dansk radio stoppet sendingen kl. 18,45 til 19,30 på
grunn av niillitære aksjoner. Folkesenen uleselis pacrunn av
atmosfæriske forstyrrelser.

vvvvvvVVVVVVvvvvv.7
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18.00.iTyttrsskiftet har virket avbrytende
-oa vIre alliortcs anF;re inot tyskorres -oiratskutor langs var kyst.
Ved 21ws1iftet bic der ::ettet en angroot tyslca sI i i varc
farvann. Sålados har stcro skisans=ligor i Oslofjorden va3rt avlagt
flore bes3k oL utenfor Flokkefjord blo to tyske piratskutor boribut i
orann o. det sedde ±2od et.-tysk skip i 3aycr i. issc ancreD
dannet sluttoppcjUrot for wi.fattendo oillorte angrep don tysko
skipsfart varc r'arvann. i arot 1944 angrep son ytterligere har vanske1iL-
gjort tysornos forbinnelser aioci. vart land. 1:_bn sar:2tidig dannot disse
ancrp inlodningen t c og utvidede elliorte oporasjoncr for a
laJ.Lic Len tyS.c skipstralikk lans vr kyst helt og holdent i 3.A?et av
1945.

dette o=2et av frihotsk=en på
vi konsontrerc enda st3rrc o'Dp=kso»hot 1 det nyc årot. HvC2 cnestc
landsann or klar over hva dot betyr on nazityskernes sjJforbinnolsc

v5.rt land bIjr avbrutt. Dot vil si at deros Dirtskuter havnor på
havets bunn. Dot vil ne.g noLfira at deros Okkupasjonstropor snart
vil kao til å =glo dot allor nddvedisto, at Lo iko kan trck.kc
sine troopLr boiT't fra vårt land for ubé. aen inn frontor

at do kan bort.23c alt Lat da har tatt stadi stjolor i
vart

lt detto vil ned , andre ord ha til f5lgo
okkupasjonsariloons snaligc tilinotrjelsa og. vart lands befriclso.
Denne op.peavo har allierto ei bscg0 .b er ogs vrt
kjeLi-oendo folks ovc i dot nyc år. klen skal vi na detto ål .L]:a oba
vi re. hjc....ofronton forst,02.LC varc siag mot d11 tysko skt)sfart
havnene uto pa havot, Ssn1ig or dette op-ioc,avor san våre havne -
arbeiderc, stjbonn, fis.Lore dan. ivfigo befoning langs kysten  na
konsontrore sog on i det ko-=de år kJ.le niicr og, ::otodor bli
tatt i bruk. Ingon E3rlige landsJnonn Lla tjonostcejJrc -pa tyske pirat -
Skutor. Det or diroktivet til alle landsnn idag.

Vi har tiLliora rdogjort hvorlodeu n:.an
ved LL skru til bresene på jornbancvognonc, bdeleg',ger tolefon og telcgrJ
forbinnelson til j=banostasjoneno og videre fjornor do kiler :nan
plcier a lasc av vognene på stasjononc ned , kan ipfdro don nazityske
transport Stora s'nador,

vi baskjeftige oss ned en annon
for:::. for jarnbancsabotasjo so o akan utf3res av allo og enhver. Sa
kjent betyr det rido signag ai linjon ho Cr 'Lln.r, hVG:12o4. to(-.:Ct
stop.bc. U.on ec cr ikc alltld n(:)dondig, å ha ridt lys for a opon21 dettto

‹mernål, ha histori.c fra Ostlandot fortollor o2n at cn kan wbona dette bare
ved hjelp av on lun o eld tJed. hvItt Ivs hvis on op)tr= pe rette
Llåte. Pa en av dc linjor på jstiardet :ICSt 0--)?ttt i don tyske
transTiort, kor, det forleden -ocsenda ot odstog lastet noe. tysk
krigsr,atoricli. -21utse1i fikk lall fra toget se ct hvitt lys
ivric h d ble svincet rundt i en Toot blo stras sto),Ier og
allo togets funksjo=er bio sondt ut i J-:irk0t for ,a sa ottor hva sor,1- c--- - -var pa Je nno hvorA,c. c_cn -tLajon
soin hadde (tt signalet aller nocn =en LI-;Jaktil at dot skuldo
ciLvendig. sto:;i0 Loct, -23rst ettor lang tids ferlb ble toc.ot satt.
bove&;o-rso i j i on dot kj-drtc on lang strekninc g t langso::t

da nan fryktet for at dot ciulikevel kunde vean noe galt fatt ned. linjon.
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FOLI.WENDERLN. Fortsatt.

..rsaken til denne alvorligc stans sen
kostet nazibandittenc meget tid, var en ung patriot. I kveldsmirot
lurte han sec; til jernbanelinjen or da toget var ca 200 meter fra det
sted hvor han stod tente han sin 1=clykt og begynte å svinge den i
on sirkel. Da togot stoapet forduftct patrioten etter å ha utfrt en
god -.patriotisk hamdling

Til våre lands=n soJi bor lanss våre jernr
banclinjer og san har hjertet på rette sted vil jer: barc si: Bruk oa

dette kaalpi'Jiddel for å hindro nazityskernes jernbanctrans-aort i vårt
land.

Vi har tidligere redegjort for hverledes
oprdsningen i Nasjonal SaLaing griper c)i:a seg n,ed raske skritt. Dette
har bl.a. sitt sg utslag i en rekLe oposisjonelle retninscr innenfor
forræderaartiet, oposisjonello retninser som bekjenper hverandre Laer7
nebb og klZ3r os bruker alle de tilstedeværende midlor for å renvaske
seg selv til den hårde don. som de vet er i vente. Det er nenais hensiktmn
med alle disso oposisjonene. Forræderne mener derved å skaf-te seg be-
viser for at oaså de har-vært med på å bakjempe quislinslcdorne os
tyskerno,

Fritt Folk skrev for cm tid siden angående
detto sprsmål bl.a.:

Også innen våro re 1:cr foregår en ut -
velgelsc som sjör noen svakc oa nocn sterke. Dc svake söker argumenter
for a del,ke over sine esne svakheter. De huker scs fast i kritikk over
både det ene og det annet 2,r å 1)ynte på at do selv holder på å svikte
i privens stund.

På den måte skriver Fritt Folk so repre-
;enterer de forrædere som har brent alle sinc kort og derfor ikke har

annat enn dgden å vente mot de soal iallfall levcr i håpet on. at der
ennu er tid. Nen la oss fortsatt holde oss til Fritt Folk: I sanrie
lederartikkel heter det bl.a.:

Et sasrlig ondartet utsla, av denne virksoia-
het cr et illesalt blad som cr utsondt til en rekke folk. Det or
forsåvidt i stilen at dct kallor scs Norsk Hird og at det forsker å
skjulc sine ,emenheter bak talcmåter, 1:en dct tar utcn tvil sikte på
å undersrave "Föreren" og konpromitcre den ide vi kj.emper for.

På sa^:e måte uttaler den såkaltc fylkea-
fbrer Holu seg i en tale i Oslo forleden, Han uttalte:

Han behdver •are å nevne det såkalte Noisk
Kird som det mest motbydoligc forsdk på å splitte våre kiefter og å
(Jaelerse forholdet til

Og etterat den såkalte fylkes-fcirer hadde
sitt (?) on de so_ står bak den illogale avisen s kaimer han .acd en
uttalelse som karakteriserer stilli.gen innen quislinspartiet iJag.
Han uttaler

Llle tillitsmenn i Nasjonal Sanlins nå
avvisc denne provokasjon ved å være mere på val:t og clutte mere op) om
bevegelsen i aktivt arbeide. Ikke et ord til de menige nuislingor. Dem

ar han alleredc oJpitt håpet or-1å holde på lenser. De har allerode
falt fra eller står bak opostsjonen. Nu gjeld_r det bare o_ å redde
tillitsmennene. Slik cr altså stillingen innen Nasjonal Samling idag.
"I alr det gjelder oposisjonen som står bak Norsk Hird, kan vi forsikre
dissc quislinser om at der idaa jireVE.S aktiv, miakkisk handlinr not
nazityskerne og, de ledene quislinger. Det cr iJare det som kan virke
sal en fornildende olastendithet på doneens dag.

I Sverige Er det orcanisert ct forbund av
norske flyktninr.er som kaller seg De Norske Patriotera Forbund, For-

bundet har allerede fått stor tilslutnins os teller na 2500 medlemaer.
S0:1 for.nann cr valgt Nul.stad. som har vawt _aedlom av det Lorskc Jrbci-
derpurti i 25 år. Son nestformann er valgt Libort Brock Utnc. Fler-
tallet av nedla:L:ene ti1hrer også Dot Norskc Arbeiderparti, endel
tilhörer Venstre, mens de övrige cr fordelt på de andre denokratiske
particr. Det nyc forbund blir vict stor interesse i den svenske presse
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FOLKE=DLRLN. 2ortsr.'tt.

S0.1 uttaler b, 2 U ',CtL norske )atrioter.
det vi Lst- )0 t-L'iotkrs Forbund inn for en

aktivcre ot alle dellokrtiske partier
soi har (.eltatt itar a.bivt i kan skal bli representert i
hje..LfronteLs le., lse ord fajt oort)

at hon har v 3rt av det Norske
Irbeiderparti i 25 r.

Rn har aldri rt keJ=nist, tillccr
ZW.stad »en j h arbcidct ned koL,unistenc under okkupa-
bjestiden hje=.e,  tjc/: an ftke forstå hvorfor ij,ke dc skal
va31,rcy2esentert i

:[..,:csendcren ".:Tores Frihet" har stadic
löpet av trc'r kjcpct for. sånlo alle landsnenn til en aktiv

ka,Tp net ok1Arbasjonsten. 0: ut fra den urokkelice kjennegjerninc
at denne ka.Lp bwrb .jen.o.of3roo vee, en-Swtlihc: av alle norske
borere utun honsyn t Ty.1:2tipolitisk op)fatnin6, relicids anskuelse
cller sosial har vi u o.L stadic I.tt inn for at alle de
C_cokratiske -")artior v:bre representert i hjefrontens ledelsc
so i vi De .1erske. PatTioters Forbund oc
haper dt dets virs=het o:,a1 bli til av i kaupen J-iot den tyske
fascisLic eL for jenbp?rcttclen av et fritt, UaheiC,, delwkratisk
ITorce.

S.R. 12.30. T.Gt eha1t clearinc..iord" later til vwxe '
bccått i 1oi toro e j ia etter hva so.2. til danske
',retser i Stoc!chol.... T-) nerLn 1.5snct +L re.kL skudd .bot Lr 30 :u.3r;
,lektriker, Lihar —e:er s::jedde 2a s.ao sted hvor
kvelden i forveiien eern far 1t 'onske nazistpartict i 1bor ble
skutt o drept. val km 'Iuritzen.

',1(.ere eldes at Gestapo i de siste dacene
har foi'ett-.tt en rek e arret(J:jon':' oa 2rest Sjellend hvor ialt
16 roo.: r er 1Ditt en -odseilor ao.. overca se- til
Gestapo da de truet fir, av Jersonale hvis han
i_ke ko frå situ b:_ju3este2„,

LIT.FI'ERZL :02.1) I $ T .
•••  •• arI

S.R. 12,30. Et so„:„ beteknes so. clet
fbiste kuff,rt..):C i li DlitLtS historic ble i r o)pdacct.
I en kjcller i hu Lt 1,3%A. ;:t-.n 20 fa t nan en reiseveske rcd lik-
dLler i en 1eili s hus fa.t 'an ocs:L cn pakto ned deler
av et ennese, bl n. o itnet Q1 den uhyrccli/-c jornin Den
'Yrdede er e: 7 an fniken nneo kathllde johnsson. Gjerninrs.lannen

,r en by;-ninL,-arbeier ve blc idac, arrestert i en
kafe hvor hon ble ,jenkent uv en å\ ;:jestene. Han hadde p seC ca
3500 Lroner son han IiaaLc rivet fra den .'yrdedc salt hennes rasjonerincE
kort. N.P,n var ved 02r,tasjonen o:I.virket av alkohol. Han har i for-
h3rsretten wrLet,

vvvvv VVVVV vvvvv
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s3ndag Y. janUar 195.

MOSS.

18,30 (28) - :re2,atorict i 1:loss var fylt til sisteplass-
ds de firo Id1c.Hmor av som omkom i Oslo nyttårs-
aften ble bisatt i Det var far, 11102 og to sJnner.

De ,J„ro kistcne var dekket mcd et vold av
blomster og kransor og bak kistcne stod don floromvunne fane til Oslc
distrikts 1okomotiv3rsonales foruning. Ved Lnton L:nutscns båre stod
kologer fra jornbOtton J-resvckt.

. • Jol,ncrost Hansson - Laucr, ILoss forrettet.
Det blo lagt ned en c Ia a1Lse. .

DOD0.

•22,30 (45) I uleiL o;s nyttårshelgon ble det gjort
store skador undc..,T cn storm som rastc j.,d TY:ordlandskyston.Et stort
fjds og en hovedbygning b1c styL.::t tUrcdt, forteller bladot Wstor-
ålen. Endel fiskoredska2cr ble skadct.

18,30 (29) Vod on c'.rauatisiz brann gården Stavn
i Flk i Hallingdal cr tc bront inne, moldes til Duskeruds
b1-d.

.Liorou av g„rdon, don 86 ar gamlc Helge
Stavn og hans dattor Cw2.ild VC2 alene hjc.,,me på sården da brannen
begyndte. Faren 11. tilaa s i a. lon otasjo mons dattercn var ute i
fjöset. Hun 13p inn 2cr 1,o o 2 won tilhjulps, mon varmon grep så
hurtig om scs at de iI.ke ,roido konmu se.; ut. Legge to omkom i
flcumerno.

hele _cDvudbygningen brente ned til grunne.
.1t innbo str3k mod sat 11000 kroner i kontanter.

DR=.;11:CrSUL=2.

22,30 (4)
,

:,'.,', .,ore i Lofoten mcIdes til VesteralenE
,:vis on to drukningsulyi.,kvr. l',n 30 :tr sammel kono, som gikk ovor isct,
på et valln,_gikk igjonnom og druknet. En annen eldre kono gikk også
gjenhom isen og druknct. Fun ko,-,1 ikke hjom og da man lotto otter
henne fant man honne ddd i vcnnet, ;,ntago1ig har hun fatt alåg
idet hun böydo seg ned for 21. ta,opp vann.

Bodd. Ifdlgo :Iclgelands blad hendte en ulykke
julåften -..)å'Lakselvvatnot i Viston Helgeland idet en 18 år
gamme1 gutt, som var-ute på skjöyter gikk i en råk os druknet.

•
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(5KONajIM,' LILDINGER.

j!k1,12,12irsen fra Oslo Börs, 5. januar 1945.

1/2

4 1/2Statt 1937S 104 1/4 1: 103 3/4
4Stat 1935,1.S 103 1/4 K 103
3 1/2Stc.t 1930,1.K 103

Hypotekbank1038S 107 K 106 1/2
3 1/2Ilypotokbank 1941106
OreditbankonS 145141
KreditkassenK 832 1/2
BjUvefossenS20 1/2 K19 3/4
BerregårdS 138 K 133 Ons 137-137
ElektrokeniskS 145
HafslundK. 705
OrklaK 265
SaugbruksforeningenS 1925 K 1885
Unionr.3"5,70I5,30
..gdesidenS 160 K 152 1/2
BorgestadS 230 K 222 1/2
Bruusgård KibstorudK 255 Orls 260

-J.Tordenfjoldske
Ivaran
Ocean
Kos=s 2.

Rosshavet

156 K 155 0:.s 155
170 ?
270 K 235

12 292 1/2
202 1/2 K 277 1/2
232 1/2
382 1/2 0:s 387 1/2

Valutakursene uforandret,

NY ORG,i

18,30 ( 27 ) Xvinnenes hjelpokops er on ny organisasjon
sol er i StaLL vokst. KHK, so21 hjelpekorpsetkort kallos, opp-



rettct for ,n k"layh -;bt år siden ottor ordre fra :linistorprr:sidnt
;uisling har so,-1 opogave å ta sig av norske kvinner so.1 cr ut-



skrevettil arbeidsinnsats salat å stå til r'.ispnsisjon for nr)rsko
insatsor når det kreves som 2. eks. vod fly-



angrep.
I en samtele r,c3C NTB fortellor leduren foi

korpssjef -F:ru 01a_ Jjoner, et arbei("ie mod oppbyningen av
organisasjonen har gått ovor al] forvoni.tis, J.an
helt o: L2.r, L-ne Cenne iler. JL,t. kurso.,.
for å utdanne befal, slik at man z3.11crede nu har f4t en fust grunn-
staiuue. 1,tter kursene reiser befaletorundt til forskj;llige leire,
hvor det arbeider norske kvinner. Her organiseres så grupper innenfo:!:

Bcfalet -oser at boligforholdet cr bra, at kvinnene får
mat, at arbeiaspresset ikke er for stort osv.

Ved siden av arbeidet rundt om i landet,
tar ICHK seg av en rekke andre sosiale saker. Bl. c. arboider man fr"
tiden med en regulering av tilsettningen av kvinnelig arboidskraft.

Korpssjef fru Bjoncr understreker til slutt
at KHIC er underlagt staten og at Uet ikke or noen politisk organisa-
sjOA hvor medlemskap i partiet er niidvendig. I KHKs rekkor er det
plass for alle kvinner som er vi1112, Jil ofre.



Side 3 söndag 7. januar 1945. Ur, 1342.

SKIESESOIWEITS IlrfTLZDING.

23,30 (51) Som innledning til skiesesongcn hadde den
nyutnevntc skileder i Norges Idrettsforbund, Odd Krohn innkaldt til
skiledermbte lördag etterniddag. libtet ble holdt i Turnhallon.

Foryten medlemmene av skilederens råd var
krcts skilederne fra fölgende kretscr nött: Vestfold, stfo1d,

kry 	
—kershus, Oslo, liuskerud, jvre og Fedre Oppland og Hedemark i alt
14 mcnn.

I sin innlodningsta1c frcmholdt Krohn at
vanskerne var til for å overvinnes og honstillet til sinc modarbei,-
dere å gå inn i skiscsongen men initiativ og optimisme og gjiire
det bedste ut av situasjonen, selv om de store stevnene forelöbig
måtte sLiyfes. Ved felles rnstrengelser og don rette samarbeids-



ånd cr jeg ovcrbevist om at skiscsongcn trass i alt skal bli vel-
lykket, sluttet skilederon sin talc.

Lv swlig interesse på mötet var disku-
sjonen 02 klasseinndelingen for gutterenn samt bestennolsen om
promierinc,en og utdolingen av damenes pokal. Fölgende forslag ble
besluttet oversendt skirådet til godkjennelse: Klasseinndelingen ved
guttcrenn skal heretter o:T.fatte fngende aldersklasser: 10 - 12 år,
14 - 16 år og 16 - 18. Santidig ble det foreslått at juniorklassen
skal senkes fra 18 til 17 år for slalom utfor og hopprenn mens
aldersklasson for langrenn forslagsvis blir satt til 10-20 ar
under uttrykkclig forutsetning av at löypa cr lett og ikko ovcr-
stiger 8 kilometer.

Damenes pokal skcl deles til bedsto hoppor i
kombinert klassc, men eventuelt oppsatt ekstrapremie forteinsvis
skal tilfalle boste langrennslöper i kombinert klasse. Konbinerte
löpere i ctt og samme renn kan heretter ikke starte både i spociolt
langrenn men m för starten nolde fra i hvilken klasse dc vil
starte utenm den konbinerte klassc.

Skilederens råd blo bosluttet utvidet og
fik]: fölgende sammensetning: Da6finn Carlsen, Bjarne Zarlson,
Simon Viksuoen, Otto C. Olsen og Leiv Storhaug.

"Å-ORD.

S.R. 19,00 Ytterligere voldsdad har i de seinero dager
intruffet i Danuark, meldes fra dcnske kretscr i Stockholm. En
nasistisk politinann Karl Malmbro, som gikk under navnet Björn
Pettersen ble skutt ned på en restrurant. Han dödc byoblikkelig og
en kvinne so,1 var ned han ble hårt sårct.

Sekret= H. K. Hansen er död på sykehus
ettor å ha blitt såret av cn kule. ( Der nevncs flere mord, mon
på grunn av forstyrrelsor kunne ikke navnene leses.)

S.R. 19,00 Til formål for Nergesinnsamlingen som nu
foregår i Sverige, er der fra to fabrikker i Karlskrona innsamlet
20,000 kroner.
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BODj.
•11.•••• .11.   ••

22,30 (40)
kj3rt av en bli
like etter. Den

Baker Håkon Brenne, ble forleden dag på-
i Sa1tdalen og kom'så stykt tilskade at han döde
omkomne var 54 r gammel.

TR01:8e.

18,30 (30) Forleden ble det forövet innbrudd hos
urmaker Jakobsen i Tromsö. Tyvene som kom inn gjennom butikkvinduet
ettor f?Jrst å ha knust rutenmed en sneball. De fikk med teg amlag
20 ur av forskjellige slag, Man har enno ikke nee spor etter tyvene.

850 rasjoneringsmerker cr stjålet ved
brudd 1 Drangedal forSyningsnemd.

OPPROP TIL HIRDNEUENE.

22,30 (-) I siste nummer av Hirdmannen retter
Nasjonal Samlings förer Vidkun uisling et opprop til Hirdmennene.
I op,propet heter det bl. a.: Jeg kan med glede slå fast at Hkrden
ogsa i de4- år har vist det mot den innsatsberedtskap som
jeg hadde .ientet. I urokkelig troskaps, bevegelsen og vårt folk
har Hirden gått tappert inn fcr å löse de cppgaver som er stilt.
Det nye L:cet vil sikkert stille enno heldere krav til Hirdrrannene.
Om striden bl:r oldrig så hard kan vi re viss på at den vil ende
med seir for der store sak vi kjemper for.

STOCKE0111.

21,30 (37) Fra TT meddeles a fremmede fly f1J5y
lördag kveld inn over Sör- Sverige. De fra vest og forsvant
ut cver 5,stkysten. ostlig kurs. Noo sE,inere f1yenecrer

Sver.l.ge,med y,urs vestover.

22,30 (39) Jkisesongen b.t~: epnet ,ried et .:)1_3:[-Xffl-
ronn 1 liddkleia, sorl. Oslo skikrets ar.eu.ng(rte. net bl€

lykkt.Yorho:Id.ene tar gode og når man tar hon:Jyi til deq
minimale trening ldperlic hadde, må resu.:_tetet av sesongens15.c.E,te
s1,.11omsrenn sies å være 12.tmerket.

De bedste resaltater b1v: Xlasse 1)
Hans ilegnus J.ndersen, OsLo Turn, 69,5.- 2; hk:Irger Opel 71.6-
Klasse B: 1) .Sigurd Samuclsen, Du.i1 6. Ottar
Brehmer, Oslo idrettslag 8,. Damene 1J9te bare, en omgang. 1)
Karoline SköIen, 1,unner 1,06,5. J ssei ( hnir atiype ): 1)

Rolfsen, Sport 37,1
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F1:112ri IKGSBÅ-21 2:JDDET.
0. R. 22,00 En båt på omlce 130 flyktninger ombord
blc lördag buksert inn til Hud.vilzsvall på den svenske östkyst av
en svensk lolsbt. lillyktningsbaten hadde vwret under vcis i tre Wgn
og fått motorstoyp da den nærmet sig kysten. Nocn av dc ombordva.-ren(9c
var sa ncdtatt at de nåttc legges inn på sykchus. Dot var flcro
barn ned I b-ten.

5. R. 12,40 Hansakommisjonen befinner sog i Karlskrona
for å underske Vamnersborgkatastrofen. Der cr ikke meddelt om noe
nytt vrakgods.

S.R. 22,00 sveLske bevaktningsbåten nr. 16
grunnstötte fredag pa nordsiden av revet Ost Ntddingen, meddelcr
tkystens marinedistrikt, Fartyet sank i morgcs. Besetningen

som bcfant sig ombord kori i 1ivbaten inn til Nyddingen fyr. Samt1igc
er uskadd. Da vnirct er bra er de:„' utsikter a'berge vraket.

S. R. 22,15 (Dansk) Lian har nu kunnet konstatere navnene på de
to tyske offiscrer som har ansvaret for de tyske tropper forvoldte
pa norske eiendommer innen troppene trakk seg tilbake-i Nord-Yorge.
Det er en kaptcin Grugner og overlytnant Croks?,-

FLYLNGREP"I DLIT=,
21,45 D.R. Ca.. 14-16 engelske fly kom overSör Jy11and
og angrep endel jernbanctog. Dor ble drept 27 personer og 50 som
var hart saret ble innlagt pa sykehus.

(Folkesenderen uleselig pågrunn av forstyrr-
elscr)

vvvvVVVVVVVvvvv
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MeIdinger, mandag 8. janUar 1945.

CRFOR BUIL FORFLYTTES av FRITZ IHLEN.

0,R. 19.10 (Verden og Vi) Da vi fikk beretningene fra Nord Norge
trodde vi, med tusenvis av norske frontkjempere at det ikke kunne •
stemme. Vi kunne for eksempel ikke fatte at våre London-emigranter
visste om at våre stakkars landamenn deroppe ble drevet som
kveg, puttet inn.i bolsjevikiske kompanier, satt til de verste
mest ydmykende arbeidsoppgaver for det röde herrefolk, da de
jule- og hyttårshelgen hyldet de bolsjevikiske arneer, ja ut-

talte glede over-at fri nordmenn kunne feire julen i et fritt
Norge. Vi håpet, ærlig talt, at det ikke var sant. Så langt kunne
vel ikke nordmenn komme, selvom de hadde mistet fedrelandsflelesen
på grunn av det lange emigrantliv.

Hen, så uhyggelig trist det enn er, åå
kompromitterende det enn er for de norske ledende emigranter,
meldingene er blitt bekreftet. Og det hjelper lite, nar en stem-
me fra London på en ynkelig nok mate, fors6ke å stemple den
förste meddelse som lögn, Den 30. desember sendte nemlig en
norsk morsosender ut fölgende bekreftelse: "Norske tropper er
hå ovoralt satt inn i de fremste linjer i det 1Wye nord. Sam-
arbcidot med sovjet-russerne foregår ennå uten strre rivninger,
Norske tropper deltar i opprenskningsaksjoner og en er også gått
gang med a verve frivillige. De nödvendige vapen og annen

utrustning stilles til rådighet av sovjet-russerne." Så langt
er det altså kommet med vår tidligere regjering og konge. Ikko
bare stjlItiende finner de'seg i at Sovjets horder rykker inn
landet vårt som erobrere, ikke bare stilltiende finner de seg

i at våre stakkars landsmenn i Nord-Norge, SQM valgte å bli
igjon nå tvinges inn i en sjasket bolsjevikisk uniform og sendes
til arbeide med spade og geværer for sine herrer og erobrere -
emigrantene står til og med foran mikrofonen og hyller de saMme
herrer og erobrere, de forråder sine egne landsmenn.

Det er imidlertid gledelig, tross alt, at
det ikke bare reageres krafls her i landet overfor del; uhyggelig
triste spill som i dag foregar med våre egne landsmenn. Hendifig-
ene i Nord-Norge setter sine spor også blandt emigrantledelsen,
som tydeligvis ikke er så helt enige når det gjelder å g seg hen
til Sovjet. Som vi vet er sendemaan Bull og legasjonsrad Ditleff
fjernet fra emigrantenes legasjon i Stockholm. At dette er
gjart etter lang og alvorlig overveielse, kan vi være overbevist
om, smrlig når vi tenker pa 1;Vvilken viktig post nettopp Stock-
holmslegasjonen er for emigrantene. Men, det berettes at sende-
mann Bull er blitt avsatt som representant for den norske emigrant-
regjering fordi han har advart Londonregjeringen mot å være for
optimistisk med henblikk til Sovjets okkupasjon av Nard-Norge.
Han skal viderc ha vært så .uforsiktig å bebreide Nygårdsvold at
han har gått mcd på at nordmenn fra do såkalte "befridde" am-
råder er blitt forsynt med sovjet-russiske våpen, uniformer og
annot utstyr og satt inn på smrlig Utsatte stedcr i Nord-allorge.
Så mcgct mer interessant er det hele, når vi höror at Bull har
gitt uttrykk for den samme mening som Tranmæl og andre av arbeider
particts menn i Stockholm tidligere har fremholdt.

(fortsettes neste sido)
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Fr.j.tz Ihlen (fortsatt)

Som en set er kampen mellom våre emigranter
full gang, mens landsmenn ofres, tvinges inn i militærtjeneste

hos de rMe erobrere, Emigrantregjeringen og en hjelpel6s konge'
mister ikke bare fotfestet pa Londons, kanskje noe herjede gatet,
de mister ikke bare fotfestet når det gjelder den norske jorden,
de mister ogSåfotfestet når det gjelder posisjonen blandt våre
egne emigranter, Fpr her er allerede flere leire. Vi haricoMmu-
nistene som holdår den vanlige kurs: Alt tor Sovjet-Norge. Vi ha?
våre skipsredere, forretningsfolk som mer gg mer er glidd ovoi.

den amerikanåke interessesfære, vi har Tranmæl og hans mange
tilhengereSte, som holder på sitt:(avstand fra fraterniserit4)
med Stalin, Molotov og hans drabanter. Også har vi de andre,
Londonregjeringen og andre som ikke riktig vet hvå de skal gjøre,
Det ene tyeblikk kaster de seg J.:armene på Sovjet, oppfyller Stalins-
krav om a gjrne Bull og Ditleff, samtidig som nå Ditleff blir den
norske amigrantregjerings representant hos den polske emigrant-
regjering i London, Ikke sa lite av en tabbe fra Nygårdsvolds
side all den tid Stalin har orutt endelig med'den samme polske
London-regjering, Men når ikke engang Stalin 'Ohurohill og Roose-
velt kån enes om det eviggamle polske spørsmåi, så kan det ikke
mere sa lett for de hjelpelöse emigrantene.:. Men krigen, den mili
tære, såvel som den politiske, raser videre.

Vi, som står med begge ben Då norsk jord,
kan glede oss 017W2at utviklingen herhjemme. Flere og glere av
våre landsmenn begynner å få tJynene opp for tingenes virkelige
tilstand bare g& som kjemper for den nasjonale sosialisme,
men også hundretusener av landsmenn er i. dag overbevist om at
emigrantregjeringens sovjet-vennlige politikk er Mdslinjen for
land og folk,

BOMBINGEN AV OSLO NYTTIRSAFTEN.
biat

Steffini sbillede.
. 8,30 aktuelti Klokken er halv tolv og folk står og venber

- i köen ved rationalteatret. Det er söndag og til og med årets
siste, La -css si at DU er en av disse hundrede som står*ogøventer
i. köen ved Nationalteatret. Du tenker på dagen foran deg, pa den
herlige skituren innover Nordmarka för du skal hjem og skifte av
deg'sportsklærne innen du skal bort i aften, for det er h.ets siste
dag, nyttårsaften og du åkal feire den, som helé verdenE,j6r med
deg, På en dag sbm deline, dén 31. desember 1944, hvor himlen ét
klar og ren og solen skinner, ja„ du tror neppe det er desember,
men en dag i mars, er dine tahker så langt borte fra krig med
gru og brann og hat og hevn. Ogåå som lyn fra'klar himhel,
hører du duren fra flyvemaskiner, hörer et knall, et brak, ett
til. Du ser hus som latyrter sammen, ser en trikk nedoer bakken
fra Glitne til Nationalteatret som tretfes av'en bombe, bbrer
redselsskrikene fra de ask~ige passasjerene hvis lunger sprenges
av lufttrykket fra bomben, ser mentesker som 1-castås opp i luften
og faller ned på jorden, lemlestet, istykkerrevne, dUle. Altsam-
men er som et mareritt, det verste du har opplevd. Du kaster deg
nesegrus i bakken for Ikke å'bli truffet av granatsplintene, og
så snart det er blitt stille, löper du, flykter avgårde, fOr a
komme lengst mulig unna dette redselsstedet, dette helvede,. Etter.
på hbrer du at over-30 mennesker som befant seg i trikken mistet
livet og like mange, ja flere, ble drept av bygninger som styrtet
i grus.

(fortsettes neste side)
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B01.3=GEN AV OSLO (fortsatt)

Wdsl:lokkene 1:imer i by og bygd som'en
anklage not gjorde dette. Kan dct være virkelighet, har.
det hendt dette, på den siste dag i året; en söndag ved kirketid,
da byen lå i en stille og fredelig dvale, badet i en matt vinter-
sols stråler? Ja, desverre, Det handte at forskjellige nordmenn
mistet livet ved et rått overfall på byen vår, ved et luftangrep
som ikke ga noe resultat, uton å ödelegge norske hus og eiendom,
å s6nderknuse mennesker som sbille og rolig gjorde forberedelser
for å feire det nye året.

Nårsk ungdom 1 Det er sagt så mange gange
tidligere, men nå nå det engang være siste varsko  9g  jeg tror
at dere har fått öynene opp- det nytter ikke lenger a tro at de
skal befriloss. Sc hvordan det gar 1 Våkn opp og se kjenns
gjerningenei öyncie I Det eneste som kan redde den norske ungdom,
Norge, landet vart, cr on gang for alle, forståelse og samhold.
Husk det og vi kan ald7..i tape. Nei, vi skal vinne

]

TuUto1efonistinner  borbt:) ut,

S.R, 22.15 (norsk) Svenska Dagbladet melder i dag at blandt
de bygningene sam ble rammet under bombeangrepet mot Oslo nyttårs-
aften var en gård i Munkedamsveien hvor tyske telefonistihner
bodde, Mange av disse ble drept.

4ihrr

pter1i ere tre navn til Wdslisten.

S.R. 22.15 (norsk) Det meddeles ytterligere tre  navnpå
omkomne norske: Tannteknikez Frank Harris Johansen, 25 år ;
Henriette Pettersen og Gerd t'arde.: Om de to siste savnes
ytterligere opplysninger forelöpig.

Oftene be raves.

20,30. ( Den 24 år gamle Astrid Gunhilde Isr m
som omkom i Oslo -nyttårsaften, ble begravd fra Sandar kapell
i dag under stor deltakelse. Prost Prytz talte ved den avdödes
bår4 over teksten "For llos deg er livets kall".

To av ofrene fra bombeangrepet Mot Osb
nyttårSaften, Iviargrethe Halvorsen og hennes fem ar gamle sönn
Ragnar, ble begravd i Rolvs:y lördag, meldes det fra -redrikstad.
Bårene var plasert i korot omgitt av D.uletrear og et veld av
blomster lyste opp blandt srgefloret, Sogneprest Thörner Hoff
forrettet.

DODSFALL.

22.00 Fra Halden meldes at direktör Harald Knut.,
sen ved Grand Hotell i Halden er död, 54 år .gammel. Knutsen var
en årrekke hottllmann i Bergen og kom til halden i 1936.
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FORAE SLUTTKAHPEA.

S.R. 22,1.5 (norsk) Etter tyskernes nederlag i 1944 i spörsmålet
QM mobilisering eg arbeidsutskrivningsforsbkene i Norge, går man
på ledende norsk hjemmefronthold ut fra at tyskerne neppe kommer
til å forake noen storoffensiv rob deb norske folk den förste
tiden, melder svonsk presse i dag. Det undorstrekes samtidig ut
de tyske forholdsreglene, i likhet med den norske elotstanden, i
lbpet av siste halvar har fått et stadgi mere militært prog.

Inntil 1944 bnsket ikke den allierte 0,76"

kommandoen at roramennene skulle gå til direkte angrep mot tyske
militære mål. De norske hjemclestyrkone skulld spares til slutt-
kampen. Parolen gjelder fromdelos for störstoparten av hjemmestyr-
kene, men på visse punktur er signalet til kamp gitt og man for-
bereder sin e'ative deltakelse i sluttoffensiven rot Tyskland.
hbst ble en stor olje-offensiv gjennomfbrt mot tysketne i Norge.
Siden har aksjonene vært rettet mot transportidlene, mon inntil
videro ikke kommunikasjonsmidleno, Nå forberedur man see til
aksjoner av betydelig stbrre dimensjoner, hetcr dut.

BXE,R,KREEJ ARBEIDSLEIR SABOTERT.

S.R. 12.30, & 22.15 Fra Oslo meldes det at sabotbrer forloaen
natt har svidd av arbeidsleiren i Bjerkreim, mellom Stavanger og
Flekkefjord. I leiren befant seg for tiden bare fcm av befalet
innen Arbeidstjenesten. De ble bertfört av sahotörene som aeretter
tendte på al10 bygninger hvilke brant fullstundig ned. Skadone
anslåes til un million kronor. Bjerkreimele±ren ble pygd i 1941
og hadde normalt mellom 150 og 200 mann.

PIET TIL D6DE.

S.R. 22.15 (norsk) Et kjent medlam av Arbeidernes Ungdoms-
fylktng i Trondbeim, Arne Tbmmerås, 27 8 år, er mishandlet
til dbao. Gestepo forsöker å framstille dedsfallet son selvmera,
elen det er beviEer for at han er dbd som fb1ge av tortur i
Gestapos hovedvarter i Tiondheim, Llisjenshotollet.

Tömmerås var sönn -v formannen i Trbnde-
lag faglige landsorganisasjon, Karl Tbmmer3.s, som ofeså er abd,
etter a ha vaerbarrestert flere Ganger enda han var lam i den
ene siden,

$,R. 22.15 (norsk) Konstabel trarle Svartbw2c i Zuislings
statspoliti i Oslo er likvidert, Han ble begravet lbrdag. vse_
Svartbæk, som ble 26 år, var fra Vardal, begyntu som reservo-
konstabel i Oslo 1940 og ble konstabel i statspolitiet 1942.
Her gjorde han tjeneste som sjåffbr. Ean-var kjent soel en
aggressiv quislingmann.

S.R. 19.00 & 22.15 En av Q,uislings politilbytnanter, ved
navn Brynhildsen ble skutt ned i Dramen L3rdag kvold, moldos
tr. TT fra Oslo. Politiot hadde acr kvldon foretatt en razzia

Drammens sontrum c)g arrestert endei eersoner. Brynhildsen har
deltatt i kampene på bstfronten. H,)n ïar 25 3.r ga=1.
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H1RD" ER LWFORNOYET.

S.R. 22.15 (norsk) Det illegale quislingbladet, "1-orsk Kird",
retter i en artikkel en overotlent1ig skar kritikk not tysh.erne,
fordi do oppga Finnmark pra'Aisk talt uten svcrdslag, enda 1an9ls-
delen gjennom =.0 cnn firo år var utbygd til en stork festnig
ved hjelp av tusenvis av norske tvangsarbeidero. Fra ier1in kon-
ner det et telegra,T1 hvori det lakonisk hetor at Berlin ikke venter
ytterligereni1ita3re begivenheter i Nord-Norge fdr vintoren er
over. Var det da, spörNorsk Hird, nöduendig å foreta tvangs-
evakuering av 50,000 nordiwnn pa dct nest ugunstige tidspunkt av
året? Vi forstLr ikke sa_LIEnhengen i det hele. Vi forst'j.r bare
at det ikke er Norges inUeresser som cr ivaretatt i Finnmark i di
disse skjebnesvangre uker. Tyskorno har vist at de kan stanse
bolsjevikenepå Ostfronten. I-Lorfor har de da voket i -dlinnilark?"

131adet angriper ogsa "politiAinisteionas
Lie son stilte seg til disposisjon ved tvangsevakueringen. "Har
den nakten tyskernehar forlent hum ned, gjort hablind, siden
han ikke lencer kan se ivorges reelle interesscr?" spör bladet.

VÅPENUTDANNETE QUISLIGLR.

S.R, 22.15 (norsk) på vel underrettet norsk hold räkner nan
med at det hittil er utdaJ.Inet uellon 6,000 og 7,000 ruislinf;er
til våpentjeneste. Dertil konuer visse sposialavdelinger innen
politiet, quislingfornasjonene og til de£2 rekner en i forste
rekkeGerin.anske SS Eorge, A1arnoinheiten des Hirds og Hirdons
Bedriftsvern er vcsentlig bercknet pa tjenestgjoring på "den
indre front".

TVANGSEVA=ERING AV FISKEFILET.

S.R. 22,15 (norsk ) Den stor tyske fiskefiletfabrikken i
Hunerfest, hvis niaskinori er evakuert, skal nå  föres opp igjen
i Svo1vmr. Den andre större tyske fabrikken av sanne sort
Nord-Norge arbeider fortsatt i Bodo. Tyskerne or i travol
virksoJlet ned å prove å få fra..1 ravarer til disse fabrikkene.

SPE1RLS0NE I OSLOF,TRODEN.

R. 22.15 (norsk) De tyske marinenyndighetene i Oslofjordoi
har op:Fettet en sprresond ved kysten utenfor Horten. Grunnen
antas a ymre at endel russiske krigsfanger er ront herfra ved
å vasse langs strandbredden inntil do fant bater de kunne
flykte

OPPRETTEISE AV EISJONSFOND.
.............

22.00. 2tter det Pressebyrå får vite
haw en nå tatt opp arbeidet med å samle inn penger til et fond
til fremme av misjonskunnskap og misjonsstudium. Fondet skal
bære Hans Eg4des navn og det skal opprettes et institutt
band med det.
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SILDEFISKET,

O.R. 19.15 (sildeJ.J.e1ding) Storsildfisket: Det fore1igger fralide1es
ingen meldinger om at fors3ksdriverne har vært ute pc feltene.

DLII XOR= KDLONI I BERLIN LIDER ET FiCI= TAP.

(likw.R. 12.00 En av de mest kjente kvinner i den noråke
koloni Berlin, fru Trine Grube, er i disse dager avgått ved
døden etter lang tids sjukdom. Hun ble 66 år ganne1. Fru Grubes
heim vil væ?c kjent a.v mange nordmenn for den gjestfrihet en nö
der.

, ENDA ET OSLOOFFER BEGRAVES.

0,R. 1900. Fra meLles at den 81-årige
Nieoline Tolsen som omkon under bombeangrepet på Oslo nyttårs-
aften, ble .gravlagd Mrdag.

FRIVILLIG ARBEIDE FOR NORGESHÅLPEN,

S.R. 22,15 (norsk) På Trettonddagen, lørdag, son cr hellig-
dag hcr i Sverige, arbeidet man on rekke stoder til inntekt fox
hjelpen til Norge. Noe sentralt organisert arbeide på dcnne
dagenhar dut ikko vært i år, nen mange stoder blo slikt arbuide
gornorlfrt spon'Gant. :langfoldige tusenkroner er komm.et inu
pa dennu aten

TORPS OPPHOLD I STOCK.HOLM,

S.R. 22,15 (norsk) Den norsko forsvaraministeren, Osear
Torp,.son frandeles oppholder seg i Stookholm, ha:c i de Siste
dagene hatt en rakke konferanser med.svenske nyndigheter, deri-
Wuint statwinister Hansson, og med norsko myndisheter.

XERNBANESABOTASE I DAM'ARK.

S.R. 22,00 Forrige_torsdag ble det fortivdt en neget
o.nfattende jernbanesabotasje 1-:Le",,dGs til danske
kretser i Stockholn. Flere av det noderne anleggs autonatiske
spoksle.2 bIe Ji;rengningen ledet til store reer
i å avvi".de trafikken. Natten til 5. januar inntraff

sprengningerpå fem forskjellige jyllandske linjors moldes
det videra.
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LEIDESKIP FORLATER SVERIGE.

J.R. 19.00 Tre svenske 1,-)idefart3y forlåt natt til
i dag svensk territorialvann, Tway b&teno skal gå til Buenos
'Aires og en til Monte Video.

DOE I SPIONSAIW.

S.R. 19.00 Det er falt (161i i saken not den russiake
spionligaen i Stookholm. Roveduannen, forhenværende russisk
borger og kommanUr i den r3de hmr, Vladinir Dasjevsky (?) ble
dbut til to år og ti måneders straffearbeide for spionasje og
ulovlis underretningsvirksonhet,rn svensk styrnann sou var inn-
blandet ble dUnt til straffearbeide i ett ér og ti nneder.
Dommen for den tredje innblandedes vedkommende er blitt utsatt,dfi
han först skal nlentalunders3kes.

LIKE RETT FOR ALLE I FINULAND.

S.R. 22.15 (norsk) Den finske iimenriksuinisteren 1ovte i
en radiotale i går i forbindelse ued den foiustende valgkampanje
like rett for alle saufunnsgrupper og ytringsfrihet innc,nfor
lovens ramme, Juens han samtidig forsikret at regjeringen ville
svare for at orden ble op3rettho1dt. Dette siste, sa han, er
det viktigste. 1%rndighetene konner, overenstemmende med de
demokratiske styreregler til å behåndle alle sanfunnsgrupper
likt, rettferdig og uton smålighet, men fair play forlanger
at lovene iaktas, likoledes de anvisninger fra nyndighetene
som stötter seg til lov.

Statsråden nilnnet videre on de tre hundre
millioner dollars som Finnland skylder Sovjet-Sat.veldet og son
skal betales i varer. For å skaffe disse varene, trengs nil-
lioner av arbeidsdager, hver arbeidsdag som går til spille,
vanskeliggjör oppfyllelesen av Finnlands forpliktelset.
"Rettsbegrepenesom i krigstid forvrengos og forfaller", fortsatte
ministeren, "nå igjen bringes tilbake til normalt og opprettholdes.
Vår demokratiwke samfunnsorden kan ikke tolere at trossige
elenenter begynner å terrorisere tamfunnet. Tillates dette,
er det ikke lenger sprsmål on demokrati, 2en om anarki.'
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Fortrolig.

FR,L,

S.R. 19.00. Denka Radios filial i Teftesrds allee
Dan.:ark blc inorses ödelast av cn kraftia bo.Jceksp1osjon.

Store skader ble arrettet inacn :ennesker til skade. Tofte-



sardsallee s,1etter eksplosjonen trist ut.

BUD.,2-ST.

S.R. 19.00. OJJsvenskene i Budapest har utenriks -
deDar:te::,entet fått vite gjennw: lesasjonen i Berlin at de alle befinner

seg vel,

IIN ST_TSB01",G12 UTVISJ-S.

S.R. 19.00. Utlendingskon_isjonen er kot til den
slutning at den fins__e statsboraeren Sa1ona son'i nove.iber kon sen
flyktnins fra Finnland bör forvises ut av riket, saaat at det i. ke
fins anleLning til a söke isjen for han.

GLST.,2020ST JTJ-_,=. I

S.R. 22.00. 1,t ku) ble forleden utfört i ..515benhavn
hvorved danske patrioter la belag pa de postsekker son. tilhørte Gestapoe
hovedkvartertt. Blandt posten fant en check utstedt av Da_larks
lasjonalbank pa ordre av det tyske utenriksdepartenent til dr. Bk
pa et belp av 250.000 kroner. De viktigste doku_aentene i postseknene
vil i sanlet forn bli utcitt i en underjordisk hvitbok, heter det.

STJ.,L BljKSINICOR=,

22.00, Under utdeling av bensinkort i Hörsholn på
Sjelland isar innfant det ses to revolverbevepnede nenn son holdt
personalet os vakt=net i sjakk [;ens de tok kortene.

DOLIILR I SPIONLSJLS.:;:.

S.R. 22.00. Tre donrier i s)ionasjesak rettet not Sverige
ble avsas idas av J'bsse do_Isasas herredsrett. .:.nk1agen jaldt den
norske statsborger fru Linea ilhe1uine,4",ndreasson og snabrukeren
11/4T'rtinsen ..,berg, sant svensken skogsarbeideren Oscar L,Ianuel Olsson,
alleblearrestertideswiberifjoindreassonbledölittil 5
...neders fengsel os Flartinsen berg til straffarbeide i 2 r 8 n.lneder.
Olsson ble dit til straffarbeide i 3 :,/‘ 2 „-laneder. De W.rte hadde
gitt opplysninser o,1det Svenske grenseforsvaret i Vamland.
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SKUTT P.i SYESEUSET.
4 4.4

S.R. 12.30. En mann er idag blitt skutt ned på Roskilde
Sykehus. Et par revolverbevepnede wenn trengte inn i rummet uten bli
oppdaget og affyrte e# skudd mot pasienten som var blitt lagt inn på
sykehuset på grunn av skuddsår. Ijannen ble truffet i hodet og ble
byeblikkeligdrept.

gORS1z1 RUTLSX1P ANGREPET AV ALLTfiRTEFLYO
1.41

12.30. (7). Atter en gang har allierte fly rettet et
brutalt angrep på et norsk kystrutefar.töy, som ute1gkkende gikk
sivil trafikk. Det gjdIder denne gang dampskipet Fusa som tilhörte
Midthordlandske Datipskipsselskap A/S som nandag ottermiddag ved 15
tiden ble angrepot av omlag 15 allierte fly sör for Korsneset ved
Bergen. Flyene angrep med mitraljöser; kanoncr og bonber og skipet
sot ble gjennomhu1lot og satt 1 brann, sank i löpet av kort tid. Det
har ennu ikke vrt mulg å få full oversrkt over hvor mange mennesker
som er gått ned, men on antar at angrepet har kostet 8 til 10 mennesker
livet. Skipet var på vei fra Bergen og hadde aulag 35 passasjerer ombord.
Ved 15 tiden var skipot utenfor Korsneset og haddc kurs for Nordstr3na,
da det blo oppdagct av de engelske fly som kom sbrfra.

Folk, som Morgenavisen har snakket med
forteller at da flyene oppdaget Fusa lot de det regne med maskin-
geværkuler over de redselsslagno passasjerene og det lille ubevepnede
skitet som hadde tydelig nasjonalitetskjennetegn. Noon av passasjoreno '
ble, etter hva Spnvitner forteller til liorgenavisen, drept med en gang,
mens andre ble saret. Blandt de sårede var skipets kaptein og fyr-
bfteren, den siste så alvorlig at det cr grunn til å frykte for at han'
ikke vil stå de .b over, Blandt passasjerene bröt det selvsagt ut panikk,
men kapteinen og mannskapet viste en beundringsverdig opptreden. Liv-
båteno ble satt på vannet og alle gjenlevende passasjerer gikk ombOrd
dem. '3åtene var imidlertid gjennonhullet av kulene og tok inn vann, men
det heldigvis korb vei til land så alle kom velberget på det
To elaro darier sorn ikke hadde tålt påtjennitngen döde i robaten pd
til KJrsneset. Dot var den tidligorc bostyrerinne av Askviknes Berdehjen,
frk, Osten og en frue fra Nordströng, som var på vei hjen ettr ot
lengere sykehusopphold i Bergon, Hennes mann, son hadde vært i byen for
å hente henne ble såret. Ogsa en annen fruo fra Nordstrdno, Gurine
4ustbd; falt Som offer for det sjofle angrep. Dessuten er skipete
restauratb±se, fru Dahl, neldt savnet. Skipets kaptein, sam hele tiden
stod 1),Lbroen og ledet redningsarbeidet ncd kyndig hånd gjorde dette
tiltross for at han var såret. Besetningen gjorde alt for a få satt
skipet på land, nen dette vax ikke mulig og da skipot begynte å synke
hoppetsamtlige overbord oe;,ble reddot av småbåter son kon til, Be
sarede ble straks sent til sykehus Bergen. Som nevnt antar man at det
ialt er onk.onislot 8 - 10 personer; men man har ennu ikke fått op4?gitt
navneno på alle. En har ikke passasjerlisten og det hele gikk sa fort
for sog at man ikke har kunnet'få noen hol uversikt over hvor mange'son

igjen på dekL. Skipets last, sam hovedsakelig bestod av matvaror
gikk tapt. Bl.a. förte skipet mcd sog et stdrre parti sukker, som s61de
fordeles pa nele distriktet og en del proviant til vintersildfisket. Verdl

posten ble berget, men posten forvrig gikk ned mcd skipet. En ung damet
fra Rödholnen som var ombord på skipet har gitt Hcrgenavisen en skildrir
av redningsarbeidet og gir skipets kaptein og mannskapet ros for don

enestående holdning og hjelpsonhet do alle viste under overföringen til
livbåtene og hun har ogsa bare godo ord å si om den hjelp som ble ytot dc
man kon iland på Korsneset. Först etter å ha gjort "rent bord" på sjöen
satte flyene kursen ut mot havet uten å angripe noe mål på land. Den
forferdelige hendelse har vakt sorg og forbitrelse over --- (resten
av meldingen falt bort på grunn av forstyrrelser)
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FLYANGREPET PÅ. OSLO.

19.00. Etter hva Aftenposten erfarer har nan nu
identifisert 77 sivile personer son atzkon Nyttårsaften. Tre er frendeles
savnet, Oppryddingsarbeiet nærner seg nu slutten og nannskapone fra
det sivile luftvuirnet otes (:tter hvert inn i vakttjencsto igjen.

DÖDSFALL.

1111,19.00. (19). En av Lofotens driftigsto bedriftsledere,
væreler Goorg 3. Krogtoft cr d3d 68 år gac.ncl. Xregtoft var födt i
Flagstad i Lofoten. I 1908 startet han forretning i Borge, mon solgto
den sammen ned gården sin i 1920. Like etter kjöpte han ilölnarodden,
som han opDarbeidet til et av Lofotens mest lloderne fiskerianlegs.

RöNNINGSFORSK.

19.00. 120) .u'elleden natt forsökte to yngre fanger å
rtkime fra Kongsvinger hjelpefongsel. Den ene av den ringte på vakten
idet han simulerte syk, no.i1 da vc,,kten kon inn i sellen fikk han et
slag i hodot så han falt om, Fange_i l&stc vokteren inn i sellen og
gikk deretter bort og låste opp for cn kr.;rat. Vaktnester Bråten son
har leilighet i sanl.c bygning hadde iaicllrtid ant uråd og bare i
natt-töyet ned en revolver i lånden fikk he.n stop)et iqimlingene idet
do skuldc låse seg ut i gå.rden, melder Glådalcn.

ULYUE VED RANDSFJORD.

19.00. (21). For1eden hendte det en stygs ulykko ved
FollUm Tresleporis t3nlierlunne vcd Randsfjord, En 33 ar gannel arbeer
arbeidet oppe på en 12 neter hdy lunne. Han ble slått overende av en'
stokk os da han skulde reise sog gled han på sino glatte trebunnstövler
og fikk syv store atokker over seg.

Han ble byeblikkelig brakt til &3ndre Land
sykehus, Her blir det opplyst at han nå underkastes on stor operasjon,
da han har pådratt sog svære ytre og indre lesjoner,

SVERIGES STATSWELD.

19,00. (22). Sveriges statsgjeld sam i slutten av 1939
var 2.6 milliarder kroner var den 31.januar 1944 öket til amlag 10.5
milliarder kroner.

FORI,NDRING I SXATTELOVEN.

23.00. (45). Den 7dc desenber 1944 cr dot utferdiget en
lov om forandring av paragruf 3 i lov Orl beskatning av bankinnskudd av
24 januar 1936, I tilslutning til don tidligere nedCelelse heron opp-
lyses til orientering

Den opprinnelise lov av 1936 hade,e i paragrc,

Skatten skal være ens for alle innskudd og
for det hele land og utgjöre 25 % av renteavkastingen på den enkelte
innskyters konto. Skatton skal dog minst utgjit5re 4 promille av det ved
inntekts(? endel bokstaver uleselelige)innestående be1bp.

Ved lov av trettende nai 1938 ble skatte-
satsen i paragrafens annet punktun'satt ned til 3 pronille og ved
adninistrasjonsrådets vedtak av 25. juli 1940 ble annet punktun opp-
hevet.

3 fölgende ordlyd:
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SKATTELOVEN. Fortsatt.
.....

Skatt på bankinnskudd etber lov av 24, jan.
1936 trær istedot for såvel fonnues son inntektsskatt til kolriunene.
Ordinwr fornuesskatt til konnuneno svarus nu overalt etter en sats
av 4 pronille, Med de rentosatsor SaLlnu gjelder for folio og tormin-
innskudd i bankeno il skatten av disse innskudd bereknet etter efi %
av rentene ikke på langt nær nå op2 i fire pronille av innskudds -
beldpene, Dot offentlige har derfor de sonere år i virkeligheten i stor
utstrekning tapt fornueskatten til koncunene av fornue son or anbrakt i

bankinnskudd. Det er inidlertid ingen grunn til at bankinnskudd i det
lange ldp skal stilles i en særstilling m.h.t. beskatning. Når finans-
departementet i 1940 fant å kunne anbufale opphevelse av siste pumktun
i paragraf 3 var det hensynet til bankene og kreditveeenet son var
avgjörende. No er forholdene helt forandret og bestel2nelsen on at skatten
minst skal utgjdre 4 promille av det beldp son står inne ved ut -
gangen av inntektsåret er derfor ved lov av 7de desember gjort gjeldende.

Det klages oftc over at bestemnelsene leder t,
til at innskyterne får igjen mindre enn han har satt inn i banken,
Da innskuddsskatten son ueunt trær istedet for også ordinær formuesskatt
til kommunene, ligger det inidlertid ikke noe urimelig i dette. Hadde
innskyteren latt pengene ligge uforrentet vilde han like fullt ha
måttet svare fonuuesskatt av beldpet.

Sautidig ned at firepronillebestemuelsen
påny er inntatt i lovens er lovons ordinære skattesats satt opp fra 25%
til 30'% av rentebelöpet. Også her må det tas i betraktning at inn-
skuddsskatten skal dekke savel formues - son inntektsskatt til konnunene.
Det avkortede belöp bör derfor noenlunde tilsvare fire pronille i
fornuesskatt av innskuddsbelöpet tillagt en sum son svarer til den
inntektsskatt son vilde falt pa rentebeldpet hvis det var medtatt vôd
den crdinære konmunelikning. Med de lave rentesatser son nu gjeldee, ga
en skattesats på 25 oftest ikke dekning for noe vesontliG beldp
utuve. firc prkmille formuesskatt.

LLIRviK p.å WORD ANGREPET AV ALLLJRTE FLY.

21.30. (27), Allierte fly rettet i forniddagst1.1e— tirsda
et angrep not det lille stedet Leirvik på Stord et stykke nord a
Haugesund. Flere nennesker ble skadet og nange hus p4 stodot blL idelagt.

Etter det "NTB" erfarer var det britiske
mosquitofly son foretok angrepot. De kon i lav hdyde og slapp ned
mawe bonber og skjöt med nitraljdser. Lndel beboelseshus ble storkt
skaaat og vil ikke kunne tas i bruk igjen på lang tid.

Dessverre ser det ut til at angrepet koel:ler
til å koste ot :2.enneskeliv idet en 18 år gamnel,pike blo så hardt sdret
av alitraljdsekuler at det cr tvilsont om hun star det over. Hun hadde
lagt seg til å sove da angrepet kon. Fauilion gikk i kjelleren mens hun
ble liggende igjon, Da angrepet var over fant man henne liggende bevist-
lös. Hun var truffet av flere kuler.

En annen dane er også alvorlig skadet og,
flere andre or mer eller nindre såret. Læger kon tilstde og tok de saredr
under behandling.

NOK EN FjORDDADWER .A.1\TGRJPET AV FLY.

21.30 (28). Den lillc fjorddanper Blåvuis ble idag senke
av allierte fly vc- Tiholmsundet i Sognefjorden. Besetningen på fire new
og to passasjerer ble reddet og er brakt inn til Eivindvik. Etter det
"NTB" crfarer skjedde angrepet tirsdag forniddag og stod på i onlag on
timo. Britiske fly kom i lav höyde over båten og kastet ned bomber og
skjdt på den ned nitraljöser. Kapteinen forsdkte ananövrere skftpet
unna, nen da det ble truffet og begynte å synkc, måtte både passasjerer
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FJ-0=ITER S=2I1. For t s att .

I:annskapet forteller at -lens de lå i vannet
krysset flyene like over de2 oe skjöt n.cd. 2itra1j3scr. Styr2annen
hadde en lw,rfrakk på seG oc i den cr det tydelig ncrke etter kuler.

B1Jvcts var en liten båt .1). 20 - 30 tonn.
Den er bygcct i .onnland o_ den ble i sin tid kjdpt av Christian
Eichelsen so, bruktc don privat. Senere ble den solet til skipsreder
BjerinG o av han.'vidcre til en Haucesundsfirlia so, brukte baten til
fiske, bl.a. rekefansst.

LRSTLT=G==L LTU2 II,.^S2L0SJ0NSULY= I =GEN.

22.00. (33). Fristen for ann.eldelso til krigsskade-
trygden av skadc pa lösdre inntruffet fjerde oktober or 29. oktober
löper ut 4, on 29. ds. Ved henvendelse til avdelingssjef Thalassen
i "Vesta" får Dercens Tidende op.'plyst at det hitil cr neldt
1500 skader på Laksevåc ce c_Ilag 1000 på Njstet. Ean vonter inidlertid
flere anicldelser.

Ltter eksplosjonsulykken 7, april er det
innld-oet 12.000 skade,'cldinger til kftcsskadetrysCen. Trygden har
utbetalt o ilag 6 niflioner kroner i sa2band ned cksplosjonsulykken.
Det cjonstår ca 7 iillioner kroncr. Opwjdret fordvrig går raskt fra
handen o en reculerte o.ntrent 600 skader pr. uke. Zn har derfor godt
hap on. a vere ferdig til okring påske r:ed de fleste ldsdreskadene.

22.00. (35). I disse dager holdes et faglig kur
på r:S förerskole i Verdal for or,ifdrorne i 1:ord - Trjndelac. Eur„
ble åpnct i for_liddag __cd en talc av fylkes=nn

Forelcsningene på kurset tar sikte pcia
oricntcre o2 de aktuelle spdrs_iål so2 ordförcrne ko)...cr i bordrin
sitt yrke, Videre blir de satt inn i de forskjellige nyordniner

det Offentlige liv. Idas'ble det holdt forclesninger av politi.lester
J.,rseth, direktör Bruseth, politip'esident Lahluici og finansråd,lann
Sveba-ken. Særlig interessent var et foredrag av redaktör Johannes
-,.nudsen on. hulturtincet" oc orsaniserincen av norsk kulturliv. I:urset
fortsetterLiorgen oa torsdac.

DØDSULY,IE.

22.00, Lærer Sigurd Sörhus fra Skien cr d3d. etter
a.=e påkjirt av trikken :nenshan opAtoldt seg i Oslo. Sdrhus solu ble
53 ar gan.cel, oltok ivric i idrettsarbeidet.

O.R. 13.15. Forsöksdrivcren på strekninge_,_ Hecchol:leh -
.Utsira 2elder at det siste natt har vu..t forsökt ajniindelig driving

i',:orsfjordavsnittet. Det var 2indre fucl tilstedc oå feltet og utby-,tet
var "_are tre styke'r sild hvorav de to var veriabel storsild. Dessuten
ble det fisket 7 - 8 stykker sei. Det har ocså væxt andre forsdksdrivcre
uto, 2en det er ennu ikke innko22et Ineldinger fra disse.

S.1si1d og .lussafisket: Det .1eldes fra
Trdndclag at det fraldeles påe:tr endel fiske på feltet i Stjörna. Noen
snurpere tok sledes siste ddria fancster fra 100 til 600 hl. pr. bruk.
Dessuten var det landnotstens på op.otil 1000 hl.

oe nannskap kastc soc i vannct. Skipot sank i löpct av nocn :Iinutter.
Folk pci land var vitne til ancre,Jet de satte ut båter slik at alle
o2bordværende blo reddet. 4llO sa=en var nodet forko= og ble brhkt
til læce.
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SLUDING FOR NORDISKL LYTTERL. DLNSK.

S.R. 22.20, Ln britisk delwzasjon ventes til Helsinki
i nærneste framtid for å forhandlc ce.1 kj,3n av finsk tre til Lnslands
skolebyggeri umiddelbart ctter krigen.

.'eatallet på dbdsofre etter det store
flyansrep not Oslo Nyttårsaften cr nu op)Ejort til 75.

Vcd årsskiftet var 16.000 nordnonn sporret
inne som politiske fanger, lellon 8 cz q000 er sendt til Tyskland,

20.000 baltiske flyktninger i Sverige bor
ennu i leire, men de vil etterhanden bli an7ist arbeide, særlis innen-
for landbruket. Flytningebarnene er bsynt på skole i svenske skoler
hvor estlandssvenske lwrere hjelJer til ned undervisningen.

Ilorgontidningen meddeler at en tidligerc
medarbeider ved tretzistblad og senere medarbeider ved maziztblad
i Sverige Hans Hansson er blitt hallalann i Königsberg radios svonske
utsendelse. Etter et politisk slagsmål hvorunder han fikk kjeven knust
neldte han E'eg på sykohus i Stockholn os fortalte at han var blitt
saret i den spanske borgerkrig. Han har vært ettersökt son spion
Sverigc.

Den svense presse har daglig siden det
ble opdaget at dn betrodd ambets.lann i konmisjoren som bahandler alle
spörsmål vedrörende politiske flyktninger gjennorl lang tid har arbeidet
so41 lenhjelper for entysk spion, dröftet hvordan en denokratisk stats
skai unne for1ln6're noe sådan. Den tyske spion er svensk statsbor„;en
og hci•er Lönnegrer og har tidligere ywrt visekonsul for en mindre
from r ;riL stat,Ldnnegren ble betalt 12,30 et störst nulig honerar for e.

skefJ de opnlysninser on politiske flyktninger som man fra tysk side
var J1,;eressert i. Lnbetsnannen soe„1 hjalp han heter Robert Paulseen,
Han e- byråinspektör i Utlendinskommisjonen. Paulsson hevder at Ikke
har en'eatt betalins for de tjenester son han har ytet spionen. -gon-



tidningen skrev forleden at denne affwre bör bli en alvorliz lmre enge.
Offentlighetens lys _låtte nuns settes inn ikke bare not de sven;.
3eiesvennene 2nen oså not de fremiede arbeidssiverne hvor fine _ 3er
'tc) nn natte ha. Igar vente Morgontidningen tilbake til saken os ti1ærtl
at den o,istendighet at Paulsson ikke er blitt o'ndaset på ct tiere
tie'.,punkt er et nftt bidrag til beWaLelsen d'en demokratiske teleransf
s( kritiske situasjoner lett kan bli en spiker i dwokratiets

Fra I.alundborg meldes at en tysk hjelpe-
kreser eller tic3petransportskip er sprengt og sunket fire sjdnil
norc:4. for Gulsand.

Torsdag skjede det 10 sprensinger på
Fredricia stasjon. Natten til fredag var det videre sprenginger på
lnjen med Fredricia.

I Sönderjyllana er en tysk flyvenaskine
styrtet ned og besetningen på fem mann ble drept.

Kåsör er nu helt omgitt av piEgtråd -
sperringer slik at byen på kort varsel kan isoleres. Nord for Kåsör
op)föres det betongbunkers i stor stil.

Det illegale danske blad, Fritt Dannark sam
er det eldste I Danmark utsendte sitt novembernunmer i 113.500 eksem-
planer
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SENDING FOR NORDISKL LYT=E. Fortsatt.

Fra Torshavn heter det: .LwrZ3yene har vært
sodt lorsynt r.led varer under hele kriscn. Man har i Torshavnkunnet
kjUpe tins so:ii ikke var til 3. fa i Storbritennia hvorfra byene forsyms.
Rasjoneringe:1 har ikkew.art til nocn strre hindrinufor fröyinuene,
ien en tinu skortcr det på o det cr brensel.

Det danske blad i Sverise, Friheden, skrivex

årsdasen for :lordet på Kai ilunk skal
vi 1-2.1nnes han os alle dciii sou falt soii offer ved å reise ct storstilet
ninnesmerke ed alle de falnes navno.Dette _Ionunent bör
foreslår Friheden bekostes av dansker son i disse årene har levet
utenfor DanLiarks urLnser.

D.R. 18.35. Ved 5.30 tiden inorgeseksploderte en borabe
i en bil i Vesterbro i Kbbenhavn. Insenn£nnesker kom tilskade.Bilen
tilhörte en læse.

sitt siste

vvvvv VVVVV vvvvv
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lIeldinger, 10, januar 1945.

STURWBSON ORDRL S. 4634.

"Reulerin av reisetrafikken ."

Hed virkning fra 22. januar 1945 gjelder
fölgen5.e bestenmelser i tillegg til de den 29. soptember 1944
kunngjorte forskrifter for reisetrafikken.

bpitel I: Ski sruter:

Skipsruten Oslo I:ristiansand 3kal ha nr. 265, ikke 256 som an-
frt i tidligere kunng,jöring.

Fölgende tristrekninger gjelder for nedenstående skipsruter:
510: Bergen Sogn. Sperret strckning: Bergen -

Frisone 40 nautiske
530: Bergen - Fbrdcfjord. Sperret strekning: Bergen -

Florö. Frisone 40 nautiske uil.
533: Bergen Dalsfjord. Sperret strekning: Bergen -

4skevo1d. Frisonc 40 nautiske nil.
540: Bergen L'ordfjord. Spurret strekning: Bergen

Frisone 40 nautiske mil.
680: Trondheim Frisone 65 nautiske mil.
860: Tro.,Jsö - Buröysund. Frisone 40 nautiske nil.
nYborbåtruten Lanesra Vannevåg. Frisone 40 nautidike

kapitel: II:
Unntak fra krav om reisetillatelse.

Personer son er fast bosatt i Grensesone
öst Gis adgang til Då nedanneynte strekninger uten reisetillatelse
å foreta reiser ii=roR EN HVOR DE H.42 SIN FLSTE BOPEL.
Ved kjdp av billet for reiser som ovenfor nevnt, må GRENSEBOER-
BEVISET fraci.vises. Passerseddel eller en legitimasjon berettiger
ikke til kjöp av billet uten reisetillatelse.

For rciser ut av, eller inn i, grensesoner
må reisetillatelsen innhentes etter Gjeldende bestemaelser.

Frie reiser innenfor bostedkonnunene
kan foretas på fUgende jernbanestrekninger: Berg Nornsjö,
Slitu - Gautestad, Fettsund Hagnor, Kongsvinger
Haltdalen, - Storlien,
Skullerud.

for bussruter:
1596 Ydersbotn

1598
2306

Eskeviken.
2318
2331

Torgalsben.
2341

rödhögda.

, Sörunsand-

Likeledes Gjelder ordningen i nedenstådhde
1595 Fosser Ihlebokk Skranstad - Löken.
Mysen.

Hysen Trögstad - S. Hbland. 2303 Halden Ingerti.
Halden Svinesund Sponvika. 2315 Halden - Hov -

Halden - Bokeröd. 2325 Halden Bakke
Halden - Klepper- Gran - Tistedal. 2333 Halden -

Halden- Enningdalen - Holtet. 2350 Halden Grins-

(fortsettes.)



Side 2 Lleldinger, onsdas 10, januar 1945.Nr. 1345.

Reiseregulering, (fortsatt)

2360 Halden Torpodalen, 2370 Halden Catrinehulm.
276 Hn31(Jn. -c.kkestad Mysen, 2380 411onda1en-



Ra1dkested St.
238L B2? t Os Rakkestad St, 2385 Halden

Bjijrkebekk.
2394 Halden 6rje, 2397 Halden Uerg TistedJen.
2415 Rakkestad Eldsberg Mysen. 2423 Orje '4sal

RMenes,
2436 Oije - Mysen, 2438 Hauserud Mysen.
2418 12,stad Monarken Mysen. 2427 Damholtet )rje.
2434 Rakkestad St. - Strönfoss. 2437 Greslingås -

Graneröd - Orje,
2440 Bingen 1 Trbgstad Mysen, 2446 Mysen - Orje

Degnes,
2447 Kaseby Kirkeby örje. 2460 IWmskog - BJöri

langen,
250k) Skotterud - Bröböl Ma2,/wr. 2541 Skarnes

Knapper,
2542 Tröfteskogen Skarnes 2543 ,karnes St, 6ana -

B.uvoll i N. Odal,
2:552 Skotte-ud Vestmai'ka 2554  1;engstinger :ustmarka
2572. Roveruc - Oyermoen, Du1petorpet.
2575 KongsvInger Kirkenær. 2b76 Jrandva1 Kongsvinger.
2579 Kirk~ Grue Finskok;, 2580 Hongsvinger Roverud

Grue Finnskag,
2584 Kvernhaugen F1isa0 2585 Flisa Linna.
2587 Juberget Gretvika. 2590 Kongsvinger Skarnes.

kor .
2595 Våler Risberget (Gravberget), 2750 Elverum

Bronken



2751 Elverum Gr. Flisa, 2755 Elverum Melåsberget
Jömn.

2764'Rena Vålsåa, 2765 Indset Z1verum.
2769, 2772, 2773, 2774, 2777 E1verumrutene. 25'70

Elve2um Gjeva1shaugen i Stir- Osen,
2781 Elverum - Trysil. 2792 Trysil Lutnes.
2782 Elverum Ostby i. Trysil, 2785 Ljrda1en Stöa -

(Jstby.
2784 Vestby Sör Osen Elverum, 2793 Trysil i Inn-

bygd Jordet,
2795 Vestby Trysil Innbygd. 2797 Jordet Eltedalen.
29 1_0 Rena Sjölisand. 2912 Rena Ophus.

, 2913 Vika - Slemdalen 1 Imot, 2914 Rena Jordet
Feulund,

2916 Rena - Vivelstad, 2920 Övre Rendal Koppang.
2926 Engerdal Huflöen, 2930 Atna Atnebru - Nesset.
2939 Hanestad - 6vere Rendal Unset, 2949 Alvdal

Tynset.
2963 Tynset Tylldal. 2967 Finstad Brydalen Tynset
2982 Vingelen - Tolga. 2983 översjödalen Tolga,
2984 Hodalen - Tolga. 2987 Os St, - Sætna,
2996 Rena Engerdal. $762 Stensli Hesbjedalen.
8VVO Brekkebygd R.5ros-. 8820 SelburutenT Nesta Tydal
9012 Gudå Kopperå, 8775 Wros - Femund.
9060 Verdal - Volden. 9110 C,vre Kvam Steinkjær,
9260 Grong Formofoss Nordli. 9263 Nordli Sörli.

Oslo, 5. janUar 1945 1945.
Politidepartementet. Lederen av Sikker-

: hetspolitiet,
K. A, Marthinsen (sign.)
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"OPPGJÖR LjD HEIHEFRONTEN" tale av fylkesfbrer. Rogstad.

• . Fylkesfrer Rogstad i Tröndelag holdt
onsdag kveld entalc i Filmteatret i Trondheim os blottstilte i
denne forbindelse en lang, rekke forbrytelser, som dcn såkalte
"heimefront" har begått i &ir-Tröndelag. Det var en rekke sensasjo-
nelle avslringer fylkesf3reren kom med. Han

Han redegjprde bl.a. for heimefrontens ledel-
se i Tröndelag og navnga en rekke personer i ledelsen eller som
har hatt noe med den dverste ledelse å gtöre. Sjefen'for heime-
frontledelsen i Sör-Tröndelag, sa fylkesföreren bl.a., var dirck-
tör Jemtland i det tyske firma Siemens i Trondheim. Hans stabs-
leder os nærmeste medarbeider var handelsmann og fiskeoppkAper
Arnulf rötöy. Ingeniör Christian Normann arbeidet som stabens
sekretE3r. Blandt navnene forivrig finnes professor Faye-Hansen*
ved Hbgskolen, sekretær.Arne Tömmerås jr. ingenilir Vemund Borge,
som var stabens leder for forvaltning og teknikk. Sagbruksarbeider
Arthur Granlund ledet landbruksavdelingen. Dr. Erling Sivertsen
og konservatör Ove Arbooh-Kbegh tok seg av finansene. Avdelingen
for industri 1å i hendene på direktör Olaus InItsholm. IngeniUrene
sto under ledelse av ingenibr Edvard 112,rboe , Som sjef for legene v
var utnevnt oterlege Odd Stubb ved Trondnem sykehus. Sum leder

ay justisvesenet stod advokat Trygve Gudde og Le3rerfronten ble
ledet av den beryktede 1=er Erik Saltnesn:and• men da han for
lenge siden r(3mte ut av landet ble hans stilling overtatt av
lektor Henriksen. Håndverksavdelingcns sjef var inenir Nils
Christensen og avdelingen for skipsfart og handel la i forretnings-
fÖrer Ivar HanåsT hender.

Fylkesf3rer Rosstad lesto i sin tale opp
en rekke hemmelige skrivelser fra heimefrontledolsen, bl.a.
overlege Stubbs erklæring da parolen kom at unndommen ikke
Skulle tuberkulinundersökes nar den var utkalt til Arbeidstjenestui
Han framhevet også en rekke eksempler på heimefrontens terror-
metoder og den hensynslöse omgang med vetdier og menneskeliv
når det gjaldt å skade norske interesser, f. eks, ved sabotasje

denne forbindelse siterte fylkesfbreren det kyniske svar en
heilwfrontmann fikk da han protesterte mot å sprense et sabotasje-
objekt i luften på grunn av faren for å sette norske sivile
liv på spill Heimefronten hadde ingen interesse av hvor mange
norske liv som gikk tapt, det nevnte objekt skulle sprenges i
luften snarest mulig, noe hensyn kunne man ikke ta.

maleren mcddelte at heimefrontledelsen
i Sör-Tröndelag no hadde spilt sitt siste soill og at de som
ikke var römt utenlands befant seg i sikre hender, slik at de
ikke kan gjenta sine hensynslöse forsök på å terrorisere befolk-
ningen.

Fylkesförerens tale ble kringkastet også
til to andre av Trondheims kinoer, og på gater og plasser var det
stilt opp höytalere.

TIL UNDERRETNING: På grunn av elendige mottakningsforhold
og det sene tiirspunkt som talen ble gjengitt på, er det ikke
mulis å gi et mere detaljert referat i dette nummer. Om mulig
vil et fullere sammendrag gis i neste nyhetsoversikt.
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RESULTATET AV B0LI3INGEN AV SANDEF.TORD.
.1011. 

S,R. 22,15 (norsk) ,Tares kjemiske fabrikker'i Sandefjord
ble ödelagt ved et flyangrep natt til 29 desember, Fabrikken
var ferdigbygd da krigen brdt ut.og framstilte en rekke.kjemiske
fabrikater. Eksplosjonen var så kraft4 at alle rutene i fabrlicke
nabolaget og Wra ble knust og helt pa den andre siden av

fjorden, som her er 500 meter bted, ble flete ruter knust.'
Fabrikkens leder var ing. Guhn, sam var ungarer, ble drept.
Videre omkom innehaveren av Framnes pGnsjonat, Trygve Kristensen,
og den 68-årige fru Zosefine Pettersen ddde av sjokk-.

IKEEALARIvITILSTANDI OSLO.

S.R. 22.15 (norsk) Den svenske presse molder i dag om bombe-
angrepet på Oslo at de britiske flyeneble rapportert både fra '
Eristiansand og Drammen, men enda slo tyskerne i. Oslo ikko alarm,
bare på Fornebu og de tyske brakkene ble det slått alarmt fdr
de offentlige signaler gikk i Oslo. 'Denange dödsofrene på spor-
vognen må skrivés på tyskernes konto, heter det. Rvis varslet
var gitt i. tide, ville passasjerene ha hatt tid til å konnw ut
og til tilflmktsrommene bare ett minutt fra det sted der bomben
fallt. Men;antat at det ble sloppet 16 - 20 bomber a 250 kg.
Nbgges Nytt, den norske avisen'i Sverige peker på at tyskerne
varslet sine egne för angrepet, men ikke befolkningen, noe som
har styrket forbitrelsen mot tyskerne i Oslo. ibonbe er en krigs-
handling som deSsverre er blitt'en ordinær historie, skriveravisen

----mon-å la være å varsle om fwen , det er en forbrytelsed

J'AKTEN Å B _R GERVAKTER

S.R. 22.15 (norsk) 0m brannen på Borgervaktkontoret i Oslo
nYlig melder aftenavisene i Stockholm i dag at man kan gå ut fra
at kartoteket ble helt ödelagt og det nettopp nå da politipresident
Askvi4 og hans folk satte i gang utskriging av mange tusen nord-
monn og holder på å forberede straffeforholdsreglet mot personer
som ikke fdlger'innkellelsen, Mhn regner med at en prosent av de
intkallte mdter, resten svarer overhodet ikke pa inhkallelsen.
EYndigheteno har ingen mulighet å gå mot alle didse, mon plukker
ut enkelte og sender dem til Ebngsvinger på 48 dagGrs vakt. Den
nye sabotasjemotBorgervaktkontoret har vært ventet også på
politihold etter det törste forsöket da 700 kort btente opp.
Mon'enda kontoret ligger vis-e-vis selveste politiets hovedkvar.
ter, Mdllergata 19, klarte politiet Ikke å hindre det. Derimot
satte det i gangen hevnaksjon umiddelbart etterpå. Tre av „slos
kintmotograrer, Colosseum, Gimle og We Rosenborg,hvor'det Vle
SPUt svenak og frånsk tUrtikam dertor var godt besffict, ble •
besatt av politiet, 13set b ø slått på og bare damSne SlappUt,
mens mannfolkene skulle sendes på borgervakt. Politibler og
ekstta sporvogner var stoppet utenfor og kjörte endel tonn av-
ated. Mange av de bmringede klarte imildertid å rdmno.
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POLITIFOLKENE PIGGER AV,.

B.R. 22.15 (norsk) En kjent "roer" i Statspolitiet, full-
mektig Arne -Uss1er, son overtok stilli gen etter den drepte
Lindvig er ifölge Oslomeldinger nå arrestert av Gestapo for sin
kraftige "roing".

Om quislingpolitimannen Konrad Stene, som
döde plutselig 20 desember, opplyses nå at han tilhörte vakten.
over biskopp Berggrav og sto på post'da han oppdaget noen mi-.
tenkelige skygger. Han skjöt på dem, men ble selv skutt ned.
Det var tyske politimenn han hadde skutt ned på.

Db I FENGSEL.
.....

S.R. 22.15 (norsk) En sirka 35 år gammel nordmann, Johan
Seime, er dbd i tyak ftngsel 13 november ifjor.

NORGE BL1R INTET HELLAS,

S.R. 22.15 (norsk) I en oversi:t over utviklingen
rankrike, Blgia,. Hellas under overskriften "Heimestyrker og
myndigheter", skriver den ansette frie norske avisen "Bulletinen":
"Hos oss er situasjonen heldigvis p4 forhånd helt klar. De
norske hoimestyrkene er allerede en del av dennorske forsvars-
nakton o ønsker åpenbart å wre det. De har sine klare militmre
oppgaver a lbse, både under okkupasjonen og under frigjöringen og
den förste overgangstiden, som en viktig del av de norske for-



svarsstyrker'under ledelse avforsvarets ovwlkommando. Norge blir
intet Belgia, og heller intet Hellas.

RIKSDAGEN EbTER.

S,R. 22.15 (norsk) I dagvar den svenske riksdags kamre samlet
til sitt förste mbte etter valgene. Presidentene uttalte i hila -
ningstaler at krigens farer framdeles henger truende over Sverige
De hapet at Sveriges resurser ville Vmre tilstrekkelige til også
å bære de ofre landet er beredt til gjøre for nödlidende medmen-
nesker. Dagens Europa viser et dystvrt billede. I Sverige nærer
man medfölelse med de folk som er rammet av ödeleggelser og lidel-
ser. Om det 1ylIces Sverige å bevare sin frihet, vil landet
forhåpentlig gjöre en verdig innsats når gjenoppbyggingen engang
skal begynne.



•'.

Side 6 onsdag 100 januar 1945.Nt. 1345,

LöNNEGREN PAIIISON SAT:Mq.

S.R. 22.15 (norsk) Den arresterte spion, tidligcre konsul,
Löfinegren, er etter avslbringen av byråsjef Paulson i Statens •
Utlanningskommision, kanskje kommet noo ufortjent i bakgrunnen,
skriver Svenska Dagb1adet i da visen offentliggjör en'rekke
interessante opplysninger, som, for å bruke dens egne ord, kan
gi an forestillirg om hvordan en nasist-spion av I dag arbeidet
i svensk miljö. Et av Lönnegrens tidligere favoritt-tilholds-
steder var en nå nedlagt restaurant i Stockholm hvor han alltid
hadde bord reservert for seg og sine venner. Restauranten var et
utmerket observasjonssted hvor mange utlendinger var samlet. Det
var lett å gjøre bekjentskaper i denne atmosfæren, Etter at

taoen var nedlugt, flyttet Lönnegren over til andre og
var dessuten fast gjest i badstuen på Stockholms Bad hvor han
traff mange norske og danske flyktninger og allierte flyvere.
Samtidig som Lönnegren ble arrestert ble det foretatt husunder-
sbkelse hos ham, Her fant politiet interessante ting. Han har
satt opp lister over en lang rekke flyktninger og hans egen for-
klaring om at de var til privat bruk, faller I og med at det var
bare kopiene ma.J. fant. 'Originalena var allerede solgt.
Alle -ersonbeskrivelser bogynnor mod betegnelsen "aris6h" eller
"nicht arisch" og inneholdt vedkommendes politiske data,
ökonomiske stilling og slektninger i de tySk-okkuperte områder
Dokumentene var skrevet på tysk,

MOrgontidningen melder et annet eksempel
på netodene. En norsk forfatter var på en restaurant i Stockholm
hvor også Lbnnegren var, Da en serveringsdame meldte telefon til
forfatteren, ba Lönnegren henne lytte til hva nordmannen sa,
hvilket hun selvfblgelig nektet å gjöre. Hun har nå meldt fra om
episoden.

Lönnegren og Paulson ble i dag framstilt
for retten.

S.R. 22,00 Löffnegren svarte et uforbeholdent "ja"
til spörsmålet om han har gjort seg skyldig i en sdan virksom-
het. Paulso.", derimot, nektet seg I ̂ nenhold til loven
kan Wnnegren Wmmes til ti års straffearbeide og Paulson til
livstid,

TRE UIDENTIFISERTE OFRE.

4111., 21.00 Det har enno ikke vært mulig å få identifi-
sert de tre mennesker som gikk med dampskipet pnsa til bunns

mandag. Sambandet med distriktene er darlig og skipets rederi
"Midthordlandske Dampskipsselskap" har derfor ikke fått noen
meldinger derfra om at noen er savnet, Det sies at det den ene
av de omkomme muligens er fra et sted i ? forteller Bergens
Tidendel men sikkert er det ikke. De andre hörer heime i Tysnes.
Skipet sank lanske nær land og det ligger så grunt at en kan
se endel av fartöyet over vannet. Stedet er imidlertid utsatt da
sjöen står på her.
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ISEN ER TICT ,S=1"?„
......

18.00. .1.'/) lo ol'odre fra iLsta, uun ene tre ug uen
andre 5 år gammel, kom nylie undet aking ut på et vann. Isen
var ikkc sikker og brasb under dem, meldes fra arsufld. En
arbeider fra Gjerpen, Nils johannesen som bodde 300 meter borte-,
löp barbent bort t 1 uly1-kesstedet, krk5D på maven ut i råken og
fikk ebter et veldig arbcid guti,ene opp pa isen, da var de som
livlöse, men Johannesen Gikk i gang med opplivningsforsök og da
en lege senere kori til var guttene snart kjekke igjen.

•

REDNINGSDD

o7.00 (11 januar 1945) En kjekk redningsdåd ble i dag utfört på
Sandefjord havn. En to Gcullmel gutt Kjell Jörgensen, var
gjennom isen og en mann kom forbi, Arthur Clausen, tioppet
resolutt ut i for å redde ham. Han måtte dukke to ganer for
å få tak i gutten, og fikk ham etter meget strev nn pa land, der
en tilkalt lege fikk liv i gutten igjen.

D(bSFALL.

07.00 ( 11: januar 1946) Banksjef Otto Hvistendahl, Depositbanken,
er död 68 år gammel..

USSEL DÅD.

07,00 (11. januar 1945* En motorskbyte Som like för jul kom ina
til Svolvær bld kontrollert av politiet, og den viste seg å vmte
fulllastet med verdiskker og lösZire oni er ranet fra evakuerte..
Lastens verdi var flere tusen kroner. Mannskapet ble arrestert.
Sakene er stjålet i Hammerfestdistriktet.
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RegjeringensInformasjonskentor.
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Meldinger, torsdag 11. januar 1945.

ROGSTADS TALE I TRONDHEIK ONSDAG. (fullt referat av meldingen i rappott
nr. 1345.)

Nasjonal Samling arrangerte onsdag kVeld
et meget vellykket möte i Filmteatret. Programmet ble overfört til
Radioteatret og Rosenborg Teater og i alt sju tusen mennesker hadde
fått plass i de tre lokaler. Da en mengde mennesker ikke kom inn,
ble programmet også overfört til gatene utenfor. r,veldens hoved-
taler var fylkesfdrer Roestad SQM frakom med en rekke sensasjonel-
le opplysninger. Ean uttalte bl.a.:

Det som blir fraizlagt for offentligheten
dag vil bli en ubehagelig overraskelse for mange. Mange vil

finne det som blir sag utrolig, nen ikke desto mindre er alt.
som blir lagt fram her i kveld ndkterne kjennsgjerninger. J-eE
sitter inne med et meget omfattende m.ateriale om den politisba
virksomhet den såkalte "heinefront" har drevet og vi sitter lune
inne med nøyaktig kjennskap til de eersoner som har hatt ledelsen
dette arbeid. De personer det her ejelder har fått mengdevis

advarsler, men de har aldri tatt hensyn til det som er sagt.

Så bestemte vi oss til gå til angrep.
Det lyktes oss her å gripe st xraftig inn at store deler av heime-
fronten i hele distriktet knekket fullstendig sammen Gjennom
vår kamp og vårt arbeid skal vi sdrge for at disse undergravningens
menn aldri makter å reise seg her i Tröndelag. De hat drevet en
virksomhet som i aller hdyeste grad har åkadd folket og landet
og hvis vi ikke hadde stoppet dem i tide, ville det uvegerlig ha
fart til de stdrste ulykker for hele vårt folk.

Mange av den som står utenfor Nasjonal
Samling hevder at 80 - 90 prosent av vårt folk er mot oss. Det
er langt fra tilfelle. Våre motstandere,av en ganske liten klikk,
som selv har gitt se det fordringsfulle navnet "heimefronten".
De hevder å handle pa vegne av folket.

Den överste ledelse for "heimefronten"
vårt distrikt satt i Trondheim. Og lederen hadde om seg en litai
skare av betrodde medarbeidere, men en större stab som bestod
av medarbeidere for de forskjellige fagområder. Disse hadde
igjen sine medarbeidere og underordnete organer. I den störste
hemmelighet arbeidet de.

I kveld akter jeg å prosentere en rekke av
disses partifdrere, först og fre_st "heimefrontens" "fylkesförer",
mannen som 1944 skulle knuse Nasjonal Samling i Sör-Tröndelag.
Det er direktör P. Dehli-Jemtland. Haas stabsleder og nærmeste
medarbeider var handelsmann og fiskeoppkjöper Arnulf Erdtdy.
Han reiste meget omkring og opprettet btöttepunkterl fot theime-
fronten, Som stabens sekreta'w arbeidet assistent ved NTH, ingenidr
Ohristian Normanne Hans høyre hånd og rådgiver var professor ved
lidgskolen Oarl Faye Hansen. 'Til sambandsmann og kurer hadde
de sekretær Awne Tdmmerås jr. som hadde meget sterke kwmuni
,stiske sympatier.

(fortsettes)
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Jenne utsäkee rereanUne.ddn represcuterte-
den verste.ledelee eller "den indre stab". Direkte undergitt
disse arbeidet ti aVdelingsledere ansvarlig Ifor hvert sitt fag-
område. Foruten disse ti, kjenner vi også de fleste av deres
stabsledere og medarbeidere, Nen det vil fare for langt å nevne
alle disse her kveld. '(Tep skal derfor ndye meg med a nevne do
ti avdelingslederes navn.

For det fdrste hadde "heimefronten" en
avdeling for forvaltning og teknikk og den ble ledet av ingenidr
ved Telegrafvesenet Vemund Borge, Sagbruksarbeider Arthur Gran-
lund ledet'avdelingen for latdbruk. Mens Borge för krigen tilhdrte
den lunkne, borgerlige typen, var Granlund en ivrig marxist ( lerk:
Hellskriveren sier Granlund var "nazist",ten gramofonopptaket sier
tydelig "marxist") Ean satt i ystyret for arbeiderpartiet her
byen, var ett år formann for arbeiderlaget Harl Marx og satt

sam medlem av Arbeideravisens styre. Trndelag bdnder de satte
iKke pris på at en ivrig kommunist skulle vareta deres interesser.
Granlurel ville nok sikkert gjdre sitt ytterstefor å arbeide utter
don gamle kommunel.stiske læresetning soi sier at veien til bolsje-
vismen går over den enkelte falnes lik.

,For å holde finansene
satt'et eget utvalg under ledelse av to törre
menn, dr, Erling Sivertsen og konservator Ove
denne siste kdn det sies at han meget mot sein
neidet. Han er et typisk eksempel på hverdan
og presset inn i ulykken og er da også senere

orden var det ned-
og blodfattige herre-
Arboe-Hdeh, am
vilje kom med I ar-
enkelte blir truet
rbmt ut av denne.

-Avdelingen for industri, cg nå ber jeg dere
passe på, den ble ledet av eelvsste direktUr Olaus Lysholm i egen
höye nerson. Det ville være synd å si at han representerer vår
bys sterkeste hjerne. Ingeniörene ble ledet av ingenibr Edvard
Harboe.

Disse SQM er novnt her tel slutt, de var
för krigen,som de fleste mennesker som Ikke gad beskjeftige seg
med vårt folks problemer og den felles framtid, -;odeug selide
hdyrefolk.

Som sjef for legene var utncvnt overlege
ved Trondhein sykehus, dr, Odd Stubb, Om han er det bare den ting
å si at han var on av de fire ledere i Trondheimsom i sin tid
kompromiterte både byen og legestanden vad å undorLegne uppropet
om a hjelpe de rdde under borgerkrigen i Spania.

Advokat Trygve Gudde var betrodd ledelsen
av justisvesenet, Den såkalte liererfront ble fra begynnelsen av
ledet av den beryktede lærer og venstremann Erik Sautnessand. Da
han imidlertid for atskillig tid siden römte ut av lendet overtok
en mann ved navn lektor Henriksen.

Avdelingen for håndverk blo ledet av inge-
nibr Nils Christensen. Og endelig var avdelingen for skipsfart
betrodd den tidligere så kjente kommunist Ivar Hamsås.

(fortsettos)
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Mens våre norske myndigheter i dag har
strevet og slitt for å hjelpe vårt folk så har disse herremenn
i det skjulte drevet sin feige og tvers igjcnnon forbryterske virk-
sonhet. De folk som dere na har stiftet bckjentskap med, de har
såvisst ikke tenkt på sitt folks beste, men utelukkende og ene og
alene på seg selv, har arbeidet for å hevne seg fordi de mistet
hele sin tidligere posisjon i sanfunnst ved å sette seg selv
for i en avgjörende tid, Som så mange andre så manslet de mot til
å stå fram og støtte en mann som målbevisst arbeidet four, og fran-
deles arbeider for, å ber_ge vårt folk. Deres såkalte "gode navn"
det var viktigere for dem enn deres fedrelands framtid. De fant
ut at det var så populc9rt og lettvint dette å hjelpe London, Like-
'så så trodde de at det var fullstendig ufarlig. De trodde de var
så uendelig smarte at ingen dkulle greie å avslöre dam. Likevel
tok de såvisst ikke på seg de rlige oppgavene. DE var det fdrst
of franst undom og andre som ble truet pg..presset til å gjelmomfar:
Disse lederw,, de har mange ulykkelige menneskers skjebner pa sin
samvittighet. Og de er direkte skyld i sorg oE lidelse hos mange
familier rundt om i hele vårt fylke. Uten hensyn til hva de utsatte
den enkelte for drev dc sin virksomhet. Vi har eksenpler på hvor
kyniSk og desperat de enkelte ganger gikk til verks. Det frangår
tydelig av et hemmelig dokunent hvor de behandlet problemene etter
krigen. Der slår de fast at når krigen er ferdig og landet er
såkalt "befridd", da vil det igjen bli arbeidsldshet i Norge
De slår dette ganske enkelt fast, en nevner intet om hvordan de
skal avverge dette. Selv'er de på den sikre siden og det inter-
eEserer dau forövrig ikke, og dermed, så ville, atter den tunge
veien til forsorgen begynns for titusener'av arbeidsfyktige kvin.

og menn i landet vårt. 'Deres eneste mål, det er å ddelegge Og
sabotere for enhver pris, ikke fordi de önåker å gavne folket,
men fordi at det som Nasjonal Samling gjdr, likegyldig hva, det
skal de pröve å rive ned og ödelegge.

De sondte don ene ene skrive1se otter_den
andro.ut,. de bent fram truet andre ut'i de mest vanvittdge fore-
takender som på forhånd var ddrat til måtte mislykkes.

Hva gjorde f. eks. De, herr J'entland, mens
andre satte livet på spill ved å utfdre Deres ordre? Jo, det skal
jeg fortelle Dem. De satt ganske freidig som direktdr for det
tyske firma SiemensT avdeling i Trondheim. Innenfor dette firma
gjorde De hele Deres karriere i livet og De tjente alle Deres
penger ved om dagen å arbeide for den okkupasjonsmakt son de mot-
arbeidet om natten. De levde som den store nann og alltid opp-
trådte De krypende og innsmigrende såvel overfor tyskerne som
ffiverfor oss. De benyttet enhver anledning til å fortelle hvor
forferdelig  1-)e syntes det var med alle sabotörene, nsd alt hat
og ondskap i-d3nne tiden. Vi husker Dem så godt. De trodde
inen ville finne på å mistenkg Dam for noc son helst. Som alle
sua mennesker hadde De nemlig de stUrste tanker on Den selv'og
De mente at en så verdifull mann for å bryte Deres egne ord, kunrE
hverken blodhunden Rogstad eller andre nazister gjöre noe med.
Hvor ofte sa De ikke til mange ulykkelige som De tvang inn i De
mest håpldse oppdrag at De som den store mann skullo hjelpe ham
hvis han kon i vanskeligheter. Nangen naiv undon og eldre DQ
trodde på dette. Alle måtte bare stole på Dem, så skulle alt
ordne seg. På dette grunnlag narret De folk opp i Deres forbryter-
ske gjerninger. Disse har imidlertid nå fått et litt annet syn
på Dem,

$fortsettes)
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Såsnart De hadde fnelsen av at det kunne
komMe til å bli en smule farlig så lot De Beres kamerater i stik-
ken, men i Deres uforsiktige og klossete opptreden i forbindelse

Deros flukt satte De alle Deres kameraters liv og eksistens
på spill, De glemte alle Deres lbfter og tenkbe bare på en ting,

, nemlig å bringe Dem selv i sikkerhet. Deres egen feni1ivr helt
fortvilet over å måtte forlate landet, og hadde intet visst om
Deres virksonhet, På det ynkeligste har Do forrådt Deres kamerater
ved uten videre å stikke av. Når et skip er i ned, så er det
gammel regel at kapteinen er den siste som forlater båten. I kanp
vil ethvert anstendig nenneske som har ansvaret for andre, först
bringe sine underordnede i sikkerhet för han bogynner å tenke på
seg selv. Men De gjorde det motsatte, Do sörget bare for Dem
selv og overlot de andre til sine skjebner. De trodde at De skulb
konme over grenson som den store martyr og frihetshelt/og
skryt for Deres heltegjerninger her i Norge. Istedenfor vil De
tennelig sikkert bli trukket til anstar for Deres opptreden og .
Deres nevn vil aldri få noon god klang iblandt nordmenn ute og
hjemme, jeg håper inderlig, herr Jemtland, at De hörer oss i
der hvor De nå sitter, Da kan De bekrefteat alt det som nå blir
sagt er i overensternmelse med kjennsgjerningene. Nå er Do kanskje
ogsa klar over at De burde ikkd fylle ut som De ogjorde i la
lange tider, Vi har nenlig ogsa våre forhindelser pa den andre
siden og jeg har let olge holdt'meg nöye underrettet on Ders _fore-
tagender. Når De na i kveld, hvis De Mrer oss, tenker Dem riktig
godt ora, så vet Do også muligens også hveel dette er. Blandt
Deres folk fantes det nemlig også anstendige og ansvarshevisste
nordmenn som tok del i avslöringen av Dbm og Derses bande a-eg
skal ikke bekjentgjöre navnene pa disse, for disse skal fortsatt
passe på og vokte over folkets sikkerhet ved å hIndre at noen
organisert motstand reiser seg igjen.

Kanskje vil enkeite-bebroide neg at jeg ikke
tok ren mens De ennå var her, herr jamtland. Til det vil jeg bare
svare at jeg ventet tålmodig på at De selv skulle vise byens bo-
folkning peres onde sanvittighet ved feig flukt. De kan nå så
trygt reise eres vel og det er sikkert.i2011 sorl savner DOEL,hver-
ken av Deres-ogne, eller av oss andre. De tror kanskje i dag at
De er like sikker der hvor De nå sitt3r, som De trodde De var
her i byen. Jeg har advart Dem fr. og jeg gjr det på nytt; For
De har nenlig en nengde unge uly1elige nordlmenns skjebner pa pores
samvittighet unge nordmenn som bare på grunn av Dem har rotet
seg opp i elykken og er blitt revat bort fra heim og sine nmriaeste,
Jeg kjennor så godt til stenningen bblandt disse og også blandt
dem som befinner seg på den andre siden av grensen, hvor de i dag
går der helt fortyllet over at de har ödelagt enhver mulighet i.
liv et, De, herr Jentland, befinper Dem riktignok utenfor vår
rekS:evidde i dag, ran Vi DE FORVISSET afi AT FOR EL'r,F'L SENERE VIL
DISSE ULYKKELIGE T5:GE NORDEENN SOi rDE He.R UEL.e.GT LIVET IPUR.

DFM OG KREVE DEU T1L REGNS=. DEN SIWEBNE UNNG:/iR 1-iURKeN
DE EIXR DERES LIKESINNETE. Og samtielig kan De leve videre
bevisstheten om at her I Trondheim etterlater Do Dem ikko anneb
enn hele befolkningens dypeste forakt,

(for'esettes)
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lange av dere andre san arbeidet sannen
med Jentland er ikke 4et spor bedre. Flere av dere satt i höye
stillinger og ble nnet av der stat son dere mptarbeider. Dere
gjorde alt for u. t,?kkes lyndic,hetene og var mange ganger så hbflige
og innsnigrende i deres npptreden at det var rent kva1nt. Aldri
vaget dere å ta et åpent standpunkt og aldrEL ytet dere en person14
innsats. Jeg er sikker på at mange av dere utenfor NS nangen
en Gang har undrot dere over at alle tiltak av positiv art på död
og liv skulle sabeteres. Nå vet dere at bak alle oppfordringer av
den art her i distriktet sto Jentland og hans kreaturer jeg
bruker nbdig skjellsord, nen av og til så kan man ikke annet.
utesket folk til å la vmre å sbke offentlige stillinger. De gikk
ikke av vegen for å bruke selv de nederdrektigste mid1er. 353g skal
ned en gang nevre et uhyggclig eksempel på deres opptreden nar
det gjelder deres bestrepelser for å bdelegge Arbeidstjenesten.

Heinefronten forsbkte på alle nulige
måter å forhindro at undo.icn ..btte fren til rbeidstjenesten.
Selv on de var klar over at Lrbeidstjenesten var utnerket og ofte
sa de at de skulle stbtte den fullt ut, når bare nazistene var
jaget ut av landet, men i def skulle den for enhver pris saboteres,
at den norske ungdaelnen ned iiv og lst sikk inn for denne oppgave
at det var en utenerket hjelp for aen norske bonde og at Arbeids-
tjenesten på en utnerket måte var i stand til å yte landet

uvurderlig hjelp i 1Liuningon_av arbeidsoppeaver, forsbkte de ned
alle sabotasjenidler å skape uro og splittelse. De sendte ut
en rekke skrivelser mcd de lattorligste påstander o8 trakk de tåpe-
ligste slutninger. Norsk ungkiol: gjennonskuet inidlertid dette og d.
det alt overveiendeanta11 ubtte fran uten hensyn til "heime
frontend'trusler;

rasori over dette forsnedelig nederlag
pbnset de ut en mptbydelig og fljevelsk plan som legene fikk ordre
om å gjennomfbre. Jeg skal her lcse opp et utdrag av den for-
klaring som legenes leder, overlege Stubb, i denne sak i vitners
nmrvmr har avgitt overfor neg. At dtte nedförer riktighet kan
foruten disse vitner de av byens leger son arbeidet scinleaen ned
dr. Stubb bokrefte. Forklaringen den lyder slik:

" Angående den parolen son ble gitt til
oss leger vedrbrende undersbkelser av nyinnkalte nordnenn til
itrbeidstjeneston forholder det seg slik: Heinefronten hvide anvist
oss 1) at vi ikke Skulle delta i denne undersbkelse og tvis
2) vi ble nbdt til å undersUke, skulle vi unnlate å foreta
tuberkuloseundersbkelse.

" Angående denne parolen kon endel av nine
kolleger til neg og neddelte meg at de ikke var enig ned dette.
v eg selv hadde det sanme standpunkt 4. Om legene kom til meg fordi
jeg var overlege på sykehuset, eller fordi de visste at jeg stod
i forbindelse med Jemt1and og derned også med hjennefronten - det
vet jeg ikke, og det er jo haller ikke avgjbrende. I hvert fall
skrev vi sanmen en protest sammen mot denne parolen, tIeg ga Jant-
land denne skrivelse og ba han ta saken opp og så meddele neg
det endelige standpunkt. Kort tid etter meddelte J'emt1and neg

en meget skarp tone at hjemmefronten ikke UNDER NOEN 01BTENDIG2.
HET ville forandre sitt standpunkt og -arolen skulle forbli ufor-
andret, Han ga meg beskjed meg at HENSYNET TIL Vi2T LANDS UNGDOM
IKKE KUNNE SpILLE NOEN ROLLE.

(fortsettes)
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Jeg var klar over at et slikt foretakenfle
kunne være farlig for sunnhetstilstanden blandt den norske ung-
donmen. Ean - JEG VAGET IKKE ANNET ENN Å F6LGE HJZ1EFRONTINS
ORDRE DA JEG VISSTE HVORDAN DET ELIERS VILLE GA 12G,"

Slik lyder ordrett den forklaring som
jeg her har foran meg, fra overlege Stubb.

De som står utenfor NasjOnal Sanling og
kanskje har fölt sympati for heinsfrontens virke, bör tenke litt
over dette, År etter år har enkeltpersoner viet hele sin arbeids-
kraft og hele-sitt liv i den store oppgave å bekjenpe tuberku-
losens fryktelige herjinger. Store organisasjoner har år etter
år fört den mast uforsonlige kalp mot denne sykdom som har öde-
lagt så mange slekter i landet vart. Store deler av befolkningen
ytet sine bidrag for å stötte dette ytterst verdifulle arbeide.
Takket være alt dette kon man til slutt åå langt at man tvang
denne folkefiende ned på et nininum, Nå, når i krigstid faren
for at sykdommen skal ta overhånd er stor befaler Jemtland og
fUgesvenner at den norske ungdom skal prisgis denne sykdom for
på den måte få ödelagt én sak som de aller flesteluten hensyn
til politlsk oppfatning, gjerne vil gå inn for. Vår ungdom,
Norges framtid og nasjonens dyreste eie skulle ofres for å tjene
som et ledd i deres forbryterske planer. Tenk på det, du far
og du'mor, at din sann og din datter også skulle utsettes for
dette, det forferdeligste son kan ramme en ungdom. Du norska
ungdom, som er sunn og frisk, bör også tenke over at hadde
heimefronten fått drive sitt spill uhindret, kunne det ha fått
de alvorligste fUger f-)r deg resten av livet.

Jeg spör dere, landsmann: Kan rådkapen
bli stiJrre og mere motbydelig enn det heimefronten her hår gjort
seg skyldig i? Videre spor jeg dere: Overfor slike folk, som
vil sette disse planer ut i livet, finna det en straff som er
hard nok? ( spakt kor av "nei") Endelig er'disse folk uskade4z-
gjort og enhver far og mor og,enhver ungdom, de kan være trygg
imot slike forbrytelser. Disse folk skal aldri nere makte a
bringe hjem og ungdom opp i ulykker av den art, For når'det
gelder disse folk, så finner vi dem hvor lure de enn er, og
nar vi tar den, så gjör vi det så kraftig a.b stsmainen, går 0:7
dem og sannen nsd den forsvinner lyst,en og trangen til slike
galdkaper. ( hifali).

Når det gjelder overlege Stubbs forklaring
så er det verdt å legge merke til at han som lege og sammen nsd
ham, hans kolleger, protesterte imot dette vanvidd. Det after-
kjenner vi fullt ut, NEN - vi har lov til å klandvd dem for
den uhyggelige feighet de viser i og ned at de ikke torde annet
enn å fölge parolen. Tenke seg til at voksne menn lar seg terro-
risere på denne måten I Hadde dr, Stubb og'hans kolleger eid det
rIngeste nannsmot, den ringeste ære i livet, ville de solvsagt
bedt både heimefronten, Jentland og hele hans bande om å dra
dit pepperen gror og enda litt lenger, ( svakt bifall) jeg siår
ikke mar enn at det skulls da ha komnst_noen, likoy1dig hvem,
t11 oss nasjonalsosialister og gitt oss ordre til a gjennômföre
en djevelsk plan son vi visste vilIe ha ItSdelagtvår ungdom,over-
for dere som ikke kjenner oss kan jeg forsikre on at vedkommende
skulle fått svar på tiltale. D t skulle i hvert fall sistegang
at et slikt udyr skulle konne til oss med sine dkitns planer.
Han dkulle ha konnet på hodet døren eller nærmeste
vindu för han visste for seg. (sto1.7 KLfall) Og han skulle

(fortsettes)
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	 Og han skulle fått en nidt i trynet ,han skulle ha vanske-
lig for å huske hvilketmotbydelig ærend han var ute i. (bifall)
Slik ville vi nasjonalsosialister reagere. Vi Ville aldri gått
med på å forråde den norske ungdommen. lien dere , mine herrer i
heinefronten, dere gjorde det i ren og skjær egeninteresse. Dere
gjorde det for å pröve å sikre dere en plass i det Norge som dere
trodde dere skulle bygge etter krigen, For Cgen usle vinning skyld
har dere ikke bare forrådt den norske ungdom, men dere er i like
hby grad fprrædere overfor deres egen sanvittighet.

Og en ting til vil jeg også ha sagt. Det
dere her har gjort dere skyldig i, det vil aldri bli glent og det
vil aldri bli tilgitt. Det er forövrig ikke förste gang at legene
har vist den mest utrolige feighet her i byen. Hvor ynkelig opp-
trådte ikke dere leger siste ttöst, da det dreiet seg on å innbe-
tale lisensavgiften til Staten på kroner 100 pr. år. Mange av .
dere fulgte uten videre heinnefrontens eiendommelige påskUdd til
ikke å betale ikke fordi dere var enig hed heimefronton, men .
fordi dere ikke våget noe annet. Å''nkelte, og deriblandt flere son
ikke. er med i våre rekker, var rb.kryggete nok til å betale
uten å ta hensyn til heimefronten, nen mange av dere fulgte feigt
parolen. '

Da jeg, son fylkesfbrer, skrwi til dere
og bad dere ordne forholdet, og gjordb dere oppnerkson'på, son
vi alltid gjbr, hve ellers ville skje, hetalte enkelte, nen andre
de avventet beskjed fra heimefronten. Fra denne fulgte så en
skrivelse on at legene de måtte ikke ta noe hensyn til hva den
beryktede fylkesförer'Rogstad tbvet on. Deretter brakte jeg dere
sannen, endel av dere, til et Mbte og klarla situasjonen. Dere
om var til stede på det nötet, dere husker hvordan dere etter

mbtet kon:Pran og meddelte neg at det hele berodde på en
misforståelse, at det var en selvfölge at det skulle bli betalt.
Imidlertid ga heimefronten ny ordre om å nekte. I all deres
utrolige feighet våget dere ikke annet. Og jeg vet at flere av
dere gikk rundt i byen etterpå og sa at "dessverre, det er bestent
at vi ikke skal betale", Dere viste dermed den samne fnrferdelige
feighet og uforståelige redsel overfor dette nystiske som heter
"heimefronten". Den samme redsel som gjorde det mulig for Potte-
nikken å drive sitt fantastiske narrespffill ned enkelte nordnenn.

Som jeg klart og tydelig har sagt fra on
må dere nå svi for denne dumhet og feighet, J.11é dere som ikke
har betalt går nå fattigere ut av denne aksjonen, enn dere gikk
inn i den. Samtidig har jeg fornbyelsen'av a gi dere beskjed
om at de beslaglagte og inndratte midler, de vil gå til nordmenn
som'er i besittelse av not og handlekraft og son ikke lar seg
kue, hverken av Londonfolkene eller heinefronten. Midlene de
skal konne våre frontkjempere til gode (bifall) våre frontkjempere
som daglig setter livet pa spill for at andre skal leve videre.
I den f orbindelse vil b.eg også ha sagt at det er nå på höy tid
at dere son går onkring ned bbyet hode 6g sarl lever i frykt for
å gjöre noe son ikke heimefronten liker, endelig engang yter et
bidrag til våre frontsoldater og til våre frivillige frontkjenpere
(bifall) Er det andre yrkesgrupper sofi :#11sker å spille den sanne
ynkelige rollen som legene i denne sak, så gjerne for meg. For
fbr eller senere så blir det allikevel vi som trekker det lengste
stråd.

(fortsettcs)
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Den samme terror har heinefronten tidligere
drevet overfor lærerne og prestene. Blandt disse har det også
vært ålik at det finns enkelte rakryggete folk son går sine egne
veier, samtidig son Vi finner den samme ynkellge flokken som er
et fullstendig viljelt5st redskap for terroren. J'a overfor prestene
der gikk heimefronten'på de, at enkelte prester som ikke på noen
måtå står på vår side, de har konnet til neg ned fortolige uttaIel-
ser, fordi det som heinefronten befalte dem å gjöre stred imot
deres samvittighet, som de sa,

terroren den har de drevet vidt rundt
onkring. Jeg skal nevne et eksempel fra en av bygdene her i fylket.
Der var det mange mennesker som dnsket å gå på de nötene vi hOldt,
Men de innrömmet selv at de ikke for noen pris våget å gå dit,
Vi hjal dem så på en måte, som heller ikke er ukjent pa andre
steder, ved å gi dem ordre om å rette fram, De mötte alle son en
og jeg har sjelden stått overfor en mere interessert forsamling.
Dette gjentok seg flere ganger. Men så etter et möte, kon en
eldre bonde ftam og trakk meg til side. Han takket fordi han.vår
blitt innklt; for han ville gjerne hbre hva vi hadde å si, "Og,"
sa ha4 videre,"inntil foran dette mZ3tet, så fikk jeg gå i fred
for mine naboer, når jeg viste fran den lappen son du dendte meg.
Nå snakker dem inidlertid on",sa han,"at det stadig vekk er gjeA-
tatt fra London at NS-mbiter skal blokeres. Nå går slektningene,
familien og naboene på meg og jeg har ikke'levende'fred lenger en
time på dagen. Selv er jeg helt fortvilet",sa han,"fordi jeg vil
gjerne gå, men det'begynner å bli Meg litt for broket. Hvis jeg
imidlertid får lov",sa han viderel"skal jeg komme ned ot forslag,"
Og så opplevde jeg en av de störste overraskelser jeg noen gang
har opplevet i mitt liv, I fullt alvor og ganske rolig siet han
nenlig %t "neste gang når du sender meg en lapp til'et möte, så
må du skrive nederst i hjörnet, ned store bokstaver, at du skyter
neg på flekken hvis jeg ikke mbter " (latter) "for da kan kanskje
andelig angant kjeften på kjertinga og nærmeste naboen stå stille"
(bifal1)" Og", sier han videre, "send også en slik lapp til
kjerrtnga oc nærmeste naboen de kan ha godt av å hbre et alvors-
ord." J-eg har ofte sett tilfeller av folk son av hele sitt hjerto
har önsket å gå ned ess, men som ikke har våget å gjöre det av
frykt for heimefronten. Dette må vel med et mildt yttrykk kunne
kalles for terror. Og den samme tervor treffer vi også i nange
heimer og fam3lier.

, •
De som har ledet og satt hele dette i

verk, det er de mann hvis navn jeg her tidligere i kveld har
nevnt. Slik har det vært på alle felter, i yrke etter yrke har
de terrorisert den enkelte. Heinefronten har for mange bestemt
Hvem de skulle hilse å på gaten, hvem de kunne være bekjent av
å være sanmen med og a snakke med og ikke ninst hvilke röde klæs-
plagg skulle bæres til de forskjellige årstider. Folk hat fulgt
alle ders anvisninger, om de har vært aldri så vanvittige,
ove*for de som sympatiserte med oss har de konmet med forferde-
ligste trusler. Det framgår av en heMnelig skrivelse som er
falt i våre hender under opprydningen, hvor det bl.a. står at
straffen over alle NS-medlemmer den skal bli fryktelig De skriver
videre det er Jentland og hans folk:"Våre allierte vapenbrödre
i öst forlanger å få disse utlevert." Videret "Det gjör vi mod
den störste fornbyelse, og vi håper at de alle som en blir utsatt
for de verste pinsler",

(fortsettes)



Side 9, I‘ldinger, torsdag 11. janUar 1945.Nr. 1346.
 ••••  •••

ROGS= (fortsatt)
.1111 .....  ...11.1•1•1

.Likt ha'e JerrUand og hans folk sittet og
brygget sancen. De ken iteidlartid være sikre på at det skal
aldri lykkes den å utlevere et eneste NS- medlem til noensomheitt
Og de av den son iRke er flyktet ut av landet, de befinner seG
dag i våre hender, OG DE HRALL GRUNN TIL I SKJELVE OG FRYKTE

DET VERSTE DET LNESTE, Det har også allesammen som ikke nå
forstår at det begynner å bli alvor her i landet.

I et annet papir fra heinefronten, son vi
også er i besiddelse av, der heter det ganske kalt at det vil
være det beste on allo naZiste: over fjorten år skulle bli hen-
rettet etter krigen ( "fy, fy") Likedan skrev de i sin tid
trusselbrev son de sendte lensmennene, at'hver eneste lensmann
som ikke fblger heinefrontens anvisninger, han skal dele skjebne
med politiinspektbr Lindvig og lensnann Horgen.. Som vi alle vet
ble disse sniknyrdet. OG denne skrivelse er en direkte trussel
å livet til de statstjenesteeenn son akter å gjöre sin plikt:
^ier viste det seg imidlertid at lensmennene de lot seg ikke sa
lett skrenne, Lile NS-lensmunn, de sa at heinefronten bare kunne
ryke og-reise ned sine trusler, og flere lensnennSOM ikke er
med oss,'de har overfor neg mecIdelt at de akter å gjdre sin plikt
fullt ut, og son protest mot heinefrontens skrivelse akter de å
arbeide ivrigere enn fbr. (bifall)

Når det gjelder å forberede avligningen
av oseNS- tolk da har advokat Trygve Gudde en fraeltredende
rolle. Han har drevet ned å sette opp lister over NS-folk son
han mente var •farlige og delt disse ut i håp on at enkelte
terrorister Ville Ga til aksjon mot de folk son sto oppfårte;
Det er dette, mine landsnenn, nan kaller uskyldige mennesker,
og det er dette som man ikke forstår hvorfor vi Griper inn over-
for.

Når det Gjelder uskyldige mennesker så
kan det jo være av interesse å se hva heinefronten selv sier om
dette, De sier i et sirkulære at den norske heimefronten har
nå bestått i tre år og viser seg med få unutakelser nær å være
en uinntakelig festning. Så sier de videre: "Mange gode nord-
mena er konnet ifangenskap eller blitt skutt fordi de har
drevet spionasje, spredt fiendtlige nyheter og drevet sabotasje
mot okkupasjonsnakten og de norske myndigheter." Dette sier de
seg imellon, samtidig son de prbver a innbille godtroende nen-
nesker at vi slår ned på uskyldige.

Nå bbr inidlertid ikke bare det norske
folk, men hele verden vcare klar over at heinefronten den skal
være den siste til å snakkeQM at noen driver terror. ,Teg kan
ta fram et annet dokument, son også er fallt i våre hender og
som kan gi en liten pekepinn om hvor fullstendig hensynslöst
de går fran. En mann hadde fått i oppdrag å organisere spreng-
ningen av et sabotasjeobjekt. Vedkonmende herre traff sine
forberedelser og ble klar over at strengningen kon til å koste
store ofre blandt sivilhefolkningen, blandt annet ville en
mengde kvinner og barn bli prisgitt. Han henvendte seg så til
heimefrontens ledelse her i byen og frarådet at planen ble satt
i. verk da han ikke kunne ta ansvaret for dette. Han fikk
inildertid fblgende svar: "Deres frykt for omtalte sabotasjeobjeke
har vi neddelt vår bverste leder. Ledelsen har dog bestemt at
dette objekt AA sprenges med en gang ordre blir gftt. Etter
bestemmelsbn fta ledelsen kan det ikke bli tatt noe hensyn til

(fortsettes)
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	 ikke noe heAsyn til
0111norske menn, kvinner og barn blir drept ved sprengningen. Hoved-
saken er at ordren blir utfrt og ikke hvor nange sivilpersoner
som blir drept. Det er helt uten interesse og vi ber Den on
byeblikkelig a skyve alle betenkelicheter til side."

•••••

Dette eksenpel er av en slik att at hele
vårt folk bör nerke seg dette. Her står vi overfor et tilfelle
hvor en eventuell sabotasjeakt betyr st2rt lite både for okku-
pasjonsmakten og for. Nasjonal Sanling og hvor wtelukkende en hel
del sivilpersoner ranmes. Det er det sannevatividd som disse
bombeangrepene mot Bergen og not Oslo i den senere tid son bgså
ikke har gjort noe annet enn å skape sorg og lidelserblandt
sivilbefolkniggen, uten å tjene noe militært formål, Slik .f.'61ger
heinefronten sine læremestre i London. Her står vi overforet
tilfelle hvor den Elora skulle utföre selve oppdraget, hadde de'
störste bc,tenkeligheter, nen hvor heinefronten tvans ham til,
not sin vilje, å fc)rberede handlingen. Heldigvis fikk hverken •
ledelser, eller denne mann anledning til å gjennonföre denne plan,
og ,Jonge nenneskers liv ble dermed reddet.

Enkelte vil kanskje tro at det son er
lagt fram he i dag, det er noe vi selv har funnet på, eller det
er noe har truet andre til å si for at det skulle tjene vår
propasanda. (Her rangler det en del p.g.a. håplös mottakning),..

det hele tatt vil jes ninne enhver
notstander og enhver lunken og passiv borger at nå ma de holde
fingrene fra fatet og nå tar de seg kraftig sammen. Nå tåles intet
annet enn hele nasjonens innsats i folkets tjeneste. "Llt annet
må nå ta fngene for sin likeqldighet. Vi i NS vil ikke nöye
osu med de resultater vi har nadd, vi vil videre fram og vi er
beredt til å yte othvert offer0 VI skal kjempe videre i den
sikre forvisninen om at seiren den vil bli var. Föran oss i
denne kampen star vårt lands störste förerskikkesle, hele hans'
liv har vært en stadig hard kanp for å Verne om sitt fedreland,
ingen motstand har maktet å knekke han incen notstand har fått •
ham til å gi opp. Han står i dag, etter årelang e kamper og st.
sterker e.enn noen,3inne, Ingen enkeltperson har vært nere bekjenpe'e
enn han, og aldri har det vært tatt i bruk så sinple milder imot
noen sam imot vårt förer. Nen vær samtidig sikker på at den dag
kommer da hele vårt folk i den dypeste takknenlighet stiller seg
under Vidkun quislings ftSrerskap. (bifall).

det året som gikk så vi hvordan en rekke
statsmenn rundt om i Europa begikk det ene skjendige forrederi
etter det annet imot Tysklands kamp for Europas eksistens, De
manglet kraft og mot til å tåle påkjenningene. Hen, det var en
mann som ikke sviktet, det var en nann son rolig og aten tegn
på frykt sto på sin post, der fantes ikke svik, men bare den jern-
hårde viljen til å kjenpe videre under enhver onstendighet. Han
ga kraft og mot til alle oss andre og i dag:vet vi at i framtidens
historie vil det hete: "1 krens hardeste ar, da frykt os svik
grep om seg i lafid etter &and, da var det en nann os en bevegelse
som ikke sviktet, og det var*Vidkun quisling og Nåsjonal Samling"
(laAgvarig bifell)

'Co-,£tsot-.;es)
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Og aldri,komne hva korime vil, skal det
noen  gang  hete at vi norske nasjonalsosialist‘r sviktet i kampen

for det nye Zuropa. Som et lysende eksenpel på et (hederlig

sinn?) og troskap står Vidkun Quisling foran oss i das. Ham

fölger vi i ett og i alt. Her I  fylket borger tusener av

tanatiske kjempsre for at hans store sak skal kjenpes fram. Tve
rs

gjennom motstand og hva som helst går ti fram mot vårt

et 1945 skal se dette erobret for vår bevegelse og vi hviler

ikke en eneste dag fbr vi kan  si vår fbrer at Trondheim og Trönde-

lag  står der som nasjonalsosialismens hbyborg i Norden (langvarig

Ided  vår store tro og optimisne skal vi trenge inn
hus og hytte  over  hele det vidstrakte fylke. Ever notstand skal

ryddes vekk.

Det et ofte kamp og hårdt arbeide å konme

våre motstandere inn på livet, men santidig yet vi at det har

vært til det besto fo vårt folk. Selvsagt kunne dot  ocrså for o
ss

vært behaseliger• å la det hele skure uten å gjbre slike 4.nnEr
ep.

For var bevegelso ke.n nemlig disse folkene ikke skade. Nar vi

allikevel griper inn, så er det fordi vi mener det son vår plikt

å verne om norske liv og norsk eiendom og ofte det'norske folks

interesser, Vi vet at nange ikke vil forstå dette, nen det kan

da ikke hindre oss fra å gjbre vår plikt. Overalt kvor heime-

fronten, og overalt hvor vare notstandere forbvrig prbver å reis
e

seg, förer vi don nest hensynslöse kanp. Her har vi fbrt en har
d

og konsekvent linje i  alle ar og  det vil vi fortsattGjöre. De

som intåt forstår av det hele, de får fortsatt kalle oss  for blod-
hunder og  fascistor og hva de nå  enn vil. Vi tar oss ikke na,r

av disse beskyldninger, så lenge vi vet at vi gjbr vår plikt til

det ytterste, /i svikter heller ikko i våre ansvarsfulle verv

dag for å pleie våre egne interesser og for å skape oss sensa-

sjons-popularitet,

,Vi sitter hor fordi vi fbler trans  til
å gjbre vår innsats for  vårt felk i enfarliG tid. Oin vi ikke

passer den ene eller den annen, det interesserer oss mindrej vi

står ansvarlig for alle våre handlinger, og vi akter aldri a

be et eneste menneske om unnskyldning for de inngrep vi har

gjort både mot  heimefronten og  overfor enhver  motstander i

hele vårt fylke.

Som jce også tidligere har gItt uttrykk

for,har jog son fylkesfbrer det hele og fulle personlige ansvar

for alt det beve(,,,elsen i Sör Trbndelas har gjort på dette felt.

,erver aldri a skjule våre handlingor eller löpe fra vårt

ansvar, her or ogsa det store skille melJn oBs og våre mot-

staddere, Son vi har hatt anlednins til'å konstatere her i kvel
d,

har vi sett hvordan liotstandernes ledere, hiver alt fra seg son

er ubehagelig oe'farlig og  settor andre til å utfbre dot. Ho8

oss nasjona1soia1ister finnervi det onvendte forhöld, har  for-

langer en leder av seg selv langt ner enn av andre, nest av seg

selv og uten at noen behöver å gjøre oppnerksom på det tar våre

ledere på seg selv de ubehageligste og de alvorligste oppgavene

og er i slike situasjoner alltid å finne i forreste linje

",iickurat som en nasjonalsosialistisk offiser ute ved fronten går

foran sine menn der hvor det er fare på ferde, slik er det også

ned den politiske leder i den politiske kanpen.

(fortsettes)
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Vi i Nasjonal Samling vi glenmer heller
aldri vår förers ord om at vi er folkets tjenere. Det vil si at
vi er det beste vern for ethvw,t menneske 1 dag som gjör sit
plikt. Samtidig er vi, og vil alltid være, den forferdeligste
trussel mot alle som unndrar seg sine plikter og skader vårt
folks interesser. (bifall)

Vi har i dag kastet et blikk inn i not-
standerens leir. VI har fått blikk på hvordan heimefronten. og
dens folk har drevet det i don senere tld. Hvormange har ikke
levet i frykt ftr denne heinefronten som til stadighet har voktet
deres skritt og truet den enkelte med dÖd og fordervelse hvis de
ikke gikk med, I dag er Si5r Tröndelag fylke befridd for disse
krefter. For alle tider er de satt ut av spillet, uten sjanse til
å kunne blande seg bort i noe som'helst i framtiden. De siste
ynkelige rester som löper omkring, de vil vi også i den nmrmaste
framtid drive bort. (sterkt bifall) Ingen har derfor noe som
helst å fryktA fra denne kant. En og annen vil nok forsöke seg
på nytt. Mbn, de vil uvegerlig gå den samme skjebne imöte, som
deres forgjengere. Tiden skulle være kommet til å slutte msd alt
meningsløst tull og tt5v 10,5 til å forstå den ting at bare gjennom
samarbeide kan vi berge vart folk.

De folk som jeg har behandlet kveld,
de bærer på det frkteligste ansvar. Og hvordanenn,vår dom
over dem måtte bli, vil historiens dom over hver enkelt bli langt
strengere og langt hardere.

Du som i dagostår utenfor våre rekker, du
må påny ta ditt standpunkt, Enten MA du si som så at du vil ta
del i Nasjonal SaMlings kamp for å gjenreise Norge - eller, kvis
du ikke gjöre det, sa bmrer du selv et like stort ansvar som heims-
frontens folk. Og en ting skal du huskepårat heinefronten har
aldri, som jeg tidligere også har sagt, hatt noe positivt mål å
arbeide imot,Den har vært et'redskap for bolsjovistene og hadde
den fått drive det iangt nok, så ville deu ha merket at den gikk
samme skjebne imbto son heinefronten har gjort andre steder hvor
bolsjevistene har trongt fram.

For oss i Nasjonal Samling har Ikke dissé
årene vmrt noen lett kaup. For kanpen den har kostet store ofre.
Her I vårt fylket er et stort antall av våre'beste og ivrigste
unge kjempere gitt sitt liv ute ved frontene. Andre tteder i
landet har nange av våre folk falt for snikmorderhånd. For mange
av oss andre har disse siste årene mmrt et endelöst slit dag ut
og dag inn. Intet av dette kan imidlertid friste oss til å gi
oss i vår kamp. Vi kjenner vår plikt og vårt ansvar og uten hensyn
til  oss  selv vil vi fortsatt kjenpe og arbeide for vt;trt folks
liv og framtid. Vi er klar over at vi også foran oss  har en lang
og hard kamp, men vi går hordet og styrket enhver situasjon inbte.

(fortsettes)
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Wtr nh landsforrwderne son sitter i London
og Stockholn,er klar over at hele deros no1itiske.apparat ber i
fylket er slitt ut, v11 do kanskje i desperasjodfinne på å sende
terrorister og snikmordere, Det har de også antydet, at det s1a1
bli farlig å Ixare KS-uniform eller NS-merke på gatene byen var.
De vil kanskje også prUve å skremme enkelte fra å inneha höye og s
ansvarsfulle verv.

(Resten av talen, sirka tre minutter, kunne
ikke höres på grunn av"forstyrre1ser.) Ifibtet b1e avsluttet med
tre ganger Heil eg Saal, og Fedrelandssangen.

HUM VAR SYNNDEREN.

14,00 (19) I en tobakksforretning på Carl J-ohan ble det
oppdaget at det stadig forsvant tobakk uten at en kunde sjönne
hvorledes og hvem se.n. V,t2syialeren. Ialt forsvant ca. 70 gg. tobakk-
svarer til en verdi av 7 - 8000 kroner.

Ln kveld oppdcget tre politimenn nt en mann
laste sig inn i forretningen. Han ble tatt og tilstod at han også
tidligere hadde bes3kt forretninv,n. Dette gikk han imidlertid fra
seinere, idet han siger at tilstaeleen var skjedd under press.
Politiet nektet bestemt dette. Mannen ble i byretten kjen, skyldig
i begge innbruddene og Wint til fengsel i ni maneder.

BERGEN,

13,00 (14) To rensmenn har fåt sin dom i Bergens
lagmannsting. De slo engeng ifjord ned en eldre mann og tok fra ham
en lommebok med åtte hundre oe femti kroner og noen verdipapirer.
Den ene av dem har også seinere foretatt et tyveri. De ble begge
dömt til fenesel i henholdsvis halvannet år og et år. BeLge ble
fradömt statsborgerlige rettignheter.

DRUKNINGSb= .

10,00 ( 5 )
Trysil var ute
svant i en råk
antagelig fört
ham igjen.

En tre år Eammel gutt sönnen av Knut Myhre
og lekte og gled forlangt ut i Trysildelva og for-
like ved. Elva Går strid akurat her () guttet er
under isen ev strömmen. Det er Ifiete hap om å finne

DÖDSFALL.

21,30 (39) Hbnstringssjefen i Bergen, Å.slak Lose
ddde plutselig idag. Han var födt i 1886 og var i en årrekke
knyttet til Bergenske Dampskipsselskap hvor han förte en rekke
av selskapets störste skip. Hans sidste skip var D/S "Irma".

I 1936 ble Lose mönstringssjef 1
Bergen, en stilling han hadde til sin död. Han var kjent s(vn en
dyktig sj3mann og etterlater seg mange venner.
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BEIIGEN

18;00 ; 23) På grunn av sabotasjehandlinger mot
knottflbrikkene i Bergensdistriktet for en tid siden, har bussruten
mellor Milde og Berzen måttet henstille trafikken fra idag av
da la€ret av knottved er oppbrult. Meldingen er mottat med stor
beklaf;else av rutens faste traffikanter.Dvs. omlag tusen pr. dag.
De ancLre bussretene i distriktene har også måttet innskrenke sterkt.

OBLO

13,30 (12) P Norges handelsforbunds rådsmdte 29.
desember 1944 ble noverende stedfortredende formann for norges
agentforbund, Johan Liebig-Larsen, an.s*I.tt som administrerende
direktdr fra januar 1945. Liebie- Larsen er fddt i Oslo 1903.
Etter realart!_um, kriksskolen og eksamen ved handelsgymnasiEt
oppholdt han :;eg tre år i England, Frankrike oz Tyskland for 3. ut-
danne seg vidre innen teksti1bransjen. Han var s i. ca. 10 år
ansatt i forakjellige agenturfirmaer i sin bransje inntil han
overtok sitt eget firma i 1935 med sposialitet reyarer for .c.eksti1-
industrien.

Direktören har hatt en rekke tillits-
værv både innen: forges Tekstilstyre og Norges Handelsforbund. Han
er således nEstformann i Tekstilstyret og formann fazlige
utvalg.

RJUXAN.

14,00 (17) I 1944 utfordiget prispolitiet i
Telemark en rekke fore1egg,fra to hundre til 600 kroner mot oste-
produsentex i Grungedal i Vinje som var annmeldt for ikke L ha
overholdt sine leveringsplikt6z. De nektet å vedta foreleggene som
i prisrettan ble satt ned. Prispolitiet var imidlertid av den opp-
fatning a straffen var lav nok og påanket saken til pnlslagmannsret-
ten. Prislagmannsretten har no avsagt dem med dot resultat: De 7
anmeldte foruten do i:ritate b5ter også fikk 21 dagers fenzsel.

Prislaemannsretten hevder i sine premisser
at en av generalpcvetie omsyn må U)mme anmeldte ubetinget fengsels-
straff foruten bdtestraffen.

1NNBRUDD.

13,00 (13) Hdnefoss politi har gjort on heldig
fangst. I fjor rdmte tre innbruddstyver fra hjelpefengslet i Haelar,
og de hnr sj.den været på frifot. Don ene av dom ble for en tid siden
tatt av Hamar politi mens den andre ble brakt inn til Hönefoss
politikammer for en måned siden ettor å ha begtt et större tyveri
i Lunner. Den tredje av tyvene e no tatt av Hdnefoss politi på
en nbLokså uvanlig måte. En litt beruset person bad nemlig for et par
dager siden politiet om å få være natten over i husvillearesten,
da han ikke hadde noe sted å bo. I samsvar med almindelig praksis
måtte han levere legitimasjonskortet sit og vakthavefide konstabel
oppdagetsnart at kortet var forfalsket. Ved undersdkelse ble mannens
idenzitet brakt på det rene og den tredje römlingen satt i saksen,
Melder Ringerikes blad.
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N,2INGSDEPARTEMENTET.

14,30 (18) N-rinsdeparbementet har bestemt at dof:
i det s*c5rlige Norge til og med Nord- Trndelag fylke kan_kjpes
250 gram salt fiesk not t6 av fettmerkene pi fettkortene for 26endo
kortperiode samt mot visse fottmerker p ukerasjoncringskortone.
De nevnte merkor gjedor bare for kjp av flesk. Ikke gyldig
restaurantfettkort, cnkelte tilfelle kan do dog innbyttes med
restaurantfettkort. Dotte cjelder for barn i alderen 0 - 2 år,
syke med magesr eller så.r pa tolvfingertarmen,samt personer som
lider av andre sygdommer hvor det er ps: det rene at den syko ikke
t5.1er flosk. I disse tilfeller ma Lpgeattestvære godkjelat av
kontro11L9ge for rasjoneringen. Endelig cr det bestemt at adventister
ved innlevering av bevidnolse fra vdkommende fc,rstander i menighoten
kan få byttet disse morker i restaurantkjL;dt.

ELVERUM.

21,30 (38) T =go skolehagnemdas etterretning var
det i Hedemark ifjord 314 av 328 skolekreter som hadde skole-
hager eller heinhage . De 12000 barn som doltok produserte omlag
700,000 kilo grnnsaker.

LYNNEDSLAG.

22 00 (43) Den gwq1c orverdige Gildeskfl preste-
gard ble i juleholgen stykt skadot av lynnedslag, fortoller en
melding til Nordlandsposten idag. Lynet fulgte telefonlednincon
inn i prestens kontor og gikk derfra vidre ,-junnon bygningen oc ,
gjorde stor skade i hele frsto etagjo. her oppstod det brann,
men den ble forholdsvis hurtig slukket.

Prost Steffonsen som sammen med sin
hustru og sb.nn var i stuen da lynet slo ned, fikk sjokk otter
hendelsen. kunde ikke forrette ved rudstjonestene nytt:i.rshelgon.
Han er nu i full vicUr igjon.

Lynet har ogsi tidligere slxtt ned
Gildeskål presteg'ird. Dot var i 1710, da gamlekirken ble sterkt

skadetog mange kulturninner gikk tapt.

BERGEN.

18,00 (25) 1;tter en samtale Bergens tidende har hatt
med mannsakpet på D/S " Fusa " ser det ut til at flyangrepet, som
skipet var utsatt for har krevet syv mannesker livet. Fire personer
hvorav to damer, gikk ned med skipet. De to andre var ucnn i 25 års
aldren og var antagelig heimhörendc i Tysnes eller Swvareid.

BRLITDEBU.

23,30 (-) Ungdommelige forbruterc sou regel i 15-18
år, har i den se=e tid Gjort en rekke innbrudd og tyverier på
Vestoplandene. Politimesteren forteller til bladet Hadeland at man
nylig knep en bande gutter i konfirmasjonealderen. De hadde forvd
en hel serie innbrudd og politiet mener at forbrytelsenevar diktert
av villt pengebegjær.
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STOCKHOLK.
23,30 (-) I sin Riksdagstale i går pekte kong Gustaf
bl. a. på at fjordåret hadde brakt gjennomgripende endringer
sutuasjonen pa det Europeiske kontinent. Disse endringer tyder
imidlertid ikke på at krison sne.:r?t vil ta slutt. IPor tiden bedömmer
mån på alle hold utsiktene for krigens avslutning med tilbake-
holdenhet.

OSLO.
01.• ••• .1•0

23,30 (45) Departementet har konstituert phristian
sbjörn Ihlen som rådmann i 3.vre Eiker kommune.

SILDEFISKET

22,30 (-) Det er ikke meldt om utsikterpå kysten,
det er heller ikke noe ug1 og iLke noe hval. Fiskerne tar det forel-
bpig med ro og bare de ferresteer begynt å ta redskapen ombord.

1eprasjonene har imidlertid været i gang.
Det ser ut til at fiske ekal begynde seint i år og det blir da
trolig en kort sesong for silden. Man er også sterkt avhengig av
værforholdene. Vintersildfisket leabtesees med stor spenning og man
håper på et godt landnotfiske.

Gjennom NorgesSildesalgslag vil det bli
stillet til disposisjon for fiskerne en del garn og noe bbtnings-
materiell. Det er også skaffet til veie ekstrarasjon av mat
tobakk og olje.

S. R. 22,00 Under britiske flyangrep mot sjbfarten
utenfor den norske kysten igår senktes to handelsskip, ett sattes
brann og to andre skadet.

D. R. 21,45 I anledning av dc elvorlige begivenheter
sbndes om flyangrep på 1=3ke jernbanetog rundt om i Danmark
innskjerpes det at man kunn bbr r,eise i denne tid når og hviss
det er strenkt nödvendig. Den modernekrig på jernbanene har stor
strategisk betydning.

S. R. (Dansk)
22,15 Ved den tyske minelogger minespregning
nord for Rösnes fyr ved Kalunborg omkom omlag 350 tyske-marine-
soldater. Kunn 120 soldater ble reddet. Etter eksplosjonen oppstod
der panikk og mytteri ombord i skipet.

Under sabotbrenesutleggning av miner ved
en jernbanelinje, ble de overrumplet av en tysk patruljp.De fikk
utfört sit arbeide og så hvidt vites kom de seg bort.

Fra Kbbenhavn neldes i kveld at det skal
være planlagt at sprenge Det Kongelige toater og Nasjonalmuseum
luften..Det heter at disse to bygninger står på en liste over

bygninger som skal sprenges i luften.
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D. R. 18,35 Fra Danmark meldes der at det er trafikk-
vanskligheter pågrund av sne. Flore ruter måtte innstille og
rutebiler,or skadet.

I Knenhavn er to leger di3mt t4.1 300 og
500 kroners bot for å ha solgt morfin.

Tre gutter i•alderen 18 - 23 åt er arrestert
for röveri. De anholdt en person og tok fra kam 23 kroner. Desuten
brit de seg inn i en kaffe og stjal 400 kroner. De ble dömt til
henholdsvis 8 - 6 - 4 år.

vvvvvVVVVVVvvvv
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18.30. (24), "i\bringsdearte_lentot" avdelingen for
proviantering og rasjonoring har bestemt:

Standardanvisninger på poteter (skjema nr.
397 og transporttillatelser for poteter (skjema nr. 397 os nr. 235/44
er fortsatt os inntil videre gyldise uten hensyn til den gyldishetstid
som er angitt i den trykte tekst pa vedko mende anvisninger og transport
tillatelser. Forbudet mot utstedelse av nye anvisninger og transport-
tillatelser mot klipp av potetkort :jelder fortsatt og blir ikke op)-
hevet inneværende sesons.

Oslo den 11. januar 1945.

Sturlasson.

STURI4ASSON.

18.30. (25).

gjelde slik:

inntil videre.

FETTRA.S3.=RING11,-.

1. Fettmerkenes
Fettene for 26de kor periode skal

Kerke 26 A og C i tiden 26/1-11/2 1945.
Merke 26 E og D i tiden 12/2-27/2 1945.
lierke 26 E og F i tiden 28/2-16/3 1945.
F:erkene gjelder for kj-p Då etterskudd

Sal av flosk.
I Sör - I\:orge til og ned Tröndelag

fylke gjelder etternevnte merker bure for kjjp av flesk:
Fettmerkene 26 A og 26 B på de ordinE3re

rasjoneringskort, begse fra 26/1-45.
Fettmorkene på•ukerasjoneringskortenes

grunLkort for uke nr. 4 og uke nr, 6 for 1945, begge fra 22/1-45.
Disse merkene er ugyldige for kjjp av s.raör, margarin, kunstspisefett
og spiseolje og sjelder ikke for ombytting i restaurantfettkort.

Dog kan fölgende forbrukergrupper ved hen-
vendelse til forsyningsne,indene få onbyttet sine merker for flesk i
restaurantfettkort:

1. Barn i aldeien fra 0 til 2 år. (forbruker-
gruppe V).

tarmen.

"rtngsdepartementets" avdeling for proviantering og
rasjoneri..ng.

Sturlasson.

SyLe med mavesår og sår tolvfinger -

Syke med sur muvekatarr. (GastritisAcida).
indre sykelige tilstander hvor det er på det

rene at den syke ikke tåler flesk. (Wgeattest må i siste tilfelle vE3re
godkjent av 1,ontroll lægen).

.dventister.
Ansta1thusholdninger og skip får på vanlig

måte anmlsning hos forsyningsnemnda.
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SJEFSKIFTE I DEL FINSKE

S.R. 19.00. Den finske stats.eresident har utnevnt
general i infanteriet Axel Eric Xeinrich til kommanddr for forsvarsmakter.
Dette innebærer at seneral Heinrich blir sjef for Finnlands forsvars-
makt.

SOA bekjent meddelte överstbefalende,
feltmarskalk Mannerheim i en dassbefaling ved årsskiftet at han for-
later stillingen som dverstbefalende c)i» forsvarsmakten for i egen-



skap av )resident for republikken å fortsette SOA överste sjef (?).
(Det skal formidentlis være at han forlater stillinsen so.i aktiv
forsvarssjef),

TEATER I ÅRHUS SPRENGT AV SABOTåRER.

3.R, 1900.. Venderlyst Teater i Irhus sprcnEtes,
ifdlge et Kdbenhavnsite1egram, inatt i luften. ,ttentatsmennene ankom
i biler til stedet og samtlige personer som påtreffedes i bygningenble oppfordret til dycblikkelig a bringe seg i sikkerhet. Boribene
ble plasert rundt omkring i teatersalen og ved eks-31osjonen styrtet
hele etablissementet sawlen. En heftig brann com utbrdt fullbyrdet
verket.

SPEEREW.21DET I SUGER.:X UTVIDES AV TYSKERNE. SVIRIGE PROTZSTERER.
bwall

S.R. 12.30. Den tyske sendemann i tockholm har idas
meddelt at (71.et tyske såkajte "sperreområde" i Skaserakkfra os .ace_
idag er blitt ui;videt i stlig retning i henhold til nærmere angitte
posisjonsbesteelser.

Hvert fartdy som uten tysk tillatelse begir
ses inn i eller Gjennom denne sonen utsetter ses for tudiddelbar dde-
lesgelse.

Den svenske sendemann i Berlin er blitt
beordret oni å gjdre alvorlige henstillinger i anle:lning saken.

LZE1DING TIL FIS=RE I SKAGERALK.

S.fi. 19.15. En utvidelse bstover av det tske sperre-
området i Skagerakk er tilkjennegitt. Vestgcnsen for det frie fiske-
området er dervcd flyttot 10 distanseminutter not 6st. Utvidelsen
trwr ikraft idag. fiskere advares mot å overskrific den nye grensen.

XRAFTIG DETONASJOb HÖRT I GOT.L.,BORG.

S.1. 19.00. En kraftig detonasjon med et lansvaris
etterfdlgende bulder hörtes ved tre tiden inatt i G3tebors og deler av
Vestkusten. Rapporter som er innlöpet til forsvarsområdestabenviser at
eksplosjonen er hdrt innenfor et ganske stort område. Man lr.onJler til
den slutnins at dotonasjonen skriver seg fra noen kraftige eksplosjoner
:idbenhavn. Til å begynne med antok man at eksplosjonene hörte til

en robotbombe som var kommet inn over Vest - Sverige, I Vestcrsdtland
ble innbyggerne inatt vekket av den kraftige detonasjonen som rystet
husene og til og med i enkelte tilfel1er slo ut rutene. Endel personer
p§.står å ha hört motordur i forbinnelse med detonasjonene. På luft-
bevoltningsstasjonen lokaliserte man detonasjonen i retning av Gdteborg
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SVERIGS BEGYITIR

S.R. 19.00. besynte ikag sitt esentlisearbeidc, bl.a. ble det avGitt endel proposisjoner on opsjoncr.
Justisministeren forcslår i en propesisjon i likhet ned dc sakkyndiGe
at samtlige unntake1sesbestemLelsen i 'bohörighotsloven r opohevesi spörsmålet dri interkirkelige tjenester.

UTDE=11Y. FRITT FOLIS GULLI".IWL3-.1.

O.R. 18.30. fritt Folks gullmedalje for årcts beste
idrettsprestasjon ble som ..dan vil crindre for året 1944 vunnet av
syklisten Håkon Westby fra Halden. Det taar det fenonenalc rekordritt
juli ifjor på strekninsen Kongsvinser - Oslo, som innbrakte ham denne
" ettertraktede" utnerkclse.

Westby avlivet densans RaGnar J-ohanscns
14 år gam1e Korgesrekord sanske ettertrykkelig idet tiden ble for-
bcdrct hele ca 14 ninutter, ned andre ord en alldelee fabelaktis
idrettsprestasjon.

Idag foresår den höytidelige utdelins av
gullmedaljen på sjefredarens kontor hvor vi nu har installert oss
med mikrofånen. Foruten akt(3rene, den populære idretts.lann Håkon
Astby, Fritt Folks sjcfred-,Ltör og sportsredaktören, cr det
dessuten tilstedc hLr idog idrettsråd CharlesHoff , ITorses Idretts -
forbunds lcdcr Fjeld, Norses Idrettsforbunds sykkelleder Danicl Clauscr
samt endel innbudte representanter for Oslopresen. On ct byeblikk
venter vi at sportsreda::tdr SandLis vi1 åpne hdytideligheten hvorettcr
sjefrodaktör iclsona vil overrekke sullmedaljen.

Sportsredaktren: På. Fritt Fo1ks vegne dere -2.1e hjertelis
velkomnen til denne lille tilstelning her idag hvor vi idag skal utdele
gullnedaljen til herr Hakon 'Jestb, som har utfört årets beste idretts-
prestasjon i året 1944. J vil fa lov til å ovcrlatc ordet til sjef-



redaktör ielsom som 711 forcta den hbytidelige utdcling.

Sjefredaktdren: Det har som bekjent vært vanlig i de aller
fleste idrettsland at en (,11er flere av de storc dassavisor har delt at
on slik årlis belönning for den beste idrettsprestasjonen og det ble
jo som dere vet Også sjort her i Norge för 1940 densang lk)rgenbladet
delte ut sin gullmedalje. Men som sa moset annet gikk jo det også over-
styr dengans den politiske strid holdt sitt inntog for alvor her
Norge etter okkupasjonen.

Det cr insen srunn til å lese skjul på at
da Fritt Felk i 1941 tnnstiftet sin sullmedalje for årets beste idretts-
prestasjon, så var det også som en slags protest mot dttte at man trakk
idrctten inn i den politiskc kanp o dette at nan forsökte å legge en
d3d hånd over denne naturlisc kraft - og nasjonalutfoldelse soM lisser
i dette at ungdommen kappcs on å være den beste på idrettcns område.
Det cr vel noe som vi trykt 1:tan si idas, at dct nyc Norse det har aldr i.
forskt å ta idretten til inntekt for sine politiske fornal. Det er
tvertimot ment at vi i allfall burde holde dcn utenfor den opprivende
kampen son finner sted i Norge og holde et område åpent hvor bare
prestasjoncne teller, hvor barc den ærlige konkurransc og det godc
kammeratskapet som er et swrpres for idrcttcns utvere.

Len son dere vet så vilde vårc notstandere
det anderledes. De hadde ikke råd til dette å la idretten være ifred

for politiske intriger og politiske spekulasjoner og vi kan vel idag
også slå fast at vi var rikere enn vare motstandere. Vi hadde så nye
overskudd i kampånd at vi haddc råd til å gjöre dct son de ikkc haddc
råd til å gjöro. nen ikke minst kan vi slå fast idas at det er disse-
våre notstandere son gjennom terror os sjennom tvang har forstJkt å
hindre den norsko ungdomnen i å söke inn til disse evige kraftkildersipm
idretten cr for et folk. Vi kekter jo selvfölgelig idag ikke for at
de på mange måter har'hatt hell med ses, de son har forsökt å sabotere
idretten i dette land, men på den annen side så kan vi også idag med
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FRITT FOLKS GULLMEDALJE. Fortsatt.

stolthet peke på dette at det fantes da iallfall idruttsmenn i Norge
som ikke lot seg kujonero, som ikke lot seg fangc inn av denne masse-
toskeskapen, os vi kan også slå fast at vi i dc senere år har fostrct
en ny garde av unge os begeistrcde forkjemperefor dette ganle
olympiske kravet om en sund sjel i et sundt legeno. Og dettopp på
bakgrunn av dette så må vi vel også idag da kunne konstatere at denne
gullmodaljen som Fritt Folk i sin tid innstiftot for den beste idretts-
prestasjon gjennon de få årene sor: cr gått or blitt noc nere enn det
som opprinnelis var hensikten ned dcn: at den skulde være en slags
protest not tvang os terror og nocn undertrykkelso av ungdomens
naturlige trang til å kappes på idrettsbanen. Gullneda1jon har fått
noo av tradisjonens slans over scg i lipet av disse få arene og det
er også gledelig å se hvordan intcrossen onkring disse årlige utdc1ingamr)
har vært i sterk og gledélis vekst. Vi har jo sett de -:ange innleggune
i pressen för utdelingen, og vi kjenner til de nange forslagene som
strbmmer inn hvert år og som dette året har satt rekord og dlt dette
viser best at tross alt så har idretten vunnet over politikken, og --
det som vi med on liten egoistisk glede konstaterer det cr at Fritt
Folks gullmedalje er begynt å bety noen ting i det nye Norge og 1.
norsk idrett. •

Som jeg nevnte så har det vel aldri vært
så mange forslag til kandidater som det har vært ved denne utdelingen,
Og det er vel riktig når man sier at komiteen, idrcttsråd Oharles
Hof, direktr Dagfinn Nwlsen og sportsredaktör Sandvig (?) har hatt
en vanskeligere jobb en noensinne denne gangen.

Men nettopp dencie storkc konkurranson 01:1
gul1medaljen, nottoDP denne krigingen som har vært nellom de for -
skjøllige kandidater, det jr jo at den som koulteen har funnet å
kunne utpekc, kan se med sa negct större tilfredshet, så noget större
stolthetpå det trofcct son han får. Det har såvisst ikke vært sa hclt
lettkjöpte laurbær, og det er heller ikke daglisdagse idrettsprestasjOnci.
det er sprsmål on i dette tilfelle. on pressen har neddelt allerede,
så har komiteen etter grundigc og alvorlige overveielser funnet at
modaljen for 1944 skal tildeles Håkon Westby og dermed har også våro
sykkelryttere to ganger på rad sikret seg retten til å kunne peke på
den boste idrettsprestasjon. Dct er sikkert ikke nödvendig å peke på
hva Håkon Westby har betydd for norsk sykkelsport. Han cr ingen ny
mann i norsk idrett 	 (restcn av ohäytidelighetcn druknet i forstyr-



relser)

EN (2,UISLIYGBEGRVELSE.

21.00, (29). Forretningsförcr i Lioregs Ungdonslag,
Oivind Bolstad, sou omkam under terrorangrcpet mot Oslo nyttårsfiften
ble begravet i hjenbygda, Jinot idag under stor deltakelsc.

Pastor uvregård betegnet isin tale Bolatad
som et av de mennesker som det blir et tont rum etter. Uredd og trofast
stod hari på sin post og stred for det han mente var rett. Hans innsats
forplikter oss som er igjen til å fortsette der hvor han måtte slippc,
Han bringer med seg over ovighetens terskol dc dyrebare klenodier: en
helstdpt karakter, on ukuelig vilje og en ren swavittighet.

Det ble lagt kranser fra den avdödes
mrmeste og sekretær Jsbjdrn Berntsen i Noregs Ungdonslag holdt en
kort tale. Han betegnet avWde som en varnhjertet stridsmann for den
frilyndte ungdansbevegelse. Med hele sin evne gikk han inn for å jevne
ut de politiske og sosiale motsetninger i vårt folk.

Etter talon ble det lagt ned kranser,
blandt ahnet fra Noregs Ungdonslag, fra Oslo fylkeslag og en rekke
bygdelag i Oslo, fra Stor - Oslo NSUF og fra 4clot lag av NS.
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V..flnRSBORGS

S.R. 08.00. Sjbforklaringen i anledningen Vanctsborgs
forlis ble igår avsluttet med forhbr av den eneste overlevende, matros
Bertil 1:nutsson.

Denne bekreftet stort sett de uttalelser
som landsfogden i Blekinge 1an og landsfiskalen i Vastraby har kommet
med. I aniedning uttaielsen om at man har observert et skinn som
kundc tyde på at en ubåt har befunnet seg i farvannet har Knutsson
sagt at han og de övrige som befant seg på broen flere ganger har sdtt
et sådant skinn. Det hadde ilke slukket med en gang, men haddc dabbet
av 1 - 2 meter over vannflaten. Hn.n var overbevist om at lysskinnet
ikke skrev seg fra noon lyskaster.

FINELNE VLL-J.LR

S.R. 08.00. Idag begynner endel av de til Sverige
flyktede finner å vende hjem over Haparanda og Torneå. Det drcier seg
om ialt 2000 arbeidsfbre Aenn av hvilke halvparten er skogsarbeidere
og den andre halvparten komAer inn under andre yrkeskategorier. Denne
hjemtransport er nbdvendig da det råder stor mangel på arbeidskraft i
Nord Finnland.

K1T12HEIL/I RUSSERNE.

O.R. 12.00. Den finske statspresidenten Mannarheim
som utleverte Finnland til sovjetrusserne blir nu også sterkt angrepdt
av bolsjevikerne. Det svenske bladet ,ftontidningen melder at en så-
kalt finsk frihetssender som er satt igang av russerne har gtt til
sterke angrep mot i.annerheim. Samtidig agiterer den for den nydannede
såkalte Folkedemokratiske gruppen som helt og holdent består av kommu-
nister.

WTTIDEN UTILPER.

12.00. (12). Som kjent utlbp, jakttiden lste januar.
Bladet Rogaland har i denne forbinnelse henvendt seg til "riksjagermester
Solbrå for å hbre om dette i likhet med et par år tidligere kan bli tale
om å forlenge jakttiden, "RiksjLegermesteren" uttaler at det ikke or
fattet noen avgjörclse om dette ennu, men det er liten sjangse for det.
Han opplyser at den felte viltmengde i år er omlag som ifjor.

VINT-2RSILDFIS= STÅR FOR NRLN.

11.30. (9). Det store vintersildfisket står nu for
dören. Trass i vansker har man håp om at det også iår blir forholdsvis
bra fiske. I en samtale med Bergens Tidende forteller fiskerikonsulent
Bjerken at det ifjor ikke kom nocn ny sildeårgang i tillegg til de som
har vært grunnlaget for fisket i de siste år. Detto gir derforgrunn til
å tro at det blir litt mindre sild iår enn i de to foregående ar. De
gamle årganger 1932, 1933, 1934 og 1935 er imidlertid så rike at det
er stor sannsynlighet for at de vil gi grunnlag for et forholdsvis godt
fiske.

Fiskerikonsulent Sundt mener at årgangene
skulde være så rike at det er nok til fiske helt fram til (?) årcne.
Den sild som iår kommer inn til norskokysten skulde derfor være mellom
8 - 12 år gammel.
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BUREISING.

13.30. (15). Blandt de arbeider son man rekner ncd vil
komme til utf3re1se i Ldten etter krigen inntar bureising'en en bred p1as

Det foreliggLr planer for omlag 300 dekar og aukostningene Pr bc-
reknet til 240.000 kroner. .01ppgaver viser at konmunen har 20.000 mål
dyrkbar jord. loruten burcising er endel veiarbeider planlagt.

NORGES BONDESLL.-BD.

13.30, (16). Interessen for 'Iorges Bondesaband tiltar
stadig i 3sterdalen. Bygdeorganisasjonene har tatt oj5p til dröfting
en rekke viktige sprsa1 som skog til skogl3se bruk, beil;esaken,
oppretting av jordfond m. v De skaffer foredagshoIdere til utreding
av faglige emner c) tar seg i det hele tatt av jordbrukets interesser
på en prisverdig mate. ..rbeidet bwer rike f.,.ukter bl.a. i form av
dket tilslutning, I vinter skal Sbr - Usterdal bondesamband holde
flere kretsmanns.löter for å gi tretsmenneneinstrukser og orientering
og det er planlact et större nöte for distriktet, der flerc autoriteter
innen bondesambdndet vi1 være tilstede.

ST.LTENS SKOCSKOLER.

13.30. (17). Til det nye kursus for aspi2antor til
Statens Skogskeler, sam begynner ved Statens.Pzuktiske Skogskole i
Osen lste mars, har det meldt seg 160 sökere, mens det kan tas op2
amlag 25. Kurset skal vare til 20de desember.

DEL:IGBILISER=GSSPOR=ET I FI'LlreTL.,",..r.D.

S.R. 12.30. Spörsmalet om framtiden for de omlag 3000
finske offiserer og underoffiserer og andre milit63re tjenestelenr san nu
må fratrede tjenesten er blitt behendlet av en konmite oc et forslag

saken ble idag forelagt president nannerhei.n.
Spjrsmalet bör leses på den låte at de

som ikko har fatt annet arbeide får full ldnn Inntil videre dog i- Ye
lenger enn ett år.

ARBEIDSIdAREEDET I SVZRIGE.

S.R. 12.30, 2remi1i=reptgr om. ny riksavtale for
bryggeriarbeiderne ble truffet igår kveld oc går nu til avete=ing
blandt arbeiderne. Definitivt svar skal være innlevert senest den lste
februar. amkring 5000 arbeidere ved 150 bedrifter berdres.

Forhandlingene om en avtale for de anlag
8000 komnunale arbeidere i Stockholm er uteatt til 18. januar.

=GE:e P.& BILVED OC BILKULL I GL,TLDOJG.

F.R. 12,30. En stor mangel å bilved og bilkull herkker
tdden i 0-dteberg Stillingen ferv=ree for eg mam fryAer f

at mange biler skal bli nödt til å stoppe på grunn av brenselsmangel.
Å.rsaken til dette er oppgitt å være bl.a. transportvansker.
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_ksjeursenc: 4 1/2 Stct 1967 _ 104.
4 ;: St_t 1935 1. 103.
5 1/2 Stat 1941 I 3 104 3/4.
3 1/2 , Stat 193 1 103 1/2.
4 ._y,-)otEkbafic 1958 S 107, 3 106 1/2.
5 1/2 ï1ypotokiaiik 1941 S 107, lI 103 3/4.
Creditbaren S 150, 142 1/2.

r,ditkosen -.eC 645.
,_„-iölvefossen S 20 1/2, 19 1/2.

S 136,
J2,1J:t:okje,lisk 1, 140.
Ecfsluid  S  717 1/2, 710.
Or_la  S  272 1/2, 265.
,51L1-1Ju,folentigen S 1925, -.: 1900, ums 1925.
UnioJIS 5.70, K 5.40.

S 160.
_o-Lestad S 227 1/2, 220.
-,r111w(czrdfl.cnsterud  S  262 1/2.

S  232 1/2, L 227 1/2, 0_,Is 229.
155, k 154, 0.1s 154.

-,.oceterije1dske 170.
Ivaran S 275 1/2, K 230, 0:s 200.
Oean S 295, K 357 1/2.
..c,s-los II 3 200, 15

Odd 262 1/2.
2,ossh,,vet S 325, 15300,  Ons  332.1/2.

Ve,lutnoteri„ene var uforandret,

oRszau:JGFR L.LL: SSCOG3:3LIDERL.

14.00. (20). IAtcr hva "NTD" crfarer har Norsk Skog
og Landarbeiderforbund 1w1besluttet å gjennon2Jrc en av dc st3rste
saker i forbundets historic, ne2lig invalideforsikring for alle skog7
arbeidere tilsluttet .forbundet. Denne viktige sak har lenge stått y)a
programmet, og det rår stor (-1cdc i. alle landets skogfylker over at en
er koninet fram til Cliordninc.

"=" f iNorsk Skog og Landarbeider-
forbund vite at invalideforsikringen kower til å gjelde fra lste janu=
1945. En opplyser videre at alle skogsarbeiderc s'kal betalc en måned1ig
Dremic på 43 5.re til invalideforsikririgen. Det cr sikkert mange skogs-
arbeidere sorn nu har rett til skadoserstatning og dc vil etter hvart
bli undersikt. 131.a. vil det b1i r3ntgenfotografering i löpet av
vinteren.

NOE TIL FORR:LTNI:JG311,11T.

18.00. (22), Winsnes har i Oslo Prisrett avsagt
en meget op?siktsvck,:ende pris og rasjoneringssak.

På tiltalebenken satt cn tidligere drosje-
eier fra Oslo. i 1942 kjöpte han en kolonialforretning i Oslo, som han
drev til prispolitiet nu har satt en kraftig bo,:i for ddren for tre år.
Selv får drosjeeicren et op)hold i'nnenfor fenEslets murcr p21 ett år.

Grunnen til at saken .må kalles lor opp-
siktsve_kende er at mannen har drevet svartebörshandel med forretningw.;
varer rett over disken i forretningstidon. Han var tilta1t3 fo2 a ha sol
500 kilo sukker, 500 kilo aluindelig mel og 200 kilo kjeks over disken
til sine kunder uten å ha tatt rasjonerinusmerker. Han har dessute -1 i
Jj5pet av 1944 solgt omlag 600 lilo smör uten å ha tatt merker oE
tatt med seg hjem til eget behov 200 kilo. Salgene er tildels skjedd
til betydelige overpriser, I retten erkjente kjöpmannen seg skyldig,

men ga en mystisk forklaring on at endel av mankoen skyltes et tyveri.
Han ble dbrilt til 1 års fengsel, stnging av forretningen i 3 år, 6000
kroner i inndraging og 500 kr. i bot oc fraWmt statsborgerlice rettic-
heter. Dessuton ra,:ttte han bet3le saksoukostninger. Han vedtok på stedet.
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SENDING FOR NORDISKE LYTfERE. PL NORSK.

2.15. Meldingen fra London om at norske fall-
sklernstrwer har brutt de viktigste konnunikasjonslinjer nellan
Syd Norge - Tröndelag og,Lbre har vakt stor op)sikt og nok en gang
henledet oppnerksomhoten pa don forbitrede krig son pågar i Horge.
De norske myndigheter i London har ennu'ikke gitt detaljerte opp-
lysninger on ödeleggelsen på Rörosbanon, Dovrcbanon og Raunabanen.
Man vet barc at operasjonene förte til det tilsiktedc resultat.

Son kjent står operasjonene i Norge under
norsk militær ledelse, enten nå sabotasjon son i dette tilfellet er
wtfdrt av norske fallskjermsoldater ellOr av innenrikske norske styrke
Stockholnstidningen behandler sabotasjen i Norge og flåteoperajjonene
ved den norske kyst i an artikkel idag og skriver at hensikten er
hindre tyskerne i å tilföro Vestfronten forsterkninger fra dc styrker
som nå befinner seg i Norge. Slaget föres fra Skagerakk til Nord Nor
skriver avisen. Det fdres av norske sjdstridskrefter, norske fall
skjernstro-Jper og sabåtasjeavde1inger og av allicrtc fly og sjd -
stridskrefter,

Helt oppc fra trakten ved Narvik,
Narvik og Bodö og ned til Vostfronten forstyrres dc tyskc materiell-
og troppetrensportone. Det må væro et ytterst vanskclig problen for
retrett og U.cleggelsesspesialisten,.gcncral Renduliu a sikre tran-
sportcne langs hele danne lange veion. Sjdveien nellon Barvik og
Bodd franbyr store farer, ous landeveien helt fran til No - Rana er
vanskelig a ta seg fran på og ubckven ned fire fergestcder. Gjennon
den allierte krigföringen or det blitt like vanskolig å fortsette
sydover, joiske og allierte scistridskrefter har organisert en effekti'
overvåkning av dc to farledene son konvoyene nå passerc over åpent
vann uten beskyLte1se av skjærEård. Det er Ørst og frenst Hustadvika
i nærheten av Xxistiansund og ved Lista på Sörlandet.

De siste dagcne er det dessuten blitt
betydclig vanskaligereaf:ire fran trop?er og nateriell også tillands.
Sprengingen av de to jernbanelinjene pa Dovro og i ?5sterdalen inngår
som et lodd i dette oldgo slaget. Osloblir gjort stadig ner ubrukelJ
san utskipningshavn, slIk at transportene i stadig sWrre utstrekning
n. forega fra sydligere havner.

Stockholmstidningen neddelor videre at den
710de tysko divisjonen son tidligere har tjenestegjort ved det no-rske
kystforsvaret nylig cr overfört til Italia hvor .1.annskap fra divisjonel
er tatt tilfange.

Son nettop) meddelt i TT har britiske
Lancasterfly i niddags i en halv timo angrepet Bergen. Fra London -
neldes ikveld at det var ct konsontrert angrop net ubårhangarene der.
Som kjont ble det oggå nylig rettet ct kraftis, angrep met disse hangara
Bergen reknés for tiden sarl tyskernes kanskje viktigste ubåthavn, Son
de ailiertepapesiellt då da den tyske skipsfarten langs norskekysten
angripes av all kraft er ytterst interesscrt i å ddelegge. Ubåthavnen
i Bergen har vært utbyg/j,et gjennom lengere tid,

dcn ncre dagligdagse, vanlige sabota-jen
Norgc i dcn siste tid ncvner vi: Sabotasje er övet net ot tog på

Borgensbanen. Eksp1osjonene skjedde to - tre kilometcr dst for Geilo
stasjon. Fire tankvogner ned oljo brant opp.

Eksplosjoncr cr inntruffet i noen jornbano-
vogner på Lysaker stasjon utenfor Oslo. To tankvogner blc sprent.

Tre bovepnede nenn har trengt seg inn
kontordne til Gassgencratorstyret og Brensolskontoret i "nærings -
departementet, Parkvoien 57, Oslo. Do truct vaktmesteren og hans konc
inn i et rum son de stilte under Vekoktning, deretter forsvandt de ned
endel skrivenaskiner.
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SENDING FOR NORDISEL LYTTZRL. Fortsatt.

20 radiosendcre som i den senere tid har
vært framstillet for tyskerne ved Zlektrisk Byrå i Oslo er bdelagt
på lagret hos Sdrensen (5cLalchon i 1:iddelthunsgate, Ved 13 tiden san:£
dag son tyskernc skulde honte sendcrne, overrumplet bevepnede _Ienn
den 6 mann sterke val.:ton og la ut ladningcr. Bygningen led nininal skade
Derinot ble skaden på de verdifulle senderne total.

41,Oslo, har vEert hjensdkt av
ol-aleires=ksted, Hedw=ksgaten 29,

Det sanne Gjelder et bilreparasjonsverk-
sted og en sveiscbedrift i Ekebergveion 3, Her styrtet don ane vowen
sammen,

Politimesteren i Hanar har meddelt at i
henhold til ordre fra Ortske=andantur vil overtredelse av blendings-
forskriftene fra nu av bli betraktet som sabotasjehandlinger og straffes
i samsvar hermed.

DomprostRcidar Kobro, Kristiansand og
Sogneprest Paulus Holn, Lrevik,erforvist til Helebya i Mjdsa. Derned
er 93 prester i Norge forvist.Ca halvparten er på Helebya.

Dcn talen fylkesfbrer Rogstad har holdt,
om aksjonen not den norske hjem:lofronts ledelse i Sbrtrdndelag har
ikke vakt noen overaskelsc pa norsk hold i Stockholn, meddeler santlige

.stbrre Stockholmsaviser idag. RoGstad ipåstod allerede i en tale ved
årsskiftet at hjemL.efronten i TrUndelag var lannet gjennom onfattende
arrestasjoner. Som nyttårsparole lanserte han ytterligere nasse -
arrestasjoner og forholdsregler som skulde få Liotstanderne til å miste
syn os hdrsel. Rogstad hörer, skriver de svenske avisene til de mest
brutale quislingene og er ikke kjent for å stå på særlis god for med
sannheten. Det er konstatert at en rekke av de personer son han nevnto
som medlenner av den nu uskadeliegjorte hje=efrontslodelsen har sittet
arrestert lenge. Andre har vært utenfor Norge i fire - fem naneder.
Det ser ut til å vmre to Grunner til at Rogstad nettopp nu kom ried sine
avslbrihngen, For det fdrste har medelsen om hvordan sekretæren i Koopere-
tive Landsforening, Arne Tönnerås i Trondheim, blitt pint ihjel av
Gestapol vakt voldson forbitrelso. Nå prdver nan tydcligvis a demme opp
forbitrelsen ved trusler om enda hårdcre terror. For det annet er det
ikke til å ta feil av at nan på tysk hold er nervds ovcr dp angrepene
norske hjemmestyrker i sanarbeide rled allierte stridskrefter har rettet
mot de tyske konmunikasjonene, skriver Stockholnsprossen.

Svensk presse skriver at onfanget av jule-
amnestiet i Noree ikke er kjent ennu. Blandt mere kjente personer som
e lbslatt Nevnes: professorene Brner, Foyn og Hein, dosent Johan
S einer, stipendiat Jbhannes Andenes, dir9ktbr Jbakim Ihlen ved
Strdnmens'Mek. Verksted, dircktdr Erik BdaMe ved Forente Ullvare-

k fabrikker, direktbr everland, Slennestad, direktdr~rin- X;3.Jen4ph
ii'ved Viking Renfabrikk og advokatene Severin Finne og 4.nton Heyerdahl,

Oslo, Tross lbtlatelscnefra Grini cr lciren overfyllt ned ca 5000
fanger. Blandt de professorene som fraudeleS sitter dgr er  “'dlee
Expressen, Skar Harald Schjelderup ogearl J'acob ArniWolr.

Ytterligere 47 deporterte studenter er frig
489 er frendeles intetnert i Tyskland. Student Marten Harbo san kora
hjemmed syketransport i höst er Wel på 6ykehU3 i Oslo.

Vl oppeir ytterligere t(5 navn på identifiåeit
ofre fra flyangrepet not Oslo, nemlig Daemar Larson, Russeldkveien 22,
dattez av den onkonne murerarbcider Ludvik Larsen og fru ::artha 4ntonetie
Noreng, fddt Fagernes.
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SENPING FOR NORDISEE LYTTERE. Fortsatt,

kong Gustavd trontale igår gjengir vi:
I det år som er gått har krigen medfört gjennomgripende endringer i
situasjonen på det europeiske kontinent, Non ikke engang disse endfinger
lover on snarlig innfrielse av de lidende folks hå.p on endelig å fa
oppluVe krigens Ilutt. I tyeblikket bedönmes utsiktene i så henseende
pa alle hcld med reservasjon. For nordcns vedkommende or krigen i
Ost opphört i våpenstillstanden mellom Finnland og Sovjet-Semveldet.
Finnland har imidlertid fremdeles store vanskeligheter å overvinne.
Danmark og Norge venter ennu på sin frigjrings dax- under voksende
prövelser. Fremdeles som hittil, vil Svcrige gjire alt det kan for å
stötte broderfolkene.

TILSTELNING FOR FROUTKJE=RE.
-

22,30. 39) De norske frontkjempere er frivillig drett
ut for a værne norske hjem. For å vise sin takknenlighet not front-
kjenperne hadde NSK i kveld innhudt onle 35 sårede frontkjemperesorl
for tiden ligger på krigslasarettet og pa Hvilehjenmet Ragar Berg samt
15 norske frontsöstre til en festlig tilstelning i rcstaurant ',theneum
i Oslo. Ved bordet krep riksleder fru Olga Bjoner ordet og uttalte bl.a.

NSK NasjInal Samlings Kvinneorganisasjon
har innbudt dere til en festlig samienkonst for derzed å vise sin
sympati og takknemlighet overfor dere som er dratt frivillig ut for
a kjenpe for land og folk. Vi er stolte over deres tapre holdning son
gjör at dere bringer Horges navn ut over verden. Derfor takkr di derc
av fullt hjerte, sluttet fru Bjoner under sterkt bifall.

"Minister" Lic takket i en kort talc for
at kvinnwie innen Nasjonal Sanling hadde vist frontkjemperne og front-
söstrene denne op)nerksomhet. Han kon inn på de bånd som knytter front-
kjenperne til hjemlandet og uttalte at kvifinen spiller en framtredende
rolle her, I samband mcd dette må man også, sa "ministeren" framheve
de norske fronts5stres innsats. Den hjelp frontsstrene yter våre gutter
kan ikke vurderes höyt nok.

Det var videre taler av fylkesleder i NSK,
fru Lilly Schnit og SS Sturmann Wold.

Han brakte en vari: og indcrlig takk fra
elle frontkjenpere til NSK og adresserte takken til fru Bjoner.

Den helt igjennom vellykte tilstelning fort-
satte utover kvelden i den aller beste stenning.

Fylix-r.,swaTUTITE M SOGL & FJW,D_NE

23.00, (42.) Fylkcsmann Z.tne har i lengere tid vært bu-
skjeftiget med erbeide "iinansdepartementet" for hvilket han cr særlic
skikket. Da han for on ubestemt tid framover vil bli videre beskjeftigc:
med viktige statsoppgaver, og av den grunn vil være avskåret fra
forestå fylkesforvaltningen har "ninister:uesidenten" av hensyn
Sogn & Fjordane fylkesmannsembete funnet a burde lse horr ktne fra
konstitusjonen med virkning av 15de april

nInnenriksdepartementet" har samtidig
overiBor fylkesmann tne uttalt sin anerkjennelse for den måte han har
röktet fylkesmannsvervet på i en vanskelig tid.

EV.WJERTE WJBETS - OG ITENES'111.= FR NORDNORGE.

23.00. (43). Embetsmenn og tjenestemenn fra de evakuerte
amråder bes omgående melde seg til nærmeste fylkesmann - eventuellt
pr. telefon. Fylkesmennene skal snarest sende inn melding til "innen-
riksdepartementeto.
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UB.,21Fj.,32-N I BLRGL:U BOT_ET

S.R. 22.00. Clag 2 divisjoncr Laneasterfly eskortert
av jagerfly angrep idag ve ,:iddagstider ubLthangarene i Bergen,
:eddc1er Reuter. Flyene kastet tonns bo:Iber. Dessuten ble dcn
tyse kktpsfarten i Bergens havn bombet, Ln ra»ort fra det britiske
luftministcriet sier at bol_bingen mot ubåthangai'ene var konsentrert
oc dessuten såes ct fartdy synke. Et par av flyene fdrte med seg
bombelasten tilbake da hangarene var dekket av röklag og man ildce
vilde risikere tal) blandt nordJ,ennene i havnen. Flyene var over Bergei

on halv tiÅue tiltrosa for hottlf:, uotatan4av tyact jagrfly og
av luttvarnild.

IiRELDVIDE FLY OVER SVSRIGE.

S.R. 22.00. Et mindre antall fremmede fly flöy idag
inn over svensk of:råde fra Norge i Syd og - Norrland. Flyene
vendte tilbake til Korge da de ble beskutt av luftværnet, meddeler
forsvar2stuben. Da et av flyene kom inn 1.31 svensk o_Tråde så nan fra
et sted i Syd Yorrland lyssignaler som ble avgitt fra flyet.

Ifølge et tysk telegran led dc britiske
flyene store tap, ..11erede veC innflygingen mot Bergen ble de britiskc
flyabdelingene sprewt av tyske jagerfly og 13 fly ble skutt ned.
Bostedskvarter i bycn ble skadct og det ble forvoldt tap blandt sivil-
befolkningen

ERIIJNS UTSENDING TIL

B.R. 2.d5, Ifölge en melding fra har
president Roosevelt gitt tillatclsc til at det utnevnes cn a=lkansk
representant til Finnland mcd ninisters rang. Dette betyr imidlertid
ikke at nan dermed aktcr å gjencypta no=le diplonatiske forbinnelser
med Finnland igjen, 1an holde, bade dcn britiske og sovjctrussiske
regjering underrettet herom. President Rooscvelt har videre utnevnt
Maxwell Hamilton som UX.'s re7resentant i rinnland.

TYSK LKGIVER S=TT I ;L:,RHUS.

S.R. 22.00. Ln tysk angiver i JhUS cr etter hva det
meldes til danske kretter i Steckholm blitt drept av den tyske Aresvakt
som står på den plass der nazisten Lauritzen nylig ble drept. r.eyer
Kristensen hadde tråkket på do blofIster som tyskerne hadde lagt på gaterl
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4ker qU18LINGPOLITIET FÅR ANSKUELSESANVISNING.
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"Nerges Frihet" En av tyskernes bestrepelser i alle disse
okkupasjonsår er gått ut på å skaffe en slags "norsk" politistyrke
son i likhet msd Gestapo til onhver tid skulle være beredt til a
utfbre en hvilkensonhelst grusomhet mot befolkningen. Nbd stolt-
het kan vi slå fast at denne plan i det store og hele ikke har
lykkes, Man dette betyr naturligvis ikke, som hver eneste lands-
mann også vet, at tyskernes planer er  helt tilintetgjort. Meningn
var at statspolitiet skulle bli et villig redSkap i hitlerbödlenes
hender. Et sant apparat, langs Gestapolinjer,er, ikke stort,
nsn desto msre brutalt og hensynslöst. Det star under tysk befal
og ftager Gestapos progran. Statspolitiet består i dag, for den
sVirste del, utelukkende av forbryterspirer som er frigitt fra
fengslene av tyskere mst å avgi löfte cm å bli Gestapos tjenere,
o videre av quislingbanditter sola har tjenestegjort under tyskerne
pa östfronten.

Man befolkningen lar seg ikke bedra. For
noenndager siden ble det meldt at en konstabel i statspolitiet,
ljarfie Svartbekk fra Oslo, var blitt likvidert av våre patrioter.
Han,var kjent som en trafast hitler-lakei og angiver. Den samme
skjebne mftte politiinspektör BrynAldsen. Disse begivenheter
viser at våre frihetskjempere nå er blitt klar over e.-van må
utrydde disse skadedyr med hard hånd. Og til de uslinger som
har gjort seg skyldig i ærlige landsmennb död eller dqortasjon
vil vi si: Bryt med Gestapo og =41.11sling, mens det-en4a er tid.
Ellers går dere allesammen Samme vei som SVartbekk, Brynhildsen
og alle de andre. Dere vil, med andre ord, få betale msd livet
for de forbrytelser som dere gjör dere skyldig i I

PAULSON LÖNNEGREN SAKEN VEKKER AVSKY I SVENSK PRESSE.

"Norges -'rihet" Den svenske presse fortsetter å kommene.
tere-skandalen innenfor det svenske sosialdepartement. pom kjent
ble en höyerefunksjomri Utenlandskommisjonen som beskjeftiger
Seg med de politiske flyktninger, arrestert for en tid tilbake.
Denne funksjomr, Pe.ulson, har i'flore åt gitt  qplysninger am
politiske flyktninger i ;Sverige, deriblandt ogsa nordmenn, til
den tyske agent'Lbnnegren, Det  br  ikke tvil om at'de4nevirksom-
het har skadet ikke bare våre flyktninger i Sverige; 'men også
deres slektninger og familie i Norge. Nen dertil hardenne
hitler-spion innenfor det svenske sosialdepartements titenlands-
kommisjon ytterligere bidratt til å skade flyktnin~L.Sverige
ved enhver anledning å vanskeliggjöre våre flyktningesstilling
og i en rekke tilfeller å reise tiltale mot dem for ti;ng, sam de
ikke har gjort.

denne forbindelse er det interessant
at en svensk avis i en polemikk am'hvordan Paulsons spionasje-
virksomhet kunne fortsette så lenge, minnet om at denne:avis
allerede for flere måneder siden hadde slått alarm om hitler-
gpionen Paulsons opptreden til skade for de norske flyktninger.
hsn denne advarsel ble ikke tatt til fölge. •

4tertsettes)
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PAUISON --Ln7,EGREN SP.XEN (fortsatt)

Fele den demokratiske sVenske presse ut-
trykker avskyover saken og stilier spörsmålet: R7a kan det
komme av at on hitler-spion kan fortsette sin spionvirksomhet for
hit1er-bancUttene i flere år til tross for at hans virksomhet i
dot minste var kjent i de siste mån.eder? I denne forbinde1se
henviser avisene til en rekke andre mistenkeligo tilfeller og
krever en grundig utrenskning innenfor smtlige statlige arbeids-
institu sjoner, Våre landsmenn i Svegge må imidlertid huske på
å ta alre forholdsregler. SUsk at ogsa der ee:beider fiendeni

Sr£4RPSKYTTER3N7 "23-: 1:;(17A --"Cr:r-':Lur)-5BE1JEG:visEN
e

" NorsesFrihet" Det er en livsbetingelse for å före fri-
betskempee not Q.uislix at partisanbevegelsenblir otganisert.
Det er meget viktig å drive sabotasjemot bedriftene,nervekrig
osv., men en virkelig organisert partisanbevegelse i et okkupert
land har vært det avgjörende 1 hjemmefrontens kamp. Frå deæandre

.okkuperte land kan vi hente uttallige eksempler på at befrielsen
er kommet lengst der hvor friskarebevegelsen er sterkest.

Dette brennende spörsmål gjelder også for
vårt land, Det kan vel ikke nektes for at enkelte, såkalte

"ledendo ansvarlige:' under hele okkupasjonen har satt inn hele
sin innflytelse for å hindre denue kamp. Ds har forsikret oss
at do var gode patrioter og varme demokrater. De har'prisot
ftiskarebeveglsenes innsats i de andre okkuperte lande man samtidig
hndret de enhver utvil;ling av partisanbevegeåsen i vart land.

Det norske fo.&k har aldri vært i den vane
å la andre kjempe for eg. Vårt folk er klar overs som justis-
minister Terje Wold sa, at-vi selv må kjempe for var egen frihet.
Og skal vi det kunne Wre, så må der organIseres.en ordentlig
friskarebe.egelse i vart land.

vårt land har vi i årrekker hatt en meget
utbyggot skytterlagsbevegelse med titusener av skarpskyttere.
Denne skytterlagsbevegelse som i årenes lö har fått tusener etta?
tusener i stdtte fra vare statsmakter for a være et nödanker
farene sturee, disse skytterlagsmedlemmer kan ikke bare bære våp(e_:
mer. da er og.så ypper111-ee skareskyttere. EI dotjkc nå
a LiTTo 6,-;v(sereu eiz-eesynne partisankampen med våpen i'
hknd mot fienden?

SANDEFJORD FEIRER HUNDRE-„ÅRS JUBILEUM.

10.30. (7) Sandefjord kan feire sitt 100-års jubileumi
som by den 23, januar 1945. I den anledning har rådmannen fattet
vedtak om en bevilgning til opptak av en kulturfilm som med de
beste virkemidler en har, skal gi et inntrykk av byens liv
gjennom årene Qrr omkring 100-års jubileet,
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PARTISANBEVEGELSEN Mi ORGANISERES OG DLI,REPRESENWERT I REGJER,INGEN.
-

"Norges Frihet" Som tidligere nevnt er det Organisert en
forening av landsmenn som er flyktet over til Sverige. 'Denne
forening, som kaller seg "De Norske Patrioters Forbund", har fått
en meget stor tilslutning blandt de norske flyktninger.Således
uttaler forbundets formann, Ku1stad, i et intervju med en Svansk
avis, at "De Norske Patrioters Forbund" allerede teller 10,500
medlemmer og bker hurtig.

Kulstad uttaler i samme intervju at "De
Norske PatriotersForbund" stbtter landets lovlige regjering,
men krever at partisankrigen nå for alvor blir åpnet i Norge.
Videre arbeider forbundet for en samling av de damokratiske
krefter i vårt land som skal gi seg uttrykkj at de også er
representert i. landets ledende organer.

"De Norkke Patrioters lorbund" gir uten
tvil her uttrykk for de tanker og meninger som I dag besjeler
vårt kjempende folk. I dag er det ikke 1en6er nok å uttrykke
beundring for marskalk Titos store folkehær, som ti1fb3rer Eitler-
bandittene det ene slag etter det andre, samtidig son hele Jugo-
slavia snart er befridd. I dag kreves det at vi selv begynner
kampen. Dette spbrsmål er intint forbundet Med det annet som
" De Norske Patrioters Forbund" har reist, nemlig en samling av
alle demokratiske krefter til kamD for friheten. Splittet er vi
svake, enige er vi sterke glem ikke denne sannhet. La
(?Partisahene) bli representert i hjammefrontens ledende organer,
pg,videre, la dem bli representert i den norske regjering.

UBEHAVNEN I BERGEN BOI=T - LEN NOENAV B01.3ENE MÅTTE TAS MED TITBAKE.
-------- ----------------------------- B 

"Norges Frihet" I går ettermiddag ble tySkernes u-båtbaser

nærheten av Bergen, og fartbyer i. bergens havn, bombet av
Lancaster britiske fly, Da 11.-?neomrdet etter kort tids botbing
ble tildekket av en rbksky, foråraaket av bombefulltreffere, tok
endel av de eng?lske fly sine bomber med tilbake til England
igjen for ikke a utsette sivilbefolkningen for un3dvendige farer.
Bombeangrepet varte i en halv time til tross for at tyskerne
satte sterke jprflyformasjoher inn i kampen. SkAdens omfang
er ennå ikke slatt fast.

DEN AKTUELLE SENDING.

O.R. 18,30 I den aktuelle sending lbrdag ble det bl. '
a, sendt ut en politisk sktech, Mottakningsforholdene var dårlige,
så det er ikko nulig å :1 noo utfbrlig referat av sendingrn.
To menn, en "jbssing" og en quisling snakker sammen. Nbssingen
er svært oppbragt over senkningen av "Fusa" forleden og særlig
over hjemmefrontens melding at "Fusa" gikk i en tysk konvoy.
("),uislingen inntar holdningen "Det var det jeg sa deg hele tiden"
og spor hva som endelig har fått jbssingen til å innsp at
nyhetene fra London og hjemmefronten ikke stemmer. Jbssingen
vil ikke tjbre en så drastikk innrömmelse men medgir at han så
visst ikke tror at Fusa gikk i konvoy for en ting: det er altfor
.grunt på det sted hvor hun ble senket for store skip å gi mii -
dessuten har han snakket med en av de overlevende og rått en
fbrstehåndsbeskrivelse av redslene de gjennomgikk. Ban mener
dog framleis at senkningen må bero på en misforståelse, men er
svæz oppbragt at flyene kunne beskyte båten fra lav W5yde, da de
jo matte se at det var et ruteskip. Slutten på sendingen kunne
ikkn hhr,est.



SIde 4. Yoldieeeer, lerdag13. januar 1945.1,7r. 1348,

15 NEDSKUTT OUR BERCWN

S.R. 12.30 ,I fblge en offisiell moddelelse i den
norske presse ble tilsammen 15 av de fly som angre- e havneom-
rådeneVed Laksevåg i Bergenfredag, Ingen stbrre skader ble
furvoldt og inen fartbyer på havnen gikk tapt. Noen sivil-
personer ble saret, men det er ikke blitt meldt QM noen döds-
ofre.

HIRDIVIARIMJ ER I SICUWET,

S.R. 19.00 • Fra. .0slo meldes at Blrdmarinens stab som
har sine lokaler i St. Olavs Plass 3 freda?; ettermiddag ble
utsatt for et attenta, To bevepnete menn apnet ild mot inn-
gangen A7 kontorene. itte til ti skud.,-1 ble avfyrt, rwrisener
ble mennene antakelig skreitt og forsvant. Ingen Monnesker ble
drept gjennom skuddvekslingen

BEIININGSVMFZE,'4RIZI'TBUFABRI3X.NEDBRENT

O.R. 22.00
•På Benhin4.sværi Lofoten brbt det lbrdag

en rarett Sem trUet med a alvorligstefölge:e.

Brannen brbt let vpd 5-tideneOm mcrgenen
etasje av Hennineesvner Hermetikkfabrikk.og'snart etter
loftet i lys luo. De5 så en tid ut som em'ilden
til omkringliggende anlegg, men ved et iherdig arbeid
det slokningsmannskapene 1 bli herre over ilden.

Skadene er betydelige og det er 11ten
utsike'., for at fabrikken v11 komme i drift igjen mod det fbrste.

SLUTT P:. GASWI,N.

O.R. 22.00 Lysverket meddeler: Gassverket vil stenge
tirsdag klokken 18.00 for levering av gass. For å hjelpe befolk-:
ningen har Lysverket sendt ut folk for a regulere opp alle vipper,

FISKERII4ELDIAGER.

0.2. 13.15 Storsildfisket: Fra Mbre moldes at en for-
sbksdriver som var ute p alminnelig drivfelt på Runde•er komme.t
lnn med tre stykker sild, et fåtall makre. 1 og noen hl. sei'. Det
var ellers ingen sei på feltet.

O.R.19.15 Det er hittil 1kke Ine,lapet noen ny mel-
' dinger fra forsöksdriverne.

ut

1 Lredje
: sLe hele
spre seg

. lykkedes

12.00
tatt
leis
sild
også

I SbrTrbndelag har anurperne de siste dager
gode fangster på opp til 400 hl. i kastet. Silden er fram-
av varienende störrelse. Hovedmengden av fangsten amå-
mod stbrre eg mindre blanding fetsild. Det forek~or
farrster av amåsild iblandet mweJa (fortsettes)
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FISICe,REI;ELDINGER (Fortsatt)

Også rene mussafangster er tatt ankelte steder,

Forsbksfisket etter storsild har fort-
satt vært omtrent resultatlöst . (Resten av meldingen uleselig)

STORT UNVOYSLAG UTENFOR SVENSKEXYSTEN.

S.R. 22,00
Det kraftigste konvoyslag som noensinne

er blitt observert fra Bbhus Ealmön på vestkysten av Sverige
begynte lördag ved 19.30-tiden. Ved 1900-tiden iaktok man an
stor mengde flyvemaskiner og en halv tine senere utspiltes et
dranatisk konvoyslag vest for Malmön. Man kunne derfra se bombe-
nedslagene og himmelen opplystes. Eksplosjonene fl.kk hele Malmbn
til å ryste,

SVERIGE OVE'RFLYS LV FREIZEDE FLY,

S.R. 22,00 Wr-Sverige ble lördag kveld overflöyet
av at stort antallfremmede fly, som kom vestfra med sydöstlig
kurs, p£1der forsvarsstaben. Flyene forlot svensk område pa
östkysten. I nærheten av Torekop styrtet et engelsk fly ned.
Besetningen, av hvilken en mann var skadet ble tatt vare på av
de militære. Luftvernet tråtte i aksjon pa flere steder.

Fra Halmstad me1das at omfattende over-
flyvninger skjedde over byen og flere mil innover 4andet. I den
tette taken flöy maskinene i lav Myde over Ha1mstad i uavbrutte
bb14,er. Luftvernet åpnet ild fZ5rste gang klokkan 20.15 og fort-
satte ual7brutt i minst tyve minutter.

Fra Karlskrona meldes at enkelte fly
passerte byen klokken 20.40 med kurs fra vest not Sydøst. Luft-
verAet var i livlig aktivitet.Ett plan ble fanget i lyskasterna

D»IMARK OVERFLYVES OGS1.,

D,R, 12,30 - Under allierte overflyvninger av Sbir-Jy1-
land natt til lördas ble enkeltebomber sloppet ned og ödela
to eiendommer,

DRIUNDESPERREBALLONG OVER SVERIGE.
gaY

S.R. 12,30 En drivende sverreballong ble observert
klokken 09.40 nordveet for 01fteborgpa eirka titusenmeters
labyde. 3allo4gan driver X nord-nordvest118 retZang ned en
haetilghet av 40 km. i timen.
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DEN FINSKJ1 SiRMELDINO,

De finske tropper i nordvest
rykker frelmover langs KiC.pisjårvivegenog har passert Sarnpå

DANSK SABOTASJE.

12,30 n rekke sabotesjehandlinger leeldes fra- .
de danske radionyhetene trengte flemten bevep-

nute menn.fredag inn los firmaet H. Nlehelsen & Oo i Kbbenhavn,
Bomber plasertes i lokaelen og brannvesker heltes ut. En volde
sem brann brbt ut som fullstendig bdela lokalene. De materielle
skader arelåss til cirka en halv million kroner hos Nlehelsen og
00,

I en större uthusbygning et sted sbr for
Grenå tvang fredag kveld maskerte gg bevepnete menn åtte kusker
som befant seg i bygningen til å forlate bygningen hvoretter
sabotrene la ut noen bomber. Bygningen ble fullstendig bdelagt.

Skadene ved det teater i irhus som fredeg
ble utsatt fo:e Aabotasje belbper seg til cirka en million kroner,

Klokken 22,23 og 22,25 fredag kveld fant
det sted to kraftige eksplosjoner i Osterbro stasjon i Kbbenhavn.
Det var to tomme godsvOgner som ble sprengt i luften, ET_lers

ingen slade anrettet,

STATSRADIOFONIEN avbrbt sine utsendelser klokken 12.54 dg
sendingene båe ikke Gjenopptatt fbr
klokken 15.00.

TRANS3ORT AV BESTER FORDYS.

D,R. 1230 11 transport av hester med jernbane eller
med jerebaneferjen overaStorebelt forbys, melddr de tyske myndig-
heter.

461#1!LLIKFUNN,
D.R. 21.45 Ved den nedlagte cementfhbrikk ved Nörree
sundby er liket av en.yngre arbeider funnet. Han var blitt skutt.

S,It 19,00 Et doppeltmord har, ifblge meldinger fra
Kbbenhavn, funnet'sted i Nord-Jylland. En kjont konservativ
kommunalpolitiker, veterinær Axe1R. Mbller fra Brönderslev, og
hans assistent er blitt myrdet av ukjente menn, Både Mbller og
hans assistent Ole Vang Larsen, var fredag blitt kalt til hjelp
til en gård nær Brbnderslev. Nærmere onstendigheter fved mordet
er ennå ikku kjent. Danake kretser , Stoekholm er av den mening
at det dreier seg om et såkalt clearing-mord.
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BOETRY=RTET GIKK I LUFTEN.
......     ... .... . ..

S.R. 19,0C Det neldes fra Köbenhavn at store skader
ble anrottet da Adolf Holts boktrykkeri og bokbinderi i Ålborg
ble sprengt i luften. Anlegget ble så WIelagt at det ikke vil kunnEk

repareres. Alle de tunge maskinene gikk g;ennon gulvet ot3 det
bröt ut brann, i papirlaceret. Skaden anslaes til ca. en million
kroner. Det er ennå ikke klart om det dreier seg om sabotasje
eller schalburtasje.

ROROTBONBER TIL SVERIGE:

S.R.19.00 SyWstre Götaland blo lördag ettermiddag
overyet av et mindre antall robotbomber, hovedsakelig i sydlig
retning, nelder forsvarsstaben,

LEVEOMKOSTNINGEHEEED I SVERIGE.

S,R. 19.00 Levnesmiddelsindeksen sank i siste'kvar-
tal ned en enhet fra 155-i septenber til 154.

BESLAGLEGGELSE AV KJEKEKALIER I SVERIGE.
tar 

S.R. 22.00 Industwikonnisjonen neddeler at fra og med
klokken 24,00 1.3rdag skal QI2 rekkc kjemikalier bealaglegoa, bl.aZ
kalium‘yanid, natriumcyaftid, titanolbly og titanolhVitt, ammOmium
klor14, ammoniumbiklorid., natriumklorid samt natriuMbiklorid,
bariUnklorid og bariuMkarbonat, titanbioxid, bensaldehyde,benso-
syre og natriumensoat (Rensoesurt natron).

UTLEND1NGER I SVERIGE..

S.R. 22,00 Utlendingsko _misjonen av 1943 foreslår i
sin sluttbetenkning at hovedgrunnene for frihetsberövelse av
utlendinger'skal bestemnes av en mrskilt, av regjering og Riks-

(Ihr dag beatemt,10V, av provisorisk natur. De sakkyndige har også
fremsatt forslag til ny utlendingslov. Begge lover forslåes å
trede i kraft 1, juli i år og gjelde til utgangen av neste år.
Ean forslår ingen prinsipiell enlegnitg av utlendingsloven, det
er bare visse forandringer som forslåes. Såeledes skal f. eks.
retten til annen utvisning enn såkalt politisk utvisning, flyttes
fra lansstyre1sene til den sentrale utlendingskyndigheten. Det
foreslåes heller ingen forandringer i lovens bestemmelser om wå-
kalte politiske flyktninger.

den for6låtte mrlov redegjbr de sak-
kyndige i detaljer for hvordan man skal behandle utlendinger som
tas i hånd i anstalter eller forlegninger. All varetagning skal
skje som en rent provisorisk sikkerhetsforanstaltnine t avvente
av beslutning om hva som skal gjörea med vedkommende utlending.
Rett til beslutning om at utlending akal varetas i anstalt eller
forlegning tilkomm^-r reejeringen alene.
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Regjeringens Informasjonskonter

15. januar 1945. :;r. 1349. Fortrolig.

Meldinger, sdndag 14, januar 1945.

BEGGERUDS KRINGX.STINGSILISERI.

0. R. 18,30
Det er spdrsmål son har stor interesse i

disse dager. Hvorledes har den senere tids politiske hendelser,
kriksutviklingen og i saJrdeleshet den tyske offensiv på vestfronten
virket på opinionen i Lngland og sambandstatene? Den svenske redaktd.1
Mdllmann- Palugren tar, dette spörsmål opp til behandling, idet han
bygger på uttalelsor fra engelske og amerikanske avis- korrespondente-

,To lengre krigen varer sier han, desto mere
påfallende blir dcn indre usikkerhet, den apati og rådldshet, som
stadig mer og mor får innpass i den allierte leir. ,To lengre krigon
drar ut, desto more påtagelig og skånselsldst trer for englands folk
det bitre faktum frrm t hvorledos enn sluttou på krigen kommer til
abli'og hvilken frangang efin englands allierte kan komme til å
hdste, så er for englands eget vedkonmende krigen ugjenkallelig tapt.

kjemper ikke i kraft av egne resurser og tilfdrsler, men ved
hjelp av sine n Bunnsforvantes " stdtte. Englands politiske bankerott
som europamakt har den siste tid vist seg tydelig. Det er tilstre
kelig å nevne eksomplene Hellas og Polen. Flere og flere får dynene
opp for hvilken veg det bwrer.

Enno er vistnok hatet mot tienden den besten-
nende faktor og Winston Churchill i sin egenskap av akkumulator for de
dette hat den ubestridte krigsleder. Men nan har grunn til å spdrre:
Hvor lenge enno? Hva vil skje, hvis on dag den Britiske nasjon
konmer til klarhet'over at den utnyttes av en liten klikk av politi-
ske hasardspillere, som uten sk-upler setter inn hele verdensrikets
makt og prestisje?
• For å fre_Lle sine ggene egoiStiske formål-
og taper spillet, kan det ikLe da tenkes, at det hat, soM idag av
höyst irras4onelle grunner retter seg not det tyske folk, isteden
konmer til a bli rettet not denne lille klikk av eventyrere, som
löpet av de siste fem år har styrt England stadiE dypere ned i

avgrunnen?
Det er ikke tvil om at en farlig gjærings-

prosess allerede er innledet i England. har all grunn til med
spenning å fölge den fortsatte indre utvikling. Det finnes allerede
i dag hundretusener av engelskmenn, son har begynt å forstå at
England har.„nindre å frykte av sin " Fiende " Tyskland enn av sine
" Bunnsforvante " US.:L og Sovjet og av sin egen hatforblindede
regjering. -

41bri• For smerikas folk ligger problemene anderledes
an, men ikke stort bedre. Den &diskamerikanske storfinans har med
sin kamp mot uropa bare fulgt renc negative formål. Den vil en gane
for alle knuse sin sterkeste konkurent på verdensmarkedet: Den
europeiske storindustri og ta en blodig hevn på det tyske folk.
D ETTEformål har den amerikanske ON aldri bevisst
gått i bresjen for. Den store masse 1 44merika var innstillet på
et hellig korstog for de demokratiske frihetsidealer og trodde at
også det tyske folk ikke önsket noehdyere enn å bli "Befridd " og
lykksaliggjort med de fire friheter. ( Amerikansk "kultur - eksport
i störst mulig utstrekning.)

(fortsettes)
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BERUT) KRIXCW..STITWSK.kiSERI. fortsatt )

Denne naive tro- av den amerikanske propa
Ganda I forening med det amerikanske folks egen grenseläse selv-
ov,vurd9ling- holder no på definitivt å knuses under den tyske
vi,itorof2,n.sivens sviende slag. Kx.st blir også samtidig forhåp-
nilGew, en hurtig og soierrik slutt på Europa krigon denne
kr se.wi bunn og grunn bare står i vegen for USL's c g e n t
1 i C z:torpolittske oppgavel oppgjret med Japann, Også på et
ann-,t TuLr blir cet amerikanske folk hårdere truffet enn det
engelske av den siste kriksutviklings bitre overraskelsor. Man kan
virkelig spdrre: Hva tenkte alle disse mennesker den dag Roosevelt
kynisk fc:kalrte at The .;å:tlantie Chalta aldri hadde eksistert, at
dis;sJ helligo prinsipper aldri, ikke engang i endelig form, var
festet pa 1:apiret, enn mindre undertegnet av de forente nasjoners
ledere?-

Det er sannsynlig at millioner av borgere
den store republikk Gjennom Roosevelts tilståelse fikk en auktor-

ativ bekreftolse på hva de alleredo fbr hadde begynt å ane ellor
frykte, nemlig at deres sZinners kamp på de europeiske slagmarker er
forgjeves, at U84's "ideelle" krigsnål er en blöff og et bedrageri
av forfurdelige dimensjoner.

En tin or temmelig sikkert: Om Roosevelt
hadde våget å komme med denne ovslclilng för, la  oss  si for tre
måneder ziden, så var han sikkert ikke blitt valgt til amerikas
presiClent fjorde Gang. Vil man bedömme den brede amerikanske opJx-



ions Lanstilling til den europeiske krig riktig, så rinnes det enda
on faktor til a ta med i. beregningen, de "befridde" lands problemer.
Man kan trygt gå ut gra at amerikanerne hadde tenkt sig befrielsen
og dens fortsettelse pa en helt annen måte, enn hva virkligheteft
har budt.på. Betlrierne kom vistnok og "friheten" hadde med seg
men heller ikke noe mere. De lovede skipslaster med matvarer til
de lidende folk uteble, for hverken tonnasje eller matforråd strakk
til for annet enn forsyninger til befriernes egene millionarmeer.

Det er lett å forestillo seg hvilket
fryktolig moralsk slag det var for det brede lag'i USL så plutselig
å bli stillet ansikt med sin egen tatale vanmakt, når det gjalt lös?,
ningen av de mange problemer, som Lmorika var gått inn i krigen for
å 1t3se. Skal man i korthet sammenfatte de siste krigsårs erfaringer
ut fra alliert synsvinkol, kan vel dette skje i omtrent fölgende
formulering: De angelsaskiske folk har begynt å forstå det dynamiske
prinsipbet i denne verdenskrig. De har oppdaget at hva enten de lidex
tilbakeslag eller de Går seirendefram, kommer de selv ikke en time
permere seiren. Det er Moskva som blir den eneste seirende part og
dette uten man har noen absoluttsikker garanti for at Tyskland
kommer til å beseires. I bunn og grunnhar vestmaktene ikke den
minste grunn til optimismm og tillit. De går inn i. det nye krigsåret
med en tyngre politisk, milltmrt og moralsk belastning, enn koali-
sjonen som sådan eller de enkelte parter innenfor denne i lengd$n
kan tåle. Det har aldrig för i. denne krig stått så klart som no,
at tiden ikke er alliertes, menTysklands beste forbunds-
relle.
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Oslo S-carebank.

I resnskapet for 1944 viscr at forvalt-
ningskapitalen er bkot med ca. 77,7 millioner kroner. Denno
ökning skyldos vesentlis at innakuddene or stecet fra ca 398
millioner kroner til ca. 470,8 millioner kroner. ,ntallet av inn-
skuddskonti er bket mcd 9055. Bankens crunnfond er uforandret
30 millionerkroner. I skatter sees banken E.ha betalt henimot
2,3 nillioner kroner.

UBvs indoks'for Oslo Börs

Bankaksjer
Industriaksjer
Skipsaksjer
Hvalaksjer

13.1.1942.

173,75
193,37
229,00
202,50

(uf)
( pluss 0,17)
( ninus 0,65)
(uf)

20,30 (21) Fylkesmannen i Rosaland har berat
fylkestincet til nandac 14. nai 1945 i Stavanser. 'Det blir tatt op)
en rekke viktirze saker til behandling bl. a. spbrsmålet om kjöp av
ciendom til iylkets nye jord- og haccbruksskole.

NORCES FORSYNII1GR.

18,00 (5)
T ske leveranser trass i bombeterror.

Trass i den forsterkede fly- innsats
hvorned det Britiske Luftvåpen ikke bare terDoriserer skipsfarten
på den norske kyst, nen også forsbker å forstyrre sa_lbandsvecene
mellom Tyskland os Horce, blir den tyske kris- oc handelsnarines
transporter cjennonfbrt planmessig i det nbdvandice onfans.

Ifblce en tysk kricskorospondent har
kommandanton på en tySk forpostbåt ledet skip ned last på ialt
fire millioner tonn varer sikkert nollom Tyskland (); ITorce.
Denne innsats nå vurdcres så uccet hbyore, som varene ikke bare
skulde tjenc til å dekke tyskernes militE3re behov, men for en stor
del osså er kommet den norske sivilbefolkninc tilcode.

STOCKHOLK,

21,00 (25) På grunn av den store nangel på for har
den finske resering bestent at 20000 kuer skal slaktes. 2,21 dette
vis håper man å kunne oppretholde bestanden av me11çekuer.

Oslo. 

Dot -.1-orske Pencelotteri son iår kan

feire sitt 30 års jubileun har i lbpet av disse årene utbetalt
467 millioner kroner i gevinster.
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KRIGSUTVIKLINGEN I 1944.

18,30 (7) Krigsutviklingen i 1944 har ytterligerebket den bolsjevikiske fare. Debte gjelder ikke misnt vårt eeetland. Röde tropper har trtengt inn i Ost- Finnmark og samtiqgdriver komunistiske elementer en tiltagende virksomhet for a sk4penbd oe kaos i landet forbvrig. "Befrielson" som var mange nordmennsbnsh öm fortoner seg ikke lnegre så rosenrbd. Svensk- NorskPressesureau kunde i desember fortelle at over tusen nordmennFinnnark var innkalt til tjeneste i den Rbde herog kort etter medmelte Norrbottens- Kurieren at den beryktede Komunist Peder Furubotn"tar ledningen i Nord- Norge". Dette kan ikka annet enn vekke godenordmenn til ettertanke. Eksemplene fra alle land hvor den såkaltebefrielse har holdt sitt inntog viser også med all önskelig tydelig-het hvordan forholdene vil bli her i landet hvis det mot formodningskulle finne sted en vellykket .imerikansk befrielsesaksjon.Over alt hvor "befrierne" har trengt inn erdet et ynklig politisk kaos, arbeidsledighet, hungersnöd og borger-krig. Engelskmennene har tilfulle dokumentert sin politiske evne-löshet. Santidie sitter jbdene i De Forente Stater og gnir seghendene. Jo lengre krigen varer, desto flere penger tjener de.stalin har nok heller ikke noe mot detstigende kaos. Ifölge Lenin er jo kaos og opplbsning et helb nbd-vendig grunnlag for gjennomfbringen av verdensrevolusjonen.'De som dnsket en ,,merikansk befri-



else har ikke engang 4".tlanterhavser1dwringen å støtte seg tillenger. Roosevelt har selv opplyst at den aldrig har eksistert.Og lioskva holler enda mer malurt ibogoret oe orklærer at eksil-regjeringene ikke vil få hbve til å vende tilbake til sine heim-land.
Hvordan sor det så ut her heime, finnesdet lenge..? noen som helst grunn til å önskesec en eller annen"befrielse"? Det kan mære nok å peke på et par ting som vil værekjent av alle. Det var lykkes myndighetene a sikre landets for-syninger som forholdene tatt i betraktning må  sies å være t13:-fredsstillende. En rekke positive tiltak fo-e land og folk ergjennomfbrt under krigen  med alle dens vansker. En kan nevna ut-lygningen av våre komunikasjoner, avskstfelsen av  arbeidsledigheten,fiskernes,kårer bedret, lbnnsforholdene i skoc- op jordbruk erregulert, ferbeidstjenesten er sått ut i livet og,hur löst en rekke 'store samfunnsgagnlige oppgaver,"nydyrkningen er bket, komune.acbetalt stbrstedelen av sin gjeld, fullstandige planer for gjenoppe,byggingen av de kriksherjede byer og distrikter er utarbeidet osv.Men har  det  norske folk tatt såg tidensvarsler ad notam? Desverre må en nok konstatere at ogsa i vårt landligger forholdene slik an-t en eventuell befrielse vil medfbredet samme kaos som overalt hvor 4",merikaneneer kommet inn.Fylkest:'-or Rogstad avslbret i sin storetale i Trondheim nylig  hvordan de  såkalte "11,4mefrontmenn" arbeidetderes tarvelige metoder oe  utnytting av troskyldige folk. flan densåkaldte "Heimefronten" danner ikke noe fast sammentbnret hele.Den gamle partistrid er blusset opp ogfraksjon står mot  fraksjon. Bet hele utvikler seg i nbye samsvarnedLenins fbrste froutsetning for gjennomföringen av verdensrevolu-sjonen. På bakgrunn av den bkedo bolsjeviskiske tare som truer vårnasjon og usikkerheten og splittelsen på heimefronten er det bare enredning for Norge: En bred samling av alle nasjons3J-, innstilteelementer i vårt folk, mot konunisme og not kapitalisme.T.In.NORS.Kfront.-
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EN F;.RLIG LR=.

• 18,00 (4) Henningsvær i Lofoten var i gårmorges
truet av en farlis brann, som kunde fått katastrofale fölger hvis
den ikke var blitt oppdaget i tide og slukket forholdsvis hurtig.

Ilden oppstod ved tiden 1 tredje
etasje i Henningsvær hermetikk fabrikks store bjening, hvor foruten
fabrikkanlees for lever- og rognposteier., trandamperi og lager
lokaler. I 1bpet av kort tid stod hele loftsetasjen i lys lue og
da det blåste temelig kraftis, så det ut til at ilden skulAe bre
seg til bebyggelsen onkring, blant dam flere fiskerian1egg.

Etter et raskt og tappert arbeid lyktos
det imidlertid for brannfolkene å bli herre over ilden. Loft-
etasjen var da"fulstenqg bdelag+!. og tredje etasje hvor trandampe-
riet holdt til, var også sterkt skadet. I förste og annen etasje var
det også endel skade, men störsteparten av maskiniriet til
fabrikkanlegget og kjeleh til trandamperiet var i behold.

Skaden er alikevel så betydelig at det er
amå utsikter til at hermetikkfabrikken kan konne igang i vinter.

Hva årsaken til brannen er, vet en ikke
bestemt. Heller 11rIPP har man noen oversikt over hvor stor skaden er.
Henningsvær hermetikkfabrikk eles av L/S Cronos Oslo.

STEINKJER.

21,30 (31) En brann har idas herjet Foldafoss samvirke-
lag i Verran. Den store forretningseård der samvirkelaget har
bakeri, slakterforretning og lager brente ned til grunnen.

Drannen ble oppdaget ved otte- tiden om
norgononQ7 forbipasseronde. Husets beboere og lonsmannen ble
Z5yeblikkelig varslet og satte igang redninssarbeid. Trass i at
ilden brt on seg med stor hastighet, lyktes det å redde atskillig
både av varer oG innbo. Det ble voldt skade for omlag 400,000
kroner.

Samvirkelagets bysning ligger 1 et tett
bebygget strök os det var en stund fare for at brannen vilde ut-
vikle seg til en katastrofe. En kafe os et privathus på den andre
siden av gaten ble da også antendt, men ved enersisk arbeide
lyktes det å få satt en stopper for dette.

FLISL.

22,30 (39) Isår ettermiddas bröt det ut brann på
gården MbllertSd i Gruex. Da folk på Gården oppdaget at det var ild
lös gikk man straks igane med slukkningsarbeid, men glemte i for-
virringen å varsle brannvesenet. Det gikk derfor en halv time ft5r
man fikk meldine om branden der.

Trass i iherdig arbeid brente uthuset ned.
Det inneholdt fjt5s, stall og redskapsskjul. Det lyktes å få ut
alle dyrene, men avlingen, et treskeverk og en del andre redskaper
ble ildens bytte.
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.SRESTERT.

21,30 (-) Politiet i Kristiansand arresterte nylis 4personer i et entreprendr firma byen. Pen ene ble lbslatt straksetter og den andre fikk gå. igjen igar etter vedtak av lagmannsretten.Over de to andre er det avgitt fengslingskjennelse til förstefebruar. De arresterte er siktet for'forfalskninger av utgifts-bilag og etter det politiet opplysers ser det ut til at saken vilfå större dimfbnsjoner

KRISTMNSUND, I Primo Damekonfeksjon her i byen, ble detforövet et,dristig innbrudd natt til Tyvene tok med segskinnsnker til en verdi av 8000 kroner, Defilek imidlertid tkkestor glode av herligheten. Det lyktes politiet i Mpet av kort tidå arrestere to mann  son  tilstod tyveriet. Llle varene er kommettil rette.

FORESTILLINGENE UNDERSKUDD.
20 30 (20) Politlet i Stavanger fikk nylig rede på aten mann for on tid siden arrancerte kabaretforestillinger i Stavangerdistriktet, otter sigende til inntekt for de skadelidto i Bergen.Ban hadde Lmidlertid ikke tillatelsehverken av teaterdirektoratet eller fra politiet, til å drivevirksomhoten og det ble foretatt nwrmere undersökelser.Det viste ses at mannen slett ikke sendtepenser til de skadelidte I Bergen, men puttet inntektene i. sin •egen lomme, For å dokke over dette hadde han satt opp falske regnTskaper som skude overbeviso politiet om at forestillingene sikkmed underskudd. Han får no et alvorlig oppsjdr med myndighetene.

SPORT.

21.0() (2"7) Elverum idrettslens 1eengrenan i dee 5•ee eteeneen tleAerkec,fo:r:oold. NOC4 av de enninJld',e 1C5.eere oe; detstartet 16 mann. Löypa var 16 km, lanc for löperne ever 20 år, mensjuniorena gikk den halve distanse. De beste resultater ble: Klasse( 20 til 30 år) 1. Ivar Fjeld, Gjövik 1,16,08.- 2. Håkon Solheir,Trysil 1,17,56.- 3. Henry Solheim, Trysil 1,20,26.- 4. EinarZveneen, Braskereid 1,25,05.
Klasse B. ( 20 - 32 år) 1. Oluf Halvorsen,Eidsvold 1131,50.- 2. Per Evensen, Löten 139,53.- 3, Nagnarhjermstad, SS- Komp, Elverum 1,40,36.-
Klasse over 32 år ble vunnet av Gunnar Berg,Elverum, på 1,34,40 og juniorklasson 18 - 20 år av Gunnar Larsen.SS-  Komp-, Elverum på 53,42,

Oslo idrettakrets treningsrenn ved Fossum-hytta i das ble overmAte vellykket. Til rennet var det anmeldt 50deltakore som alle atartet, Föret var strykende. Det ble startto klasser, klasse à og klasse B der ogsa endel juniors fikk h4Svetil å starte, da löypa ikke var mar  enn 8-10 km. Samtlige leiperevisto utmerket kondisjon ved innkomsten, noe sor lover gode for denkommonde sesong.
Resultatet for de beste'b3e. Zasse n, 1.Bjarne Legse3and 33,5CJ- 2, jilly Klevenberg 35,12,- 3. GudmundRotesrud 35,28. klasse B: (med junior1'5perne) I. Even Eggen 35,48.2, Harald Dahle 36,07.- 3. tran Gundesö 36,42.
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SPORT.

24,00 (50) Skytestevnet på Lillehanar i dag ble
meget vellykket. Isen var utmerket og resultatene ble da også hEl1t
tilfredsstillende. Pågrunn av at stevnet var blitt flyttet fra
Hamar til Lillehamar i siste liten, var endel av deltagerne falt
bort. De beste resultater ble: 500 Ileter: 1. Hans Lgnestangen 44,5-
2. Finn Hodt 45,2- 3. 6yvind ol1 46,7.- 4, Bjbrn Tohansen 48,1. -
500 meter junior: 1. Trygve Somdall Drammen 51,1.- 2. jalther -ndersr
Oslo 51,5. - 3. Rolf Odden, Drammen 52,9.- lartin 1-ristiansen,
Gjbvik gikk på 53,9- 3000 meter, senjor: 1. Finn Hodt 5,16,8.-
2.Fans Engestangen 5,18,8.- 3. 6yvind Wolff 5,38,8.- 4. Björn
Tohansen 5148k7,- 1500 meter, junior: 1. Jr.lter Lndersen 2,5016.-
2. T. Somda1-4modt 2131,l.-3. Rolf Odden 2153,6.- artin Xristiansen
gikk her på 3101,2, Det ble også gitt en oppvisning i kunstlp av
Llse Herberg Hamar.

FRLI:2DE FLY.

S.  R. 12,40 Endel fremmede fly flt5y 1.rdag kveld over
Vest- og Sör- sverige. To engelske bombefly styrtet ned. Lv besetnin.
ble en mann drept.

Söndag ettermiddag kom et amerikansk
firemotors bombefly inn over S,5röst- Skåne og nUlandet på Bulitofta
flyplass.

S.  R. 19,00 Der meldes at.et britisk fly ble nødt til
nödlande på grunn av benesinmangel. Besetningen var uskadt en ble
internert. Der ble også sluppet bomber ved Hmllevikstrand og Orust.

S. R. 22,00 En fiskerbåt fra Höni5 ble sent lördags-
kveld minesprengt st5rvest for Paternoster. Lv besetningen 6 mann
ble bare en berget.

S. R.19,00 Befolkningen i Latvia skal ne få Sovjet-
Russisk statsborgerskap, melder Moskva. Det vil i den anledning
bli skrevet Ut nye pass.

aalo.

24,00 (-) Direktör Wiggo Tuul og hans hustru Randi,
deres datter Lise og fru Tuuls sdster Gerd Tare som onko
under bombeangrepet på Oslo nyttårsaften ble bisatt fredag i det nye
krematorium som var fyllt til siste plass. Pastor G. Dj.etriehson
forrettet og holdt en gripende tale over de avdö.de.

BERGEN.
.Fra Baldersheim i Sogn meldes at en av de

omkomne på "Fusa" er den 25 år gamle Bjarne Brendöy.
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TYSK KONVOI LNOREPET.
• ••  #ffile

24,00 (-) Etter et tysk komunike sbndag har dot
funnet sted en trefning mellom en tysk konvoi og overleene
britiske sjÖstridskrefter utenfor kysten v Vest-'1Iorge.

Enee1skme_nene m...Lstet en krysser og eu
torpedojager.K2i-skorTespondentr7,, n lierbert Leiseeane :forteller on
hendelsen.- En tysk konvoi er på vee nordover langs kysten av
Vest- Norge. Det cr nutt, væreterklart og det blÅser en frisk
vind fra nordbst. Like fbr midnatt eksplederer en rekke lyseranater
på babord side oe forvandleB med ett nattemörket til dagslys.
Sautidi blir konvoien utsatt for hefie artilleribeskytning. I
skinue:t t.L.a lysvanatene oppdager mn en o'verleen fieyitaie f:lÅte-
styrkc, sera bestux av en krysser og flere torpedojagere.

lUnesviperne som eskorterer konvoien,
gar straks ut og op-ptur den ulike kauuen. Det blir laktatt flere
treffere på de fientlige skipene. Tyske kys:tbatterier blander see
ogsåinn i stridenog tvinger fienden til a dreie av.

Krigsmarinens kampmidlert som det enno er
for tidlig å si noe om, blir i dette Z3yeblikk Satt inn og senker en
krysser og en torpedojager.

Eneelskmennene har nu hendene fulle med å
redda de overlevende. De lar konvoien passel,e utun å kunne sanle
seg til et nytt angrep.

v1vvVVVVMvvvv
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Reejeringens Inrormasjonskontor •

16. jan. 1945. Ur. 1350. Fortrolie.

Meldin6er mandae 15. jan.

NSUF FJRERNE HOLDER L.:IDSMC)TE.

krill.00. (3). Det llte landsmbte for hdyere fbrereUSUF ble holdt ljrdug og sbndagpå "Lendsorganisasjonens" skolepå
Sbrmarka. Ungdonsfbrerens stab oe representanter for santlige fylkes-.omrader deltok i mbtet,  sori.  ble ledet av ungdomsfbreren, "ministe

Stane.
Lbtet ble åpnet lbrdag formiddag med en

kort tale av "minister" Stang. I sin tale opplyste ungdonsfbreren bl.a.
at "fbreren" har gitt stabsleder Tiedemann Ruud permisjon til front-
innsats fra os med 15. januar. Samtidig er kretsfbrer, ungfylkings-
fdrer Johs. Mysen, Opland beordret til fungerende stabsleder. Ialt
hadde seks av de ti1stedevwrende ft5rere fått permisjon til tjeneste
i skogbegerbataljonen.

Ettcr en kort appell av stabsleder Tiedeman-
Ruud ga de enkelte fylkesungdomsledere sine rapporter. Herunder rede-
gjorde også fylkesunedamslederen i Finnmark, unesveitfbrer Harry
Hansen, for USUFTs store iluisets under evakuerineen. Rapportene sa
uttrykk for at en hadde overvu:Lnet mange vansL:eligheter i året som
gikk, 9t godt arbeide var utf3rt oc; en hadde grunn til å so optimistisk
på framtiden.

Stabslederen ga deretter en redegjbrelse
for arboidet i 1944. Landspropaandaleder, ungsveitfbrer Ove Bjelke
Holtermann redegjorde for propagandaen og lederen for frivilliekontoret
ungsveitfbrer Rasnvald Rbed talte om frivilligsaken.

Lbrdag vur det særmbter for gjentefbrerne
og for gutteförerne. 1:btets fbrste dat3 ble avsluttet mcd foredraE om deh
militmre situasjon av major Tellefsen.

Landsnbtet fortsatte sbndae og ble åpnet
med f1agcparade. De.forskjelligefagledere redegjorde for arbeidet innen-
for organisasjon, ökOnomi, opplwring mm, hvoretter "minister" Fuslesang
holdt en lengere tale QM den politiske situasjon.

Det llte lahdsmbtet ble avsluttet sbndag
ettermiddag med en appell av fungerende landsejenteleder A1fhi1d
Schneider og korte taler av stabslederne Tiedemann Ruud og Johs. Mysen.
Ungdomsfbreren, "minister" Stang holdt den officielle avs1utningstale.

Sbndag kveld var Illbtedeltakerne og en del
itnbudtê gjester samlet til en hyggelig kammeratkve1d.

Fra Ungdonsfylkingens llte årsmbte i heleen
ble det sendt fblgende teloc-ram til Nasjonal Samlings "fbrer":

NSUFfs fbrerkorps samlet til sitt llte
år'smbte hilser sin "fbrer" oe takker for at vi gjennom deres innsats oe
aLiip har fått höve til å veze med i kampen for Norges framtid; Vi
lover vår "fbrer" å kjempe med uttette1ig vilje og ubrytelig troskap
inntil seiren er vår oe Noree er vårt under Deres förerskap. Heil og
Sml,

Axel Stang,

L;TENT STWSIC NI,SJONALOKONOLI D3D„

11.00 & S.R. 12.30, (4). Den svenske nasjonalbkonom fhV. professor
Gustav Oassel avgikk ved dbden på Jönkbpine sykehus i natt, 79 år gammeL
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F.'„P_TöYS'Ke...TeRon--UTEIWOR SVENSEEKYSTEN.

S.R. 12,30. En fartbyskatastrofe har inatt inntruf2et
utenfor Nor-ea (?)lands kyst hvorved et fthank lastedampskip forliste.
En livhåt drev tidlig imorges iland ved ned fire finnee', derav
en kvinne embord, De tilhbrte besetnincen på det dampsipet
Vesta eon i löpet av natten hadde forlist, besetningen pa lfl persone-



skal 14 eenu befinne seg på en flåte ute tilhavs.
Såsnart u3ykken ble kjent igangsattes

redningsarbeidet fra svensk side. Således sendte marinen ut en jaer
og to hjelpefartbyer samt satte igang flyspeiding. VideJ:e deltar et
livredningsfartby oe; et bjergingsfartby. Earinemyndighetene medde3er at
man imorges oc formiddag har nbye gjennomebkt hele området vundt 'ir-
skjar uten å finne noe som helst spor etter flåten eller de savnede.
Man uttrykte iformiddag lite håp om at noen av de savnede ennu er 1
livet.

Et håp er imidlertid at de er tatt opn
av passerende skip, Jan tror nenlis i lbpet av natten å ha sett et
par fartby som blusset i nmrheten av ulykkesstedet,

417 de fire reddede som drev inn til Or-
skjg.r i livbåten er en avgått ved dbden mens kvinnen og de bvrige
to menn cr blitt tatt under behandling På beste måte. Ulykken skjedde
ved at lasten ble forskjövet i det voldso= været og lukene ble slått
opp hvorved skipet ble fyllt med vann og sank, Skipet var på vei fra
Norrkbping til Finnland.

S.:.,}3012/23EI mniwK,
451. 12,30, Ytterligere en dansk radiofabrikk ble
sprengt i luften igårmorges, meldes fra Ebbenhavn. Det gjelder denne
gang Bang & Olufsens tre-etasjes store bygning i Stnuve Nord Jyliand.
Fabrikken ble fullstendig bdelagt og skadens omfang belbper seg til
3 4 iilloner kroner. Ingen mennesker kom tilSkade,

Et antall bevepnede menn trenste inn i
fabrikken og plaserte ut spreng og brannbomber. Omkring 25 bygninger
n:arheten ble alvorlig skadet.

FREKM FLY OVER SVERIGE .
   •  4.11,

S.R. 12.30. Et fremmed fly flby idas inn over den
svenske nordbstgrensen. Etterat luftwernet hadde åpnet ild vendte flytet
tilbake til finsk område,

FISKLRIMBLDINGER.

O.R, 13.15, Småsildfisket 9g mussafisket i uken som
sikk fortsatte med tildels bra resultater pa enkelte felter i Sör -
Tröndelag. På foltet i Stjbrna ble det således satt endel bra landnot-
steng fra 400 opptil 1000 hl. pr, bruk, Fangstene var endel utblandet
med nussa. Sildens störrelse var hovedsakelig 20 til 34 stykker pr,
kilo. Senere ble det satt noen mindre steng nv stbrrelsen 13 - 19 stk.
pr. kilo.

Ved siden av landnotfisket foregikk det
litt snurping med fangster fra 100 til 600 hl. r. bruk. På feltet
Stokksund ble det satt et fåtall landnotsteng pa 150 til 200 hl. pr.
bruk, Ute i uken ble driftsforholdene mindre hZvelige og fangstene var
ved ukens slutt nærmest ubetydelige.
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SMNYTT FR NORGE.

10.00. (1). l'jejso- låvebygningen hos F;årdbruker
Pauline Löken i Elverum brente iflår ned til grunnen. ll arcts avlins
redskaper og ldsöre strtJk med mcns det lykkedes å redde dyra. De
jvrige hus på gården var en tid sterkt truet. irsaken til brannen er
ennu ikke kjent.

10.00. (2). Lbrder etterelddag ble den 65 år gamle lös-
arbeider Isak Rossvoll dreet inder arbeidc i havna i Trondheim. Ross-
vol1 falt og ble klemt meliom en lekter oE en skipsside. Han pådro see
store skader oe bre brakt til sykehus der han døde etter noen timers
forlöp.

12.00, :tter hva Fritt Folk erfarer skjedde det 1F

ettermiddag en ulykke på hj3rnet av Trondheimsveien og Herlebsgate hvor
hrannmesterLugen T. Pcdersen ble everkjrt av trikkon. På grunn av
det uoversiktliec v-r var han ikke oppmerksom på trikken. Han ble
slått overende oe kom under den, Han d3de underveis til lsegevakten.
Pedersen var födt i Oslo 1893 oe var brannmester på den nyopprettede
brannstasjon på Byede. Hen var uerbft.

12,00. (8). n entrcprenr i Molde er av Romsdals
prisrett dömt for å ha tatt for 1i3ye priser ved opearbeidingen av en
kebeleröft. Han ble ilaet en bot pa 12.000 kroner os hans merfor-
tjeneste på 243,474 kroncr ble inudrett. Dessuton matte han betale
saksomkostnineer med 600 kroner.

12,00 (10). E.Sundt & Co's hundreårsjubileum ble feire
i heleen i fostlige former, meldes fra Bereen. Festlighetene ble inn-
ledet lördac formiddag med nodleggine av kranser på de tidligere sjefer
graver. Höydepunktet ved feiringen av jubileet var det store festrite
i Den Nationale Scene s3ndae niddae. Her var be1e personalet tilstede,
foruten en rekke andre innbudte. Direktbr Erling Sundt önsket i en
anslående tale Ejestene velkommen og deretter ble en (?) av direkt3r
Norill oppfört av Sundts mannskhr. Direktör Norill delte så ut medaljen
for lang oc tro tjeneste til 35 av personalot sole har vsert ansatt i
firmact i 30 år. Videre opplyste direktbr Horill at firmaet hadde
skjenket et stipendiefond til besto for funksjone.erene til videre ut-
dannelse m.v.

13,00. (11), På Erunn av den store vargplagen i Sör-
TriJndelag i vinter har myndieehetenc nu, etter hva fylkesjdgermester
Nurland i SÖr - Trtindelae oc Ebrd meddeler til Dagsposten, gitt bære-
tillatelse av eev2r til vareje2serne, Geværene blir delt ut i disse dage
og jæserne tar straks kampen opp mot vareen. Fra Fosen meldes at det er
sett flere varger og den op)treer også i den överste delen av fjellet
Ijeråker foruten i Brekkebygda ved R3ros. I Nord - Tröndelag skal det
også være nye vars iår.

GENERAL:ONSUL STORII 1 IIONTEVIDEO D5D.

1200.. (9*. Fra Uruguay blir det meldt til ,:eften-
posten at generalkohsul 3bhan Storm i Montevideo dödo der den 18de
desamber fôrrige år, 77 år gammel. Genoralkonsul Storm var fUt i
Stavern oe ble utdannet som ingeniör. Som ganske ung bivandret han til
Sör - Jerika, hvor han arbeidet som ingenir ved forskjellige jernbanc
anlegg i Urur,,uay. Senere byede han som entreprenör flere store jernbane-
bruer. En tid var han professor i brybyeging ved universitetet i Ijonte-
video og da den utueuayske regjering for flere år siden overdrog Monte-
yideos store havneanlege til et fransk ingenibrfirma ble hr. Storm av
reejerineen oppnevnt som statens representant oe kontrollbr for tavne -
anlegget. Siden 1913 var Stonm norsk generalkonsul i Uruguay. For embet
fortjeneste ble han i 1934 utnevnttil kommanWr nvd stjerne av St. Olav,
Orden. Oesåhans annet feedreland, Uruguay forstod å nyttigejöre seg hare
administrative evner. Således var han en tid visepresident i Uruguays
Statsbanars direksjon os .oresident i Ijontevideos nest celebre klubb.
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ksjekurser: 4 1/2 % Stat 1937 K 104.
4 % Stat 1935 I, K 103.
3 1/2 % Stat 1941 I; S 105 1/4, K 104 1/2,
3 1/2 % Stat 1938 I, 103.
4 % Hypotekbank 1938 S 107, K 106 5/8.
3 1/2 % Hypotekbank 1941 K 106 1/2.
CreditbankenK 142 1/2.,
Kreditkassen K 845. '
Bjblvefossen S 20 1/2, K 19 1/2.
Borregård S 136, K 132 1/2.
Hafslund 8 715, K-702.
Orkla S 275, K 267 1/2, '
Saugbruksforeningen S 1910 K 1875,
Union S 5.60, K*5.40.
J.gdesiden S 155, K 147 1/2.
Borgestad S 225,
Bruusgård KiösterUd'S 260.
Amerikalinjen 8250, K 222 1/2.
Bergenske S  155, K 152 1/2,
Nordenfjeldske K 167 1/2,
Ivaran S 270, K260,
Ocean S 292 1/2; K 285.
Kosmos II S 280, K 275.
.0dd K 232 1/2.
Rosshavet S 390, K 385,

Valutakurser uforandret,

‘ir NS FOLIMM% I S'T.NGER:
 ••

	

14.30. (16), NaSjonal Samling Stavanger arrangerte
sbudag et stort folkembte i Filmteatret i Stavanger. Fy1kesfbrer
Gjersted hffildt i en manende tale et oppgjbr med de bdeleggende krefter
Vårt land;-som går Ulsjevikenes ærend. Talen ble lbnnet med kraftig

bifall av den fullpakkede sal.

KaRNWT3',E STENGT.
110.1.

14,30.(14. Nedre Yr,elsom Mblle er av prispolitiet
stengt inntil vidre. Grunnen til stengingen or at mållen har drevet med
uloVlig maling av korn.

FOLKESENDEREN "NORGES FRIHET".

18,00. Da quislingene og nazibandittene satte
igang lbgnkvernen om bolsjevikenes angivelige grusemheter i Hord Norge

t_alemte de helt sikkert i iveren at den befolkning som ble tvangsevakucrt
`ffirfra de nordlige områder til Sbr Norge, vilde komme til å fortelle

sannheten. De tvangsevakuerte har fortalt våre landsmenn i det sbrlige
e.t de vi2de ikke eakuere, slik sen ou131ingpressen fra_ st=er de,;

D-ci; de vi'de stoppe igjon på siPle hjerlsterf.er cg fryktet 5kke noe!1
den råde arme, sum de hilste som 'uefrielsesarme. VieL ».3iske

banditter drev dem ut fra hus og hjem og jevnet alt med jorden i Nord -
Norge. De tvangsevakuerte fikk ikke engang lov til å rdde det aller
nbdvendigste. De ble drevet foran de flyktende nazistiske hbrder men '
trusler og vold og uten klær og'mat. Den eneste farbare vei Riksveien,
ble forbeholdt de tyske tropper, mens våre landsmenn, menn kvinner og
barn, gamle og syke ble drevet ut i snbfonnene. På denne måte måtte
de fleste kjempe seg fram til de kom til Tromsb og hvor de mente å få
husly og fbde og en liten rast fbr de ble drevet videre igjen. Men
ogse i denne by var alle hus opptatt av de fascistiske voldsmenn så
de måtte overnatte pb åpen gate i snb og srri og i en kulde som bare de
som har levet nordenfor Polarsirkelen kaxi. c.restille seg.
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FOLUSENDIJRLN. Fortsatt.

Dette har de tvangsevakucrte fortalt vårt
folk i det sörlige Norge og det er dette som idag rår cuisling -
forwderne på nervene. Derfor forsöker også bl.a. Fritt Folk å pynte
på tyskernes ugjerninser, men det resultarer bare i at forbrytelsone
blir stillet i et enda mer makabort lys. L'or on tid tilbakc skrev
Fritt ;Folk i en loderartikkel fölgende:

Det snakkes myc i :orge idag. Det for-
telles både det ene os annet i forbinnelse med den pågående evakuerine.

Oe man kan heller ikke fortenke nance av den som er evakuert nordfra
i attde overfor visse kretser her sörpå forsnler å vinne syl2pati og
forståelse på farvetike skildringer av bakgrunnen for evakueringen.
Det er disse skildrincer av bakgrunnen for evakueringen som cluislingene
ikke liker å höre. Det er san_iheten om at befolknineen i Notd - Norge
ikke har evakuert frivillig, som quislingene vil ha det til, nen er
tvangsevakuert, er drevet som dyr over de öde og kolde Finnnarksvidder
son quislingene frykter. Det er sannheten on at den rMe arne har •
hj@lpet og stadic hjelper befolkningen der oppe på alle nulige måter,
mens de tyske fascister sprenger, brenner oc plyndrer, som surrer son
en anklage quislingencs örer oe forteller den on hvilken straff de
har i vente.

Vår parole, "Ned med tyskerne" har fenget
som ild i tört gress over hele Norse. Forleden finn en stor del av
Oslo befolkn5Ingen, son var på vei til sine arbeidsplasser, i de
morgenlyse netter se et svert hvitt flaee son vaiet over en av hoved-
stadons offentliee bygninger. På dette flagg var nalt ned svære, svarte
bokstaver: "Ned med tyskerne". Noen Gestapobanditter og hirdnenn
strevet feberilsk med å fjerne flagget ned denne ypperlige -4?arole og
der saulet see en svaw tilskuermasse. Da flaggsnoren var skaret av
var det ikke så lett å konne til flageet oc dertil var det forbunnet
ned noen for tyskerne oe quislineene wldre ulentèr. Da en hirdmann
skulde åpne et röstvindu for å komme ut på taket, så sparket han til en
stor bunke med papir, som drösset ned over de store folkenasser. De
franmp5tte tilskuere crep ned begjEarlishet papirene hvorpå der stod
trykt med fete bokataver: "Ned mcd tyskerne". Latterbölgen tordnet •
ut over plassen, oe da en Gestatomann endelig var koet op-Q på taket,
og kom til å'sparke til noe der, son også var tusener av sna sedler med

sam-e tekst, så ble latteren til et bröl son sanlet nye tilskuore
fra alle kanter. Gestapo var helt vill av raseri oe hirdnannen son,
hadde kommet borti seddelbunken, ble arrestert son mistenkt. Da de kom
ned på plassen ned ham, stod det krotet på ryggen hans ned kritt: "Ned
ned tyskerne". IEjen latter, den ene bölge etter den annen, noe som
ikke var noen God medisin for bandittenes nerver.

På et annet sted kon der tid on anncn
dryssende ned hundreder av sedler og disse bar også teksten: "Ned Med
tyskerne". Det viste seg at noen patrioter hadde surret meget lett, en
bunke flysedlet til en bordbit som akkurat vippet eller lå i balanse
over takröstet, Balansen ble opprettholdt ved at det på den annen ende
av bordet var surret en bitte med vann. Men bötten var det et hull i.
Når så endel av vannet var rendt ut så papirbunken ble tynere enn vann-
bötten, så senket bordenden sez og dermed drysset flysedlene utover
folkenengden i gaten. Oc slik gikk det son et urverk. Ned vissc  mellom-
rum drysset der tusener av flysedler over catene. (resten av
sendingen druknet i forstyrrelser)

FRi FINULLITD.

19.30 (23). v et nöte som den såkalte "xibrening'for
tilmermins mellom Finnland oe Sovjet Sanveldet" nyliz har holdt, går
det fram hvor forbitret de finske kommunister kjenper for å vinne .-2akten

landet, Det ble vedtatt en resolusjon der man bl.a. krcver at de
ledende stillinger i Finnlands politiske liv skal Eis til personer som
representerer foreningens progran. Videre blir det krevd at politiet ikk
skal ha lov til å blande seg inn i foreningens arbeide. Den finske
radio.- skal også gi foreningens prograll tilstrekkelis plass i sine
sendinger.
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21GEI i TOMFLSKER I NORGE.
gawl .

18.0o. (10). Sarl vel de fleste har crfart er mangelen
på flasker nu for tiden meget stor. Dette har fört til at detalj -
handlere av brus og öl landet over er blitt nödt til å sikre seg ved
at kunden må betale en pant i tilfeller.hvor han iIke leverer ton-
flasker straks, Dette har imidlertid utartet slik at man i enkelte
tilfeller er blitt oppkrevd opptil fem kroner for hver flaske brus

man kjt5perNTB" har derfo',' henvendt seg til sekretwr Lunde-
wgård i priedirektolatr:t for å h3re hvilke bestem.elser son gjelder

slike tilfeller. Sekretæren henviser til Pristidende nr. 5 av 23/3
1944, som setter det lovlige pantebelp til 30 bre, etter overenskonst
med bryggerier os brusfab±,ikker. Riktignok har forhandlere rett til å
kreve innlevert tonflaske, son han j sin tur nå svare overfor fabrikken
men det gjelder altså bare ot enten eller: enten 30 öre eller tomflaske,
JUt annet er ulovlig. Så får det bli den handlendes sak au han ftnner
det lönnsomt å avvise en kunde SOM enten ikke har tonflaske eller sou
nekter å betale 5 kroner i pant.

siainx=.

19.30.(25). Igår hendte en skiklykke i Siljan, som
kostet den 30 år gamle Llf Fosshaug livet. Han var pi2t skitur sammen
med,en kaMerat og i en bratt kneik satte han utfor..Fosshaug mistet
stypingen, og da han tok seg for med'den ene staven, fikk han den
magen. Han fikk svære indre lesjoner, og like etterat lwgen tok hau
under behandling döde han..Fosshaug etterlater seg hustru og en datter.

SVENSKE FLY=RIER.

$.R. 19,00. Tre havarier med svenske fly her inntruffet
idag. Ulykkene krevde ingen dMsoffer. Under dvelser i trektene ved
Uddevalla fikk ot fly notorskade. Besetningen så seg tilslutt nödt til
å hoppe ut i fallskjerm da det ikke var mulig å foreta en nödlanding
terrenget. Flyets farer knekket ved landingen begge ben. De övrige
av besetningen er uskadde.

Ved landing på en flyplass i s3vre Norrland
havarerte iforniddag et fly. Ingen kom tilskade.

Det tredje havariet inntraff i Norrid5ping-
trakten der et fly som ble flöyet av en elev under landing på en
flyplass kom utenfor landingsfeltet og ble pafört skader.

WILSSON.,,,FEERLY.

S.R. 19.00, • Til formann i den konisjon som ifölge
beslutning av regjeringen, skal undersöke forholdene i forbinnelse med
Paulssonaffwren er utpekt landshZ5vding Sandler. Videre er utnevnt son
mellemmer riksdagamennene Georg Brantine jur. dr. G, Hedlund, rektor
G. j. Mosseson og rektor Sven Theve, Statsråd Erlander uttaler til
Statsprotokollon at kommisjonens oppeave bör være å undersöke om
nisforholdene flar forekomlaet i de av Paulssonaffwren berörende myndighet
og til Hans Majestet framlegrfi forslag som man anser nödvendige.

Kommisjonen får under sitt arbeide også
oppta og g2anske andre spörsmål vedrrende de svenske myndigheters
behandling av flyktninger og angående sikkerhetstjenestens virksomhet.

TIL NY .hDMINISTRERENDE DIREKTÖR VED B GJWIERKEN  Btter avdöde dir.
Heden er idag utnevnt direktör ugo Heimann,
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POSTFORBINIZISE 5nRIGE
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S.R. 19.00. Generalpoststyret meddeler at postfor-
binnelsen ned Belgia nu igjon er åpnet. For byeblikket kan bare
brevkort mottas. Illustrerte kort må man imidlertid ikke sende. Kortene
bcfordres fra Sverise luftveion via England. Postkort son er addressert
til det östlise Belgia blir holdt tilbake av det belsiske postvesen
til de kan leveres.

DODSULYLKE

2130. (31).En
Ha1vorsen fikk forledon das et
arbeide pa Borregård. Han er nu
han fikk.

64 år samme1 arbeider fra Thune, Harald
lass ned cellulose over ses.under
dtSd på sykehuset som fUse av de skader

FOR NORDIS= LYTTERE.

S.R. 22,15. Göteborgs Handels och Sjöfartstidning
konlienteror meldingen om at norske fallsk Ilerntropper fra England er
satt inn i ITorge og skriver at troppeno far all mulig hjelp av landets
befolkning. Jt nordmennene er et stivsinnet og stridbart folk har de
tyske undertrykkerne tilstrekkelie fått erfare. De har ikke. kunnet
knekke den norske _lotstanden i dc snart fem år som okkupasjonen har varL

Det noxske folk har holdt ut gjennom lanso mbrke år da befrielsen
syntes a være så lanst borte at et mindre notatandsdyktig folk vilde
ha falt for den fristolso å anse all motstand sola. meningslös. Under
wnskeligheter av alle slas har norske nenn, kvinner og barn bevart
sinkraft og ikke falt til fote. De som har gått i undertrykkernes
tjeneste er utstött av fellesskapet. De er dömt til å gå under.
bærer forrEadermerket os konner til å dele den skjebne som er bestemt
for slike.

De norske styrkenes overföring til hjen-
landet er opptakton til dets bcfrielse, skrivor Torgny Sagerstedt bl.a.

Svenske aviser bringer idag et telegran
on at det foregår en utskifting i de höyeste tyske befalstillinger i
irerge. Son tidligere mcldt er general von Falkenhorst erstattet av
general Rendulic son er ansvarlig for den hensyns16se ödeleggelsen i
Nord iorgo, Renduliu har opprottot sitt hovedkyarter på Li1lehanner.
Generalmajor (?) har fu1t etter Ritter von Slhleich son sjef for
Luftwaffe i YorEe* ;Ldniral (?) har framdeles ko :aandoen over den tyske
krigsmarinen i norske farvann.

ILår ble det mcldt fra Oslo at det tyske
rikskol]misariatet mod Terboven i spissen on kort tid kommer til a
flytte fra Stortingsbygnincen hvor de nu har holdt til i. snart fem år.
Ubekreftete rykter g4:c' ut på at innenriksdeparteentet skal overta de
ledige lokalene. vet forelöpigikke noe bestemt om hvor riks -
k=isariatet ko—mer til a slå seg ned,

Spionsaken Lönnegren - Paulsson 1commentere3
framdeles på framtredende plass i. svensk presse. Flere nöter har vært
holdt hvor svenske kulturpersonligheter har lagt fram sitt syn på
spörsmålet. Diskusjonen er blitt meget omfattende og har bl.a. fört til
at personalforeningen i Ut1anftinsokommisjonen har sendt socialminister
Y311er en oppfordring om at en grundig underst5kelse av personalet straks

settes igang. Honvondelsen begrunnes med at såvel i dasspressen som
i offentlige opiniollsytringer er uttalt mistanke om at også andre som
er ansatt i Utlanninsekommlsjonen er uskikket til å behandle fayktninge-
sp6mEmål. Stookholmsavisene meddeler idas at det vil bli nodsatt en
parlaidentarisk kommisjon som skal underse,ke anklagepunktene not
sikkerhetspolitiet. Landshövdi%, Rikard Sandler blir formann og hvert
av de fire regjeringspartiene far en representant i kommisjonen.
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SENIWG 2OR NORDISKE LYTTE21. Portsatt.
4.# * twee 11.4  ....

Ders förse oppgave blir å gå tilbunns i Pcellssonsåken. 1-en den skal
også undersn:e sikkerhetspolitiet, socialstyrolsen, utlanningekommi-
sjonen og militcerstaben.

Med utgangspunkt i Lönnesren Paulssonsake
pa den alminodligo diAkusjon omflyktningesaken som saken har reist,
har Ilorgintidnngen intervjuet 13 representanter for forskjellige
land som har fl,yktn1nger i Sverige, Martin TranmEel uttalte bl.a.:

On byråkratict har det rådet mer delte
neninger, swlig i 1940 og 19/11. Det gjaldt særlig i förste rekke den
nåten som norske flyktnInger ble mottatt på, De doeuler som tidligere
ble feldt fol pa:1;riotisk virksomhet vakte også forbitring, Men lov-
bestemne1sene er jo endret siden dette, 2 .den siste tiden har jeg ikke
h3rt klager fru flyktninger utenem i enke1tti1feller. Flyktningenes
bevegelsesfrihet er blitt stadis stdrre og myndighetene har vært lyd-
höre for våre önskemål. .*.rbeidstilgangen har ikke vcert så god soel
tidligere, Lie.21 du svenske fasforbundene har vært teget veltillige
og stilt norske arbeidcre 1 klasse med de svenske, sa Tranmeel tilslutt,

I samme forbinnelse kan det nevnes at
en komelite av sakkyndige lördag leverte inn sin betenkning om utlending-
spUramålet til justisministeren. I betenkingen framheves det at
Sverige i lengden ikke kan vc3re beredt til uten sand -eing å ta imot
alle de utle:adinger som av forskjellige srunner 3nsker å forlate sitt
hjenland. :Jan venter nye flyktningskategorier til Sverige når verdens-
krigen nu står foran sin avslutning. Kommiteen mener at Sverige i ea
slik situe.sjon reå gå over t11 en mer påpasselic flyktningspolitikk.

heeee(punkene i betenkijgen behandler internerins av utlendinger.
Zoilieiteen foreslår at regjeringen og riksdasen i fellesskap vedtar en
lcv 0.51in1;ernerine', Videre foreslåes også en ny lov so.1 skal erstatte
utlendingeloven ON 1937. Både den spgsielle lov os utlendingeloven
foreslåes a?‘.3ikraft den lste juli iar og skal gjelde til utgangen av
neste år.

Svenske aviser har i det siste skrevet
meget om aktiviteten SkN;erak; senest on konvoys1aget 1brdag kveld,
Stor aktualitet har spörsmalet fatt ved at-tyskerne nu hax utvidet
9kagerakksperringen 10 nautiske mil i 3stlig retning. Da dette medfdrer
at farvannot innskrenkes betydeli,T; for svenske fiskere har den svenske
eendenannen 1 Berlin blitt beordret til å Ej 3re alvorlige forestillinger
om saken som har vcert gjenstand for skarpe korreientarer i Stockholms -
avisene. De svensLe fiskerne har sannelig fått lide nok av krigens
hjems3kelser, av de_ tyske krigsnakts forgåttbefinnende. Tyskernes
stoler nu som alltid pa den sterkestes rett. De bdr derfor erfare dt
det gis tilfeller hvor de 1kke lenger er de sterkeste, skriver Dagens
Nyheter.

If3lge svenske pressemeldinger fra Oslo
ble det igår gitt en times flyalarm i Oslo. Bomber ble ikke felt men
1uftv=11den var kraft1g, Man overveier nu å innstallere radipapparater
på restaurantene i Oslo så folk kan få anledning td1.i å h3re de tyske
Luftlagemeldungen når fly neermer ses.

Stockhol:Istidningen peker på at disse
sperrincene på internasjonalt farvann er folkerettssti,idige os at den
svonske regjerinsen aldri har erkjent deres berettiselse. Hvis tyskerne
1kke vil lytte til våre forestillinger må det overveies hvilke forhoLle-
regler som kan tas fra svensk side, heter det i lederartikke1en.

Svenska Norgehjalpen har nu under sin'inn-
samling nådd opp til den betraktelige S112av 47.5 mi1lio@er kroner,
skriver Lftontidningen. forteller også at Norseh,%1pen vil for-



s3ke å sentralisere all gavevirksomhet i Norge for pa den mAt43n å hringe
omkostningene for giverne ned.
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SENDING FOR NORDISKE LYT'ILRE. Fortsatt,
 61.

Lt Oslo - telegran til flbrcontidningen
melder at to av quislincninistrene, Skarphacen og Vassbotn er reist
til Tyskland santien med fylkcsnannen i Ostfold. .,Wrelsen har satt
fart i ryktene olu at uisling snart skal reise til Tyskland for å få
en fornell fredsslutninc istand.

iga'w ble Sanlingspartiets möte åpnet i
Finnland. Flere svenske höyrenenn var tilstede. Riksdacsmannen, crev
Torgell (?) sa i en tale bl.a.:

J'ectror at averige har en oppcave når
det gjelder å fOre Finnland oc Norge mcrmere hverandre igjen. De
nordiske land må sörge for at ikke nocn åndelig avstand oppsluker de
fordeler son det ceografiske •aboskap gir.

FRt, D.,-1\THARK.

P.R.22.00. Fra Lbbenhavn heldes til danske kretter
i ptockholn at noen sabotorer her om kvelden trenste inn på gods-
stasjonsområdet ved Ostercols stasjon i nbenhavn. En tysk jernbane-
vogn lastet med materiell for.den tyske krigsnakten ble sprengt i
luften. I forbinnelse ned denne episode.cgpst6d en livlig skudd -
veksline i trakten.

Videre dmtales at danske.patrioter har
satt et sknedderfabrikk i Griffenfeldtcade ut av funksjon for en tid
framover ved at de har stjålet alle de viktigere deler på synaskinene.
Klæsruller som var beteknet på tyske uniformer ble ågså fort bort.

Fra Odense meddeles at det torsdag flere
ganger kom til skuddvekslins mellom danske patrioter og Gestapomenn
byens utkant, I forbinnelse med at tyskerne oc deres danske medhjelpere

ettersökte noen personer lot de sprenge noen nus i L.damsgade og
Hans Rasmussens vei i luften.

SVENSY. SIVILFLY

S.R. 22.00. Et sivilt en motors fly som eies av Nordisk
Ikerotjanst i Norrkbpinc og hadde to ,lanA ombord savnes siden det i går
formiddag startet fDa Gulltofta for å fly til Karlsborg. 35 ninutter
etter starten var flyet synli; over 1:naret oc neen ninutter senere hörte
motordur over Hastra stasjonsområde. Flyet har en tid vabrt stasjonert
i Malmö og har utfOrt flyginger for luft=rnets rekning, men det skulde
ombaseres til Karlsborg. Flyvapnet har idap, utfOrt speidinger over de
trakter der flyet kan tenkw.: a ha gått ned. Det var neget dårlis fly-
vEar over Shåland. En nulichet er at flyet som ikke er gtsYyrt med radio
har forvillet sec over til norsk side av grensen. Nordisk ,'åerotjanst
har flerc fly stasjonert på forskjellige steder i landet ned militere
oppdrag.

ROBOTBWBER UTENFOR SVENSKEKYSTEN?

S.R. 22.00. På den suenske sydkysten iaktok man idas
noe som nan trodde var robotbonber. En iaktacer sier at han så en bombe
i et par tusen meters hozde.-Den etterlot sec en lans rökstrime av
et gulaktis skjE2r. Det sa ut som om den kom inn fra havet oc forsvandt
inn ovet fastlandet, Også'de militære myndisheter har observert dette
fenomen, opp4ser man på forespörsel i forsvarsstaben. Det opplyses at
man har sett enten en rakkett eller en robotbonbe langt tilhavs utenfor
kysten, Disse ting synes å gå nesten rett opp i luften i uhOrt stor
hOyde. Dette gjOr at det kan se ut som om tingene befinner seg nesten
rett over laktacerens hode,
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0,R. 12.00 "Ministerpresident " Vidkun R,uiSling har
avlagt et besn hos Oberbefehlshaber Norwegen, Rendulic, i dennes
hovedkvarter.

SOM MESTEREN si OG HANS SVENNE.
* * *

24.'.00. (42) Fra er1in melder NTBs korrespondent at
de norske "ministrene" Vassbotten og Skarphagen og fyikesmann
Jacobsen har-deltatt i mötene til det tyske utenrikspolitiåke
institutt (Deutsches Auslandswissenschaftliches Institut ), som
nå er avsluttet.

"Idnister" Vassbotten holdt et foredrag de-
der han skisserte et framtidig europeisk samarbeid, både når det E,
gjelder utenrikspolitikk, nærings3:iv og forsvar. Innlegget
var ment som et diskusjonsgrunnlag og vakte betydelig interesse.
"Minister" Vassbotten, som er Nirges delegerte i det interna-
sjonale rettskammer, kom inn på det kamret har gjort for å frem-
me rettspleien mellom folkene og nevnte trekk fra de nordiske
lands samarbeid i lovgivningen.

VIL RUSSERNE TREEKE SEG TILBAke FRA NORD NORGE ?

o9.00 Svenske aviser har i det siste brakt
noldinger on at sovjet-russerne skulle ha til hensikt å trekke
seg tilbake fra Nord-Norge og bedt om at norske tropper
ma besette dette områdo.

På en forespörsel om dette i. Wilhelm-
strasse erklærer man at det er overflödig å svare, da Reuter
kategorisk har dementert denne påstanden. I Reuter-mmeldingen
heter det at man på grunnlag av informasjoner fra norsk hold
1 London kan erklmre at det overhodet ikke ligger npe reelt
til gruhn for ryktet.

VESTLANDSBY ANGREPET.

(Utdrag av dagens tyske kommUnike)
Seksten britiske to-motors bombefly

rettet et angrep mot en havneby på den vest-norske kysten.
Tolv tyske jagere skjöt ned sju av flyene og "Flugsicherungs-
boote" ytterligere to, slik at over halyparten av de angripende
flyene falt som offer for vårt forsvar,
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aRGANISERT TAKKNEMLIGHET ?

18,30. (22) Rakkestad har måttatt evakuerte fra Nord-
Norge, og at de er blitt vel mottatt går fram av en takke-
skrivelse, som i dag står innrykket i Utfold Bygdeblad.

Her heter det bl.a.: "Vi vil på denne
måte få lov til å takke våre verter for den strålende og hjerte-
lige mottakelset vi fikk da vi som heimlbse kom hit og ble sprect
over hele bygda. De fleste av oss ble mottatt med smil
kjærlige ord av dem som skûlle huse oss. Det er alltid sart å:
matte förlate heimene sine, men når en blir'mottatt slik som vi
ble her, kan de triste tanker snart glemmes.

Ned hilsen fra alle de evakuerte
i Rakkestad. "

23,30. (43) De evakuerte fra Fintmark og nordre del
av Troms gir stadig tItt/Tick for sin takknemlighet for den vel-



vilje de er mbtt med. Saledes skriver en evakurt Finnmarking
"Nordlandwposten": "Jeg tt3r be Dem, herr redaktör, på vegne

av min familie og alle de evakuerte som på turen nedover stan-
set i Bodd, å'rette en hjertelig takk til alle de proktige men-
nesker i Bodö, De gjorde allt hva de kunne for å hjelpe oss
en tung tid, Dere kan ikke ane hvor godt det gjorde å möte
en slik enest4ende vennlighet og jeg kan forsikreDerl om at
SocMs befolkting for alltid har erobret et stor plass i Finn-
marks hjerte, Hjertelig takk alle samMen."

NBUFs FOR/RPROBLEM.
4~ ,~ ..... 444  4~ 4 4.44_

O.R. 18.30. I et intervju om NSUFs landsmöte ble det
fortalt at det nettopp avsluttede landsmöte har vært an stor
suksess. Förere og menige var møtt fulltallige fram. NSUFs
store problam er "r6rerprob1emet", ble det sagt. Alle NSUFs
medlemmer hadde sluttetitaltallig opp om appellen om total
innsats. Fbrere og menige var permittert i stor utstrekning
og resultatet var at Nasjonal Samling ved årskiftet hadde en
nokså ribbet Ungdomsfylking. En stor del av de Myere förere
fylkingen er permittert for tjeneste på den yttre front.

Dette har medfart at han må se seg om etter nye förere dette
gjelder såvel guttene, som ,gjentene. Dette er 'nokså vanskelig
fordi såmange medlemmer av Nasjonal Samling allerede har tillits-
verv fra ft3r. Problemet er imidlertid så viktig at det vies
all interesse og man håper på å 16se det i løpet av de nærmeste
dager eller uker.

De neermeste arbed.dsoppgaver for vinter-
terminen, ble det sagt, vil konsentrere seg om en indre'stabili-
sering av Ungdomsfylkingen etter den, tildels voldsomme, inn-
aata på den yttre front i 1944. Arbeidet vil først og'framst
gå ut på opplæring av förere og menige innen fylkingen, både
gutter og gjenter trenger denneopplmringen.- •

••

•
kE. • 4

 • •
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FÖRERPROBLEMET (fortsatt)

Dernest vil vervningen vies den störste
oppmerksomhet "bare ved ny-vervning kan vi danne grunnlaget
for ny innsats på utefronten "

Taleren uttrykte don formodning at det
kommende år vil stille Ungdomsfylkinsen og dens medlaumer på den
hardeste pröve. Det gjelder derfor a legge arbeidet slik an at :-
fylkingen til enhver tid er beredt, "Arbeidet i 1944 var viet
total innsats på den yttre front, mens arbeidet i vintersesonsen
vil bli viet den totale innsats på heimefronten f5rst og fremst
denne indre stabilisering av kreftene os dessuten må alle gutter
og gjenter i Ungdomsfylkingen forstå at bare enhver ankelt gjør
sin innsats og gjôr sin plikt til det ytterste på den plass han
er blitt satt til, blir den totale innsats mulig," sluttez
talaren. " Den totale innsatsen som vi gjör her på heimefronten
nå i vinterterminen, skal danne grunnlaget for en ny total
innsats på utefronten i sonmsrterminen."

DAGENS PAROLE.
......  11.•

"Norges Frihet" I den siste tid er det sirkulert en rekke
rykter om at tyskernebort flere divisjoner fra vårt land og har
kastet dem inn på andre frontavsnitt. London radio bekjentgjör
således at minst fem divisjoner er trukket bort fra vårt land.
Blandt annet ble det fOr noen dager siden meddelt at den 710,
tyske infantridivisjon, som tidligere utf,3rte yakttjeneste
langs kysten i Ser-Norge, nå er dukket opp i talia. Til
vestfronten brar tyskerne fart tre av sine divisjoner som
tidligere var stasjonert her i landet. Alle disse divisjoner
er allerede påfört svære tap. På denne måten uttynnes okkupa-
sjonsstyrkene i vårt land, Dette forhold må vårt folk utnytte
til en skjerpet kamp, dels for å hindre at fienden blir i stand

til å kaste sine tropper fra vårt land til andre frontavsnitt
for å skaffe vanskelidgeter for våre allierte, og dels for å
framskynne vårt egen befrielse

Tro endelig ikke at fienden vil forlate
vårt land frivillig. Nei, det motsatte er tilfelle. For ikke
sålenge siden underStreket den tidligere överstkomanderende for
okkupasjonstroppene, generaloberst von Falkenhorst, med all
önskelig tydelighet at tyskerne vil komme til å klamro seg
fast til hver eneste tomme norsk jord. Derfor er det dcwelt
nbdvendig å forsterke slagene mot naziokkupantene. VI ma være
klar over at de igjen ved forsterket terror vil forsöke å er-
statte sine minkete styrker, Lien dette må ikke skremme oss.

I den siåte tid har den aktive kamp,
minst mot tyske induStrielle mål, samt ödeleggelsen av deres
jernbaneforbindelser, tiltatt betraktelig, LLenslagene må bli
ennå flere og hyppigere c) tusener på tusener av gode patrioter
må delta i kampen. Det ma nå organiseres kamp og sabotasje-
grupper på hvert eneste sted over hele landet. Hele folkets
krig mot naziokkupantene - det er dagens parole



Wide 4. Meldinger, tirsdag 16. januar 1945. Nr, 1351.

OPPROP FRA FAGFORENINGKRETSER FOR M1RE SABOTASZE.
	 mw 

"Norges Frihet" VI har mottatt fölgende oppfordring fra

aktive fagforeningskretser ted henstilling om å befordre den
videre: "Industriarbeidere, landsmenn, patrioter I Året 1945
skal bli seirens år også far vårt folk. Men nettopp dertpr må
vi fortsette kampinnsatsen, utvide'kampfronten ag fordoble våre
slag mot den tyske okkupasjonsmakt.

de siste måneder er det blitt rettet
en rekke alvorlige slag mot tyske anlegg i vårt land. Landets
bedriftsledera og arbeiderne ogofunksjonærene irdusttien må
første rekke være bestrepet pa a nå et ennå hbyere mål, under-
støttet av hele det kjempende folk.

Arbeidere Og funksjonærer innen den
tyske industri. 'Organiser illegale kamporganer i enhetens
tegn på alle arbeidsplasser. Gjör enda mer sabotasje til en
sak for.alle arbeidere og funksjonærer Lær hvordan deres be-
drifter, gruber eller verksteder kan sottes ut av drift ved
å sette de viktigste maskiner eller avdelinger ut av funksjon.
Bobb og spreng enda mer der hvor det viser seg nödvendig. Men
sörg for at slike"aksjoner ikke kommer til å kreve noen ofre
mr.J.D.dt arbeiderne.

Arbeidere og funksjonærer, landsmenn /
"T..rt lands hele ind.stri, råvarekilder osv. arbeider som der,3
vet direkte eller indirekte for okkupantene. Men våre alliertes
felles slag når snart Tykkland fra alle sider og våre alliertes
metodiske bombeangrep nedsetter daglig den tyske krigsindustris
yteevne. Derfor gjör okkupantene seg alle anstrengelser for å
heve produksjonen i vårt land, LandsmannI Tilintetgjbr denne
plan. Gjör alt for å lamme den tyske krigsindustri i vårt
land. Dermed bidrar dere til-den felles seir oger hitler-
bandittene og for frihet i år."

LIVET I OST FINNMARK BEGYNNER Å WENGE SEG.

"Norges Frihet" Livet i Ö8t Finnmark begynner ner og mer
å komme i normdt gjenge, eller i all fall så normalt som en
kan regne med å få det i et område bsvpr tyskerne har ödel.gt
alt og hvor den mörke fimbulvinter'hersker. De förste skoler
har allerede begynt sin virksomhet, det elektriake kraftverk
som drives med parafinmotor er atter i bruk for å skaffe lys
til befolkningen. Tinpne .begynner altså å rette på seg-sa
meget at det begynner a bli sa noenlunne levelige forhold. Og
dette skyldes ikke minst at hele befolkningen i Ost Finnmark
har sluttet mannjevnt am sine folkevalgte kommunale styres-
makter. En konsekvent utrydding av alle quislinger og an
fulltallig oppslutning om vare gamle folkevalgte by og herreds-
styrer, det er veien til det demokratiske frie og uavhengige
Norge.
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KVINELR SELV'STCD ,UPP OG STRIME.

" Norges -rihet" Det foreligger mange meldinger fra Nord-'
Norge som forteller on at også våre gjenter, især idrettsgjentene,
har deltatt aktivt i kampen mot de tyske fascister og quislingenc
De er av partisanene blitt utnyttet i'etterretningstjenesten og
som de gOde skilöpere våre gjenter er, så har de, især au
vinteren, utfört et y)perlig arbeide på dette område. Vi kjen-
ner også til hvordan vare gjenter i .ord har hjulpet russiske
krigsfonger til å flykte fra leirene, hvorledes dep'under det
lange fangenskap, har hjulpet dem med mat, barbergreier, siga-
retter osv,

Wrer Stokstad i Kirkenes fittalte såledos
for en tid tilbake at det för Kirkenes ble befridd var utfbrt
et stort hjelpearbeide av befolkningen i Sbr Varanger når det
gjelder de russiskse krigsfanger - ja selv skolebarna var med
dette hjelpearbeide og utnyttet enhver anledning til å komme

i forbindelse med de rustiske krigsfanger.

flen det er vel ikke bare i Nard-Norge
at kvinnene skal stå skulder til skulder med sine menn i kampen
for fedrelandets frihet, Også i Sbr-Norge har vi en mengde
ficiske og sunne idrettsgjenter som er tyskerne helt overlegne
på ski, Utnytt denne ferdighet. Sök forbindelsre med friskare-
gutter eller orp‘niser en liten gruppe selv I  utnytt alle
muligheter for a påfbre fienden skader. Ikke en bil. ikke et
lite bensinfat,'ikke et lite lager, ikke en telefon eller tele-
grafforbindelse, ikke en tysker eller en quisling må unngå
gjentenes oppmersomhet, Alt dette kan utryddes og alt dette
kan også vare gjenter være med på å utrydde.

Gjenter også dere venter vi på I
Skaff dere våpen - kjemp for Norges friheti

"KULTUR"NYMT12.

23.30, (40) Norsk-tysk Selskaps fbrste aften idet
nye år i Deutsches Theater i kveld formet seg som en sjelden
kunstnerisk opplevelse for tilhbrerne. En fikk'hbre den m'eget
talentfulle tianistinne Helga Schbne tolke Bach, Beethoven,
Max Reger og Chopin på en måte som vitnet om et hbyt teknisk
kunstnerisk og muaikalsk nivå. Særlig kom kunstnerinnens
dyktighet til sin rett i Reger og Chopin. Hun hadde star
suksess og måtte gi flere ekstranummer,

23.30. (46) I anledning sitt 100 års jubileum har
Inderby Branntrysdelag i ekstraordinært generalforsling ved-
tatt å bevilge 30,000 kroner til hus tor bygdemuseum for byGdele
Inderby, Sandvollen og Rbra. Belöpet skjenkes som en minne-
gave. Samlingene til uuseet har hittil vært oppbevart
Sakshaug gamle kirke,
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TO TYSICERE F.kR HRDLRT•

1z,30. (E3 avslutning på Ungdamsfyl
mbte pa Sbrmarka ble det arrangert en kamerataften.
föreren", "mlnister" Stang, var til stede og det var
tyske og norske.gjester1

kingens års-
"Ungdoms-

innbudt flere

Frste del av programmet var
kamerater som siden siste årsmbte hadde ofret livet
det nye Nor(p. Deres uselviske offer forpliktet alle
lemmer til a fortsette arbeidet i .deres ånd.

"Ungdamsfdreren tildelte på vegne av
NSIs frer hirdmerket til Oberbantlffihrer Lemmer og Bannuadel -
fUhrer Feiehtinger for den etZitte dehar ytet Ungdomsfylkingen.

UntersturmfUhrer Arnfinn Vik overbrakte
en hilsen fra Skijegerbataljonen, og til slutt grpp ungfylkings-
furer Odd Behn ordet og i en kraftig oog manende appell oppfordret
han de tilstedevegrende til hver dag a yte mer ennden foregående og
alltid være beredt til selv de stbrste offer for NSUFs sak og
han sluttet sin appell med en flammende hyldest til "fbreren" og de
nye Norge.

viet de NSUF-
kampen for
VSUF-med-

IrXICTIG 1,1

18;30,- (21) kromarken travbane kan den 17. januar
, feire 25 års jubileum. På möte iSmålenenes Amts Travselskapl3le
det i JA18 valgt to menn, som sammen med styret skulle finne-
en paSsende plass til landtravbane, Etter endel underst5kelser
distriktet bestemte man se tusider for Momarken. Frst ble det
kjöpt et areal på oa, 50 mal, men etterhvert ble banen utvidet og
de omrkingliggende eiendommer ble kji:Spt til, slik atområdet
no dekker et areal på vel 112 mål, Banen er altså over dobbelt
så stor som, fra først av planlagt, Aret etterble.arbeidet med
banan satt i gang..

Aksjekapitalen har holdt seg på 135,000
,kroner. I det förste styre i AiS HOmarken Travbane ..tt A.
Haneborgsom formann og Holmeen, Rakkestad som næstformann.,
Begge to sitter den dag i dag i sine stillinger.

Ihry
0 R. 22.00 NorgesIdrettsforbund meddeler: Solberg-

rennet, som: ekulleha,mrt'avholdt fbrstkerfl.mende sØndag,utsettes
På grunn av fbreforholdene.
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SULNYTT FRA NORGE.

21.00. (25) Dödsfall; Overrettssakfdrer Ommund Hærem.
Sarpsborg, er död 77 år gamme17--Han begynte å praktisere i:
Hagesund der han ugså var fiskoridommrr. Beinere flyttet han til
Sarpsborg, og her har han praktisert som sakfdrer i mange år.

18.00. (20) Innebrent: Den 65 år gamle Ingvald
Stokkeland omkom under en brann lørdag i en brakke i Ryen i Tveit.
Han var antakelig alene da brannen bröt ut. Arsaken til brannen
er foreldpig ukjenty, men muligens skyldes den-uforsiktighet med
varme, Stokkeland var ugift og bodde i Stokkeland.

12.00. (7) Druknin sul kke: Vaktmester ved Norröna
fabrikker, Kristian Hennum et i na t o ommet ved drukning, me1de3
det fra Porsgrunn. Han har sannsynligvis gått utfor elvebredden
i mörket og liket ble först funnet imorges da folk skulde gå til
arbeidet. Hennum var 72 år gmmnel og har tidligere vært sunn-
hetsbetjent i Skien.

18.00. (18) e tensakon: Den rettslige forundersökel-
se i sdmband med drapssa en i arsund.,. der Samson Reksten ble
myrdet, er no avsluttet. Ettet det Stavanger Avis får opplyst
er dokumentene oveWsendt til riksadvokaten, som vil avgjöre hvor-
vidt det skal reises tiltale.

18.00. (19) Römt: Don tidliger omtalte Oppstadfange,
som siden nyttår bl.a, har foretatt en rekke hytteinnbrudd, er
framleis på frifot. Han heter Alf Sverre Hansen og er födt i
Vestre Aker. Da han rbmte fra Oppstad var han ifdrt anstaltens
klær, men disse han han antakelig byttet med kldul som han har
stjålet i de hyttene han har vært innom. Han har mu1igens også
falsk pass, idet han har stjålet ct grenseboerbevis.

18.00. (16)
motorglassu4 ble i
metanolforgiftning.
mistet synet og man

Farli drikk: Tre menn som hadde drukket
går eld lagt nn i sykehus i Stavanger for
En av dem slipper fra det uten men, en har
håper å redde synet på den tredjp.

18,30 (23) Svartebörs; En gårdbruker fra Kilebygda i
Solun er dömt til'10 måneders fengsel, 500 kroner i bot og
inndragning av 14,000 kroner for bl.a. å ha holdt korn tilbakc .
.Tra omsetningen og solgt dct på privat, for å ha levert for lite
smör og melk og for ved falsk attest å ha skaffet sog brennevins-
kort og andre ekstrakort. ( I oversikten kl, 22,00 ble det sagt
at mannen fikk 1500 kroner i bot)

18,30 (234) Som kjcnt ble det i julen meldt til poli-
tiet at'det var gjort innbrudd i en kafe i Ringebu og stjålet
bl.a. 51000 kroner i kontanter. 'Etterforskningen i saken har nå
tatt en oppsiktsvekkende vending4 idet det viser seg at inne-
haveren av kafeen har drevet en onfattende svartebörstrafikk.
På grunn av dette forhold er kafeen blitt stengt av politiet.

23.30. (48) Pris- og ras oneringspolitiet i Trondhein
har i disse dager avsluttet etterforskningen i en av de mest
omfattendc saker en har hatt til bchandling i prispolitiet her.
Det cr ialt 16 irx,pliserte i saken. Sju av dam er, satt under
tittalo ned påstand'om fenolsstraff,  De dvrige har fått böter
ilra 250 til 2500 kroner. Hovedpersonan er en 35 år gainel mann.
Han har i .öpet av 1944 drevet svartebörsvirksomhet i större stil
og har skaffet seg en utrblig mengde varer gjennom lyssky kanaler;
Det'gjelder maling, tjære, trenaterialer, petroleun, kjdtt, flesk,
nel, sild og tobakk. Man rekner at inndragningsbelöpet vil kom-
mc opp i 35,000 kroner.
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OKONCKESEEljELDINGER.

Aksjekurser fra Oslo Börs 16. 'F.,nuar:

4 1/2% Stat 1937
4% Stat 1935,1,
3 1/2% 1941,1

4% Hypotekbank 1938
3 1/2% Hypotekbank 1941
Creditbanken
Kreditkassen
Bjblvefossen
Borregård

Hafslund
Orkla
Saugbruksforeningen
Union
Agdesiden
Borgestad
Bruusgård Kiösyerud
Ameri1ca1injen
Bergenske
.iiierdenfjeldzke
*varan
ueean
Kosmos 2
Odd

Rosshavet

K. 104

	

K. 103'
S. 100 1/2,

Oms
1C8 5/8

K. 106 1/2-
S. 147 1/2,

 K. 845 '

S.'20 1/4,
S. 133, K.

S. 715; K.
S.
S. 1900; K.
S. 5.60, K.
K. 147 1/2
S. 225;K.
S. 260, K,
S, 2271/2
S. 154,K.
X.162 1/2
S. 270; K.
S. 2952 K.-
S. 277 1/21
K. 232 1/2'
S. 387 1/2,

K. 100 1/4,
. 100 3/8

K. 142 1/2

K. 19
132, Oms. 133 -
132 1/2
705
265, Oms. 270
1850
5,30

215
250

112

260
287 1/2
K, 27E

K. 385

Valutanoterninger uforandret,

UBIs indeks for Oslo Bbrs 15. januar: 


Bankaksjer
Industriaksjer
Skipsaksjer
Hvalaksjer

27375
193,00
227;25
202,75luforandrel

minus 0;37
minus 4„;25
pluss 0,25

Fiskerimeldin er:

O.R.13.15 Stersildfisket: Vanskelige dr:Lftsfor-
hold har forhindret forsö sdrivn ngen siste dögn på samtlige
felter. Det foreligger heller ingen andremeldinger 0111silde-
innsig.

S aild- o mussafisket: Fra feltone
i Sbr Trbnde1a meldes a e bve ge dri sforhold siste
d5s.n hindret sa godt som alt fiske. Det meldes imidlertid at
pa feltet i Stokksund har det vmrt tatt et fåtali fangster fra
200 til 300 hl. pr. bruk. Kvaliteten var en blahding av sild
og mussa,

(fortsettes)
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Fiskerimeldin er (fortsatt)

Kystfidket: Fra Kristiansund-avsnittet
meldes det at det i uken sem gikk ble drevåt et meget bra fiske
av sei. Det ble også innbrakt andel lange, brosme, pigghå,
lyr og torsk.

Lofotfisket: Det ms1des at Lofotoppsynet
år, som van1ig, vil bli satt 29. januar.

Landbruksmsldin er:

O.R. 13.50 Pelsdyravlens frar an : Det var mange
advarende röster den gang norske bønder og enkelte andre be-
gynte å drive pelsdyravl, skriver "Norsk Pelsdyrblad"„Det ble sett
med stor skepsis pa eventyret, Heldigvis tok de som begynte
pelsdyravlen ikke hensyn til pessimismen og i de 25 år som
hittil er gått etter at pelSdyrav1en tok til er det grundig do-
kumentert at de gjorde rett, de som holdt ut. På disse forholds-
vis få årene er wringen vokset voldsomt, flillioner av skinn
er sendt ut i verden og utrolig mange millioner kroner er hentet
heim.

Ifölge en statistisk årbok var det pr.
20. juni 1939 i alt ca. 550,000 pelsdyr i landet og eksportver-
dien av skinna somble solgt i den ftagende sesong dreiet seg
om 40 millioner kroner.

Under krigen har ganske naturlig pels-
dyrbestanden gått sterkt nåd, msn avlen har dog vært av stor
ketrdnin under krigens år, både for den enkelte og for landet.
ugsa i vart naboland er det skjedd sterke tedUksjoner ùnder
krigsårene, Sverige hadde i 1939 ca, 300,000 pelsdyr, hvorav
omtrent halvparten var sölvrev. I 1942 var bestandan gått ned
til omkring halvparten Og er nå yttår1isere redusert, Finnland
hadde ft5r krigen ea. 25,000 pelsdyr, men under kripn er den
redusert til na, 6 - 7,000 dyr. Imidlertid gjør bade de finske
‘oppkjöpere og den finske stat meget for å holde denns lille
bestand gående. Det samme gjelder andre land som går inn for
pelsdyroppdrett.

For vårt lands vedkonmende har oppdret-
terne nedlagt et stort og godt arbeide i disse krigsår. De har
ikke bare maktet å holde liv i en betydelig bestand, msn holdt
kvalitoten oiwe, ja, tildels bedret den. Den störste vanskelig-
het har vsert a skaffe såvidt ållsidig for at ikke mangelsykdom
msne skulle helt få overtaket, og sjölv om disse har msldt seg
såkalte forplantningsvanskeligheter på mange steder, må man

si at oppgaven er lest i en utr1og grad. Vanskelighetene under
krigsårene har vært en ypperlig læremester. Det er gjort
iaktagelser og innvunnet erfaringer som vil være av stor be-
tydning for den framtidige pelsdyravl,
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L dbruksmeldln er (fortsatt)

Sko driften i Hedmark: IrV.kesSkogmestier
Sollien opplyser at det har vr-rt et norma t vestar,for skogen
1 Hedmark, Deu zikelige nedbör i vekstperioden virket smrlig
gunstig på de törre furumeer. Året har v mrt meget gunstig også
nar det gjelder skada på skogen. Stormekader av beydning har
ikkeforekammet og skogbranner av nevneverdlgomfang har v1 vmort
forskånet for.

Det er utfört endel grbfting og kultur-
arbeidø og b¥gget noen skogsbi1Veger, men tbmaer- og vedhogsten
har måttet ga toran alt annet 1 denne tiden.

Siru av sukkerbeter: Ved Sunthaug
meler1 1 Trbgstad har man s fore a en prbvedrift med å
koke lfin sirup av sukkerbeter. Det er i alt presset og innkokt:
oa. 10,000 kg. og de resultater man er kommet til or meget gode.
Man har vært oppe i 16 kg. av 100 kg. sukkerroer og dette ut-"
merkete resultat tegner godt for en fortsatt sukkerprodUksjon.

en sukk rbeter 1 Vestfold; Professor
V1k ved NorgesLandbruks bys ole for eller en sam ale med
Bygdenes Blad at en ikke har drevet med forsbksdri«vning av sukler-
betar i Vestfold 1944, Derimat har en hatt øndelfelter 1 Buske-
rud, Akershus og vstfold og hex et resultatet, trass 1 de dårlige
werforhold, ganske godt,

plsogkurser ved KamneS landbruksskole:
Etter totslag fra fyikesmann skal det s a"-E=E-Ig
skogkurser vedKamnesisndbruksskole, Det er meningen at kursene
skal vmxe 5 1/2 måned om sonmeren og omfatte både teoretisk og
praktisk undervisning. NUrseneskal bygge på 1 1/2 års land-
bruksskole og fbre fram til skogskoleeksamen, En håper å få
kursene i gang allerede våren 1945,

Planen om en utvidelse av Hamnes land-
bruksskole er nå konnet så langt at en arkitektkonkurranse vil
bli utskrevet i disse dager.

Bronntor roduks.!:)nen: Brenntorvprodasen-
ten har i 1944 arbeldet under vans elige uttalor direk-



tbr (?Lbrresbli) i en rapport om brenttorvproduksjonen. På grunn
av vmrforholdene kom produksjonen sent 1 gang og bergingsfor-
höldehe ble vanskelige. I hele landet ble det i år produsert
1,856,00 kbm. brenntorv og dette er 27% mere enn nornalproduk
sjonepe, men 11,2% mindre enn i 1943, Det er 12 fylker som har
nindre produksjon i 1944 enn 1 1943.

. -wets-2rodaksj‘)n utejordo
124,470 kbm, Skjönt dette er vel seks gangez mere enn vår
normal-produksjon, er resultat allikevel beklàgelig lavt. Det
er smrlig mangel på arbeldehjelp saa her har gjort seg'gjeldende
Âv brenntorven, hvorav hele kvantumet var dispenert'pr. 1. nov.
ble 46% avsatt t11 industrielt behov og resten, 54%, til husbrWc.
Endel stlkktorv ble i hbst disponert til generatorbrensel etter :
at'det ble kastet opp i passende stykker og so4t til torv-knett.
Den innblandes i vedknotten med inntll 20% for a drbye på
Omregnet i tonn utgjorde fjorårets brenntorvproduksjon 774,700
tonn.
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Landbruksmeldin er (fortsatt)

Maksimal riser for rbnnsaker av 1944
års avl ved sal. i detal : prisene g elder fra • januar il
24. januar

' Gulerbttet pr. kg, 73, kvitkål 46, kruå-
persille pr, bufidt 36, matldk 205, pastinakk82; pepperrot 568,
peraillerot131, turre 15-7 frOkostredikker 172, vinterredikker
131, rosenkål 287, rbdbeter 50, rbdkal 551 selerirot 310,
sjalotlbk 35.

Maksimal riser for mat 14bnnsaker av 1944_
års avl fra rodusent å s andet o br ande • sene g eldel
en oldsgis s orsalg og smasa g:

Grönnkål 25 og 28, gulerbtter 39fog 43,
kvitkål23 og 25, kruspersille Pr. 10 bundter 225 og 248,kål
rot 12 og 13, Matlbk 120 og 1321'pastinakk 45 og 50, pepper-
rot 400 og 440; purre 110 og 121,'persillerot 75 og 83, rosen-
kål 170 og187 1 rbdbeter25 og 28; rbdkål 28 og 31, selerirot
185 og 204, sjalottlbk 250 og 275, -

FINSK - SVENSK HANDELSUTVEKSEL.

F.R. 11.40
De svenske leveranser til Finzland har

'fortsatt uten avbrytelse og Sverige'har oppfyllt sine forplik-
telser,belder Stoekholms Tidningen, foranlediget av en melding
at Sverige ikke skulle vmre 1 stand til å oppfylle sins leve-
ranser t-11 Finnland,

FINSKE SKIP TIL SOWET.
.............

Finnland skal, ifblge den finske handels-
avis "Ebreator" levere omlag 30 finske lasteskip til Sovjet-
Russland i krigsskadeerstatning, Blandt disse Skitefie er
noen av de störSte og mest moderne Finnland rar over, således
en ganske ny 10,000-tonner "Zaeharias" og flere seks a sju
tusen-tonnsre spm 2Lore", "Atlanta" og "Astrid Thorden" Det
er også to store isbrytere, flere bugserbåter, pråmmer og an
flytedokk. Ialt blir det en tonnasje på omlag 50,000 fietto
register tonn.

FINMC OL XEPRODUKSJ-ON,

F.R. 11.40 Den finske oljeproduksjon viser en
bkning, meddeler Fnmyningsministeriet. Tre nye fabrikker er
under oppfbrelse og andre utvides. Innenlandske sMbreoljer
tilvirkes av tjeare og selluloseindustriens biprodukter.

.1\Z1DRE KJrTT P$Ci I  l'INNIND.

F.R. 11.40 Det finske Polkeforsyningsministerium
meddeler at kjöttrasjonsn aannsynligvis vil bli nedscItt for
februar måned.

20.30, (27)
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FINSK DELEGSJON TIL

s.n, 22.15 ( dansk) . I den nffirneste framtid vil en finsk dele-
gasjon avroise til Ebskva for der å forhandle ned de russiske
regjeringsnyndigheter o:1leveranser av levnedsmidler. Don finske
delegasjon ledes av den finske handelsninister.

SITENSU RiV"BRER FOR & OPPFYLLE VAPENSTIT.T.S=SBETINGUSENE.
an 

S,R. 22.15 (dansk) I Stookho1m forhandles det for tiden
om leveranser av råvarer til den del av den finske industri der
skal produsere krigsskadeerstatningene til Russland. Denne
delegusåon ledes av den tidligere finske gese.ndt til Stookholm,
Vasastiarna, og folkeforsyningsministren. Det a:kal også for-
handles av levnedsnidler til Flnnlandi

KO=STENE VIL SAMARBEIDE - MEN ITTIM LNNER.

S.R, 22.15 (dansk) De finske kokmunister har rettet en opp-
fordring til sosialdemokratene om samarbeide ved det fore-

stående riksdagsvalg der skal holdes den 16 - 17 nars, Det e*J:

ennå ikke t:(.uffet noen avgjörelse. Kbnmunistene har gått med
på et valgforbund på den betingelse at en rekke kjente finske
sosialdemokrater ikke må pli oppstilt til valg, det Gjeldor
blandt annet Tanner, Hakitila og 41tonen,

FIEsRuE VIL 11.4 VEKK laTZFELTET.
•••on.

S,R, 12.30 Representanter for ViiStkystfiskarnas
Oentralfbrbund oppsökte gar sjefen for vestkystens narine-
distrikt ned en anmodning On at minebeltet innenfor svensk
territoriellvann utenfor skjærgårdsbyene nåtte avskaffes.

.nmodningen kom som fblge av 2iskerbaten D'eltanas ninesprengning.
Earinedistriktsjefen viste seg forståelsesfull overfor fiskernes
krav, nen underrettet deputasjonen om situasjonen fra et nili-
tært synspunkt så langt dette lot seg gjöre. Han lovet å
bringe henstillingen videre.til marineledelsen.

I fUge en nelding fra Göteborg ble det
også under forhandlingene besluttet å forbedre de navigatoriske
forhold for fiskerne så at de i framtiden lettere kan fi/1MB

tilbake til sine hjem.

SVENSKE SILDEFISKERIER BEGYNNER.
... 	

S.R. 19.00 Svenske fiskere trakk ratt til tirsdag
flere fangster av sild nord'og nord-vest ev Skagen. Omtrent
30 bruk fra Båhuslen deltok og fisket ga ontrent 400,000
sild som fbrtes til Gbteborg og andre steder. Verdien av
nattens tangst lt5per opp i en kvart nillion kroner. Snurpefisket
har 1944 - 45 slått fullstendig feil.
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SVENSK SKIP GRUNNSTOTT.
In*

S.R. 22,00 Den pa Finnrevet, ved TurUn utenfor
oscarshamn, strandete Sveabåten# Stggeborg, står fast. Det
er höy sjö og skipet har rullet sterkt, men er ikke sprunget
lekk dette vil dog skje Q2 rullingen fortsetter.

Fna havaristen, son har ca, 500 tonn
last, lossedes i dag ca. 50 tonn oVer i en notorsköyte. Hele
besetningen er fraleis aMbord på havaristen. Bergningsskipet
Herakles ligger pa stedet, men har ennå ikke forsbkt å dra
Stggeborg av grunnen.

VIUCGODS FUNNET.
*I1

S.R. 22,00 En planke fra et minesprengt eller
torpedert fartby sam muligens kan skriveseg fra Hansa eller
Vanersborg, er blitt funnet ved Ytterby på Olands östkpt.
Planken var tre meter lang og besatt med en hel del smasplinter.
Den er sendt til orlogsstasjonen ved Landskrona for nærmere
undersbkning,

MILIThROVELSER.

S.R.2200I sl4ten av januar kommer en stor del
av aldersklassen 1943 til å sc.n3es i feltorganiserte avdelinger
for vintertrening i nord-veat Dalarne, melder forsvarsstaben.
Ovelsene konmer for en stor del til å drive seg om ski- og
sjyttertrening. Deretter konner avdelingene til å få anledning
til fellesövelser i skarp- oe stridsskytning.

UHLL pÀ.IMRNING SL.S,TON,
........ *y .......

D.R. 18.35 Ved 07.00-tiden tirsdag morgen hendte'et
• 	 uhell på Herning stasjon somkutne hatt de alvorligste fölger.

Et godstog ble skiftet feil og kjbrt ina på et blindt spor hvor
det sto to sneploger. Lokomotivet veltet disse og ödela dem
fullstendig. Lokamotivet selv gikk av sporet-men ble ikke
videre skadet. Phellet skyldes feilskiftning, men det er en/14
ikke brakt på det rene hvem som er til å klandre. Hvis toget
hadde hatt litt större fart ville det gått utover en ht53r
skråning,
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NCRSKE POLITISTYRXER FR4 SWIGE TIL NORD-NORGE.

S.R, 08000 (17.1.45) Den norske regjering i London meddeler at
norske polltistyrker fra Sverige er blitt overfört til Notd-Norge,
Overföringen av tropper fra Sverige til Norge fortsetter, sies
det i det norske k=unikeet„

tilslutning hertil meddeler Information-
st:vrelsen at efi mindre norsk politiavdeling er blitt overförtfra
Sverige via Finnland tll NOrd Norge med amerikanske transperttly.

Ou krigssituasjonen i Nord Norge fremgår
det at de norske styrkene har gått ytterligerefraz fre. det olgåfle
som ble befridd av de russiske troppene og at de derved har nadd
stillinser sör for Porsangerfjord.

Dette betyr at nordmennene har renset
Varangerhalv6ya, området omkring Tanaelv os Tanafjord og helo
Nordkynha1v6ya, samt hele halvöya mellon Lakse- og Porsang$rfjor-
dene. Den viktige flyplass ved Banak hvorfra tyskorne anfalt
konvoyene til 1Lrurmansk er blitt erobret av nordmennene. Den
norske framryknii;ig har funnrt sted i vanskelig tetreng og hele
det befridde omrade i Finnmark kommer nå opp i 21,650 kVicm.
Det synes sem om den stt3rste del av befo1kn4ngen i denne del
av Finnmark har klart å unndra seg tyskernes tvangsevakuering.

ITZRE FLYWNLE BOMBER ELLER ,4.1\TXEN DJEVELSW.

S.R. 08,00 (17.1,45) Lysskinn som kan skrive seg fra robot-
boMber eller rakettfly er i de siste dager blitt observert over
det amåelnske hbyland, Ved 17,00tiden mandag så man i Nydala
et eiendommelig lys,som dro over himmelen i sik-sak og varte
ca fem minutter hvoretter det lanpomt dbde hen, I Jbnköbing

gjorde mun liknende diaktakelqgr. Pa et annet sted'så man en
stripe av gulr6dt lys på en hbyde pyer tusen meter.

FLYKTNIN5EXE KOMMER TIL STROMSW.

S.R. 08,00 (17.1.45) Flyktningeströmmen til Strömetad tok
går stt3rre proporsjoner enn vanlig, Henimot 60 flyktninger

ankom i dagens löp, De ble alle tatt i. forvarine; av myndig-
hetene fr videre-transport,

R,WONERING I SVERIM.
aw•

S,R, 08,00 (17.1.45) Hvis ikke noe.uforutsett inntteffer må
svenskene forberede seg på en gas-rasjoneringoi april. Da
gas-verkenes kullforsyninger ikke kan ökes, ma man være så
forsiktig med brensel som mulig så at den kommenderasjoner ing
ikke blir unbdig hard.
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NORSKE FOLITITROPPERFRL SMERIGE.
S.R. 22,15 orsk )

Norske polititropper som har fått sin
utdannelse i Svcrige er nådd fram til st- Finnmark.

Norske styrker som er stasjonert i st-
Finnmark har rykket fram vestover og har kont=lkt med fienden.

Den norske overkommandoon sendto'igår tt
dette ko=nike: De norske styrker i Ost-finnmark er avansert vidre
mot vest fra Tanaområdet, det område de russiske styrkene som be-
fridde C)st-finnmark har nådd fram til og holder nå stillinger
sör for Porsangerfjorden hvor de har kjenning med fientlige avdel -
inger.

De frste avdelinger av de norske politi-
troppene som er utdannet i Sverige er kommet til dst- Finnmark.
Vidre meldes det at de områder an Norge som er frigjort har et
flatemål på over 21500 kv, km og omfatter Varanger-halvya området
ved Tana elv og Tanafjord Nordkyn-ha1v6ya og halvöya mellom Lakse-
fjord og Porsangerfjord.

Den norske framrykingen medfbrer at
tyskerne n å har mistet Banak

Don svenske Informasjonsstyrelse meddeler:
nindre avdelinger av de Norske Politistyrkenesom er utdannet i
Sverige er overført fra Sverige via Finnland til Nord-Norge.
Ifnge melding fra London, fortsetter overföringen av norske politi-
tropper fra Sverise til Finnmark. Svenska Dagbladet skriver at de

, sprengte broer i Nord-Finnland og de vanskelige snöforholdene
hittil, har lagt hinder ivegen for transporten men at forhandlinger
oe undersökelser stadig pågar.

Den ökede norske sabotasjevirksomhet og
utsendelsen av fallskjermtropper på forskjellige steder i Norge
har ikke bare framkaldt nervösitet blandt tyskerne, men også utlöst
en ny krise i forh(11det mel1om gestapolederne og de militære ledere,
heter det i en melding i Lbrgontidningen i dag. •an har inntryk av
at sabotasjebekjempe1sen nå i större utstrekning har lagt på militær-
politiet, som likevel fremdeles arbeider sammen med gestapofo1kene,

den senore tid er der ogsa kommet til
Norge endel spesialister i sabotasjebekjempelse, som kommer til
Norge fra Z5stersjstatene. De siste militærpolitiet har foretatt
ingående undersbkelser av de områder hvor norske fallskjermtropper
har opptrått. Også husundersUelser har funnet sted i stor utstrekk-
ning. Det man synes å mmre særlig intresert i er om de alt har oppnåd
samarbeide med fallskjermtroppene og de norske hjemmetropper.

Det er dukket opp et par nye eksempler på
at brev mellom flyktninger i Sverige er blit sensurert i utlandet
av gestapo. Et brev som en dansk flyktning skrev til sjn kone er
gått til Köbenhavn, hvor brevet var tatt ut av konveautten tmens
de svenske pengene som lå ved, ble sendt tilbake til adressaten
i Sverige.

En nordnann som befant sig i en leir ved
Fillipstad i 1940, srmdte et brev til en person i Udevalatrakten.
Ved frwilkomsten var konvoluttenforsynt med stempler som viste at
brevet var undersökt av sensuren i Norge. Saken ble dengang anneldt
til svenske nyndigheter, men man fant ingen forklaring. ..ftonbladet
har i denne anledning henvondt seg til direktör Lager, som bl.a.
uttaler at det ikke foreligger grunn til å tro at noen tjenestemann
ved postverket skulle mmre upålitelig. (fortsettes)
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S. R. (Norsk) (51ortsatt)

Nettop det at de nevntetilfc?lene er så få I forhold av brev
tyder på at det hole beror på en fellsortering. Ekspressen behandler
oeså saken og hevder at det må bli gjenstand for nærmere undersbkelse.

Paulson saken inntok en bred plass i trone-
taledebatten idag. Dlandt de förste talere kan nevnes
Sosialdemokratene, som bl.a. uttalte at sabotasje mot eget land
har vmrt ansett som det vmrste man kan gjöre seg skjyIdig i, men
at dette var enda vmrre. Vogt krevde en grundig utredning at
flyktningenes minne fra Sverigeikke skulle forbitres.

Både höyremann Skoglund og komunistenes
reprusentant legberg kom inn på spbresmålet, særlig gikk Hagbere
langt ned sin kritikk. BeGges oppfatning karakteriseres ved
Skoglunds uttalelse, om at Paulson saken var en sur flekk på svensk
adainistrasjola.

Svenska Dagbladet gjenga igår en melding
om at en benerkning i fylkesfbrer Rogstads beryktede tale
Trondheim for en tid siden, også fortjener oppmerksomhet i Sverige.
Rogstad truer nemlie direkto en av hjemmefrontlederne, som nå sies
å oppholde seg i Sverige med en aksjon fra quislingenes side.:
Vi har våre forbindelser også på den andre siden, aa en er utonfor
rekkevidde kan man være forsikret om at för eller Senere, at unge
nordmenn skal oppsbke dem og trekke dem til ansvar, uttalte Rogstad
bl,a.. NorgesNytt den norske'avisen i Sverige, behandler denne
tale idag i en lederartikkel, hvor det tilslutt he'eer; Man kenkker
ikke hjemmefrontens kamp med noen arrestasjoner og med trk?ende taler
av en fylkesförer selv om det or fanatiske Rogstad som bmrer titlon
Worsk Krigsforbryter nr, 1.

Det meldes nå at den 75 år gamle Brede
Kristiansen er omkommet ved bonbeangrepot den 31. desember. Man
er dermed nådd opp 176 navngitte offre.

DODSFALL.

18,00 (31) Tidligere rektor vod Norges Tekniske Hbg-
skole professor dr. Harald Pedersen er dbd, 57 år ganmel. Professor
Pedersen var fbdt i 1888 i Trofdheim og tok eksamen ved Trohdhjew
Tekniske Lmreanstalt i 1907. Han fortsatte sin tekniske utdannelse
A.aehen hvor han tok doktorgraden i 1912. Samme år ble han ansatt

ved Rbros kobberverk, hvor han var foruann i direksjon fra.1932.
1916 ble professor Pedersen ansatt ved Norgos Lluminium Coy i OS109
og utfbrte her et banebrytene arbeid. I 1920 ble han professor i
metallurgi ved den Teknicke Högskole i Trondhjem og var I årene
1925 - 29 skolens rektor. Professor Pedersen var medlem av en
rekke vitenskapelige institlesjoner, bl.a. Videnskapsakadaaiet i Oslo,
Ingenibrvitenskapsakademin, Stookholm, Videnskapsselskapet I Trondheim,
visepresident i Det Ebngelige Videnskapsselskap fra 19331 medlem av
direksjonen i .å/S Grong gruber fra 1931. Han var også medlem av fore
standerskapet i Trondhjems Sparebank og var viseordfbrer i Trondhjem
komune I flere perioder, desuten ordfbrer i en periode, Vidre var
han formann i styret for Norges Tekniske Hbeskoles Fond.

Professor Pedersen var keilmandbr av den
Svenske Nordstjærneorden og hadde den Luxenbourgske Ekekroneorden.
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KONOLIISKE

jcs ckurser fra Oslo Dörs 17,'anuar 1945.

1/2

4 112 % Stat 1937
4  %  Stat 1935, 1.
3 1/2Stat 1941, I.
3 1/2 % Stat 1938, 1.
4 % Hypotekbank 1938
3 1/2 % Ilypotekbank 1941
Oreditbankon
Kredtkassen
Ejölvefossen
Borregård
Elektrokjemisk
Hafslund

IC 104
K 103
S 105 1/4 K 104
S 104 I:103 1/4
X 105 5/8
K 106 1/2
S 150 K 142 1/2
I: 850
S20 1/4 K 19
S 134 1/2 Oms 133
S 145
S 715 .1.; 705

Orkla S 275 K 265




Saugbruksforenincen S 1900 K 1850




Union S  5,50 X 5,30




Lgdesiden S 150




Borgestad S 222 1/2 X 215




Bruusgård Kiösterud S 260




.kflerika1injen S 220




Bergenske S  155 X. 153




Nordenfjelske IC 167 1/2




Ivaran S'267 1/2 K 260




Ocean S 292 1/2 K 287 1/2
Kosmos 2. S  277 1/2 K 274




Odd K 232 1/2




Rosshavet S 387'1/2 IC 382 1/2

Valutakursene uforandret.




Onbis Indeks for Oslo Brs. 16, 'anuar 1945.

Bankaksjet 173,75 ( Uf.) '
Industriaksjet 191,80 ( minus1;20)
Skipsaksjer 226;80 ( minus0;95)
Hvalaksjer 202,50 ( minus0,25)

Oslo. Engrosprisindeksen pr 15, desember er
7i-e-Egt 0 2 fra nåneden f3r, fra 177,2 til 177,5.

Gruppen tremasse, cellulose og papirer
steget 3,5 % og vegetabilSke næringsmidler 0,5 % de andre gruppene
er uforandret.

vegetabilske 1,1 % mens

råvarer og hvalfabrikata
arene er uforandret.

Jordbruksvarer er ialt gått opp 0,3 %, de
de animalske er uforandret.
Industrivarer under ett'er stegat 0,2 %,
0,3 % og helfabrikata1,1 '/;.Kolonial-
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L=BRUEBIZLDING,

, 0. R. 13,50 I konsulent GieldbY:kberetning 04 bu-
reieugearbold- i det siste året heter det bl,a. Byggingen har stop
pet opp på materialmangel, nyreisingen på gjödselmangel og bygging
pa elangel av arbeidskraft. Fortiden blir dem heller ikke overront
av tilbud på jord reiserestriksjonene legge hindringer i Vegen for
avstikkere fre planlagte ruter for å oriontere seg om muligheten for
nye tiltak,Ved undersökelser som det likevel har vært hve til å ta,
har det ennå ikke fört fram til noe resultat.

Det er mert endel etterspörsel etter jord
til bureisingosiste vår, men vi har til vanlig tilbudt dem sum har
sUt om jord a vente til det blir bedre arbeidstiaMve for belreisingen

Unntagelsesvis er det antatt noen få bu-
reisere men da barepi de tilfelle sökene har godt kjennskap til -e.
arbeidsvilkårene på stedet og har utsikter til å få satt igang på
bruket, for eks, nyrydningsarbeid eller tomtearbeid.

De store dyrkingsviddene ligger for det
meste i bygder hvor den økonomiske evne er heller anstren anstrengt
og dette gjelder bygdene på Ustlandet og kystbygdene vest rg nord på.

mange av disse bygdone vil act krove
millionbelbp å få den dyrkbare jora utnyttet til bureising. Nå
kreves det frivilliggaranti fcr alle lån i Småbruksbanken, såvel for
boliglån og brukslån, som for nybrottslån. Selvom en ikke tar
garantiansvaret særlig alvorligostår kravet om komunegaranti for
nybrottslån i sådane bygder sa avgjort misforhold til bydens
ökonomiske evne at det ikke er noen SQM kan tenke sitg å gjöre garanti-
ansvarene gjeldende om det skulle bli sp3rgsmål om det. Det vilde
hellor ikke före til noe. De fleste av disse bygder må ha tilskudd
av staten for å klare ordinære små budsjetter. Bureisingen er ingen
komunesak. Det er en stats oppgave.

Komunegarantien er desuten helt ilisorisk
og kravet om nybrottslån bör slöyfes. De siste år f?Jr krigen ble
det også gitt nybrottslån på vanlige pantevilkår uten komunegaranti.
Det var ot administrativt tiltak uten hjemmel i loTen. 1å er også
denne utveien stengt. Saframt den ikke vil gå til å  slöte  komune-
garantiet for nybrottslån bbr iallfall adgangen til under visse
forhold å få nybrottslån uten komunegaranti 	

Björnen har i de sisteÅrene gjort endel
skado på saugens i Nes Og Flå i Hallingdal. Forleden ble i Nes
holdt et möte av saueierne, hvor man bl. å. diøkuberte spörgsmålet
om crstatning av staten for den skade som bönderne er påfört.

Björnen er nemlig som kjent ftedet og
man har ikke anledning til å utrydde den. Det ble opplyst på mbtet
at i Nes og Flå i de siste 7 årene er kommot bort 119 saugor oe  at
det var gåt med tilsammen 200 dagsvork for å loite etter disse
sauger Ålt i alt kan man regne med at lpinderne i do tu oygder har
lidt et tap på over 20.000 kroner på denne måten, Der var oppsatt fol—
slag om å ol)pheve bestemmelsen om fredning av björn.

Fiskerimoldin er:
0. R. 13,15 Vanskelige driftsforhold har hindret
storsildfisket siste dögn på samtlige felter og etter hva det opp-
lyses er det heller ingen andre tegn på at s5lden er under land.

P)måsild og  mussafisket: Vanskelige driftsforhold har også hindret
dette fiske det sistedøgn for Wr Tröndolag moldtcs således bare
om et fåtal stengmed sild med gjennomsnittlig 250 hl. pr.bruk på
feltet i Stoksund,

(fortsettes)
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FISKLRINELDINGER(fortsatt)

Kystfiske: På Lbre hadde en kvantitativ sett en av
de beste uker på lang tid. Det var seifiske som slo bra til så å si
over hele kyststrekningen. I særdeleshet var det bra med sei ved
Kristiansund. Alesund hedde i siste uke den stbrste andel i den
fangende ukefangst.

Utenom fangsten av sei, som utgjorde 75
av det samlede ukekvantum, ble der ilandbrakt forholdsvis bra med
torsk desuten noe hyse. Det ble ogsa innbrakt noe håbrann og forho1
vis bra ked pigghå.

BR,^$NDBU.

13,30 ( 20 ) Det er i disse dager truffet en meget
viktig bestemmelse om unghestene som skal til fjells til sommeren.

Bladet Hadeland opplyser at sökningen til
unghesthavnen i Heimdalen har været så stor de senere år at en ikke
har kinnet skaffe plass til alle hingstene. Hange unghester har
måttet avvises,

såvel Garlid soM Lohavna og Heimdalen
har hingster fra Opland hatt fortrinnsrett, men det har medfört at
det er sendt mange mindreverdige dyr tilfjells til fortrengsel for
bedre kvalifiserte fra andre fylker. Nå er det bestemt at alle ung-
hester som innmeldes til fjellhavnene skal as ut på forhånd.
Denne uttakning vil finne sted i forbindelse årets unghestskuer og
vil sikre at bare kvalitetshester får adgang til fjellhavn uansett
hvor de er fra,

DRENSROR LV TRE.

11,30 (10) For en tid siden tok Romedal almenning
opp spörsmålet om produksjon av drensrbr av tre, idet det var
vanskelig å oppdrive tilstrekkelig sementrbr. Et anlegg er nå ferdiL,
og i den aller nmrmeste framtid setter man igang med bering av
drensrbr. Det er furu som er råmuterialet.

WRT I .BEIDET.

22,30 (50) Det har været god fart i ved- og tbmmer-
hogsten i Sarpsborg- distriktet i vinter, I herredene Skjeberg,
Tune o Varteig har man prestert en rekordmessig hogst, idet den
hele palagte kvote for 1944 er hogget. Nan er allerede igang med
hogsten for terminen 1945-46.

FLIS4.

12,00 (13) Formannen i det norske traveselskap
Th. Gjblstad, opplyser til Ostlendingen at totaIisatorkjbringen
trolig vil bli tillatt igjen 4. mars iår.

Formannen ser lyst på.travesesongen denne
gang og venter at sesongen kan gjennomfbres normalt men med endel
reduksjon i deltakelsen på grunn av transpbrtvanskene.
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18,00 (33) Pris- eg rasjoneringspolitiet i.Aust- Agder
har 1 1944 behandlet 1156 saker, 1018 i 1943 Bötene belöper seg til
157.670 kroner og inndragningsbelpet var 284,758 kroner. Wter og
inndragnine utgjör tilsammen 442,428 kroner, mens samme tall i 1943
'var 311,000 kEoner.

NIMINGSDEPRTEL/NTET.

18,00 (34) NE2ringsdepartamentet meddeler at ny til-
delingsperiode for tobakk begynner 15. februur oe varer til og med

nars. Tildelingene er de samme som t1dligere idet det på sam-
tliee nerker kan kjöpes 25 er. röyketobakk eller tilsvarende nengde
andre tobakksvarer. De• ordinære rasjoner for nenn nå uttas under ett
ce på to av merkene kan dot bare kjöpes Eahuni forutsatt at forhan-
dlerne frendeles har restbeholdnineer av denne vare.

SENTR:„LOP_Gr,=T FOR INITS=ING BRUXTE

18,30 (35) Tuberkulosearbeidets frimerkeforretning,
heter SentraIorganet for innsamling 'av brukte frimerker og denne for-
rebningen holder til i Nesbyen i Hallingdal, Det er T. Sundsdal som
er bestyrr for kontoret og NTB har hatt en samtale med ham om
innsanlirgen,

Det er gledelig å se at tilslutningen
til vårt arbeid stadig vokser, uttaler han. En nengde små sre; store
frinerkesamlw-e stöttor oås og det er ikke snå beløp son po denne
nåte konmer tuberkuloserabeidet til gode. Det er nok flere milJioner
merker vi her nå. Både 1943 og 1944 var gode år. I begge d&sse årene
fikk vi tin merker til en verdi av 20,000 kroner. Det er morsoLit å
se at nange trofast sender oss merker år etter år. i 1944 fikk 41
barn oppholu på barnehjen for de penger vi fikk inn.

Hvor nange penger er det i årenes löp
blitt av frm-,erkene?- Det er ntJyaktig 107,000 kroner.

STO(=IOLI.

13,30 (30) Innen den förste september har man i
Finnland i henhold til vpenstillstandsoverenskonsten levert Sovjet-'
Samveldet 2500 ferdige trehuS, opplyser ifölge Stockholms- kidningen,
en representant for den finske trefordelinesindustri.

STOCTCHOIL.

12,30 (16) Over 100 lokomtiver og omlag 1500 jernbane-
vogner er i dise dager overført fra Finnland til Sovjet- Samveldet'
i henhold til de FinekrSevjetrussiske våpenstillstandsbetingelser,

Eelder .åssociated presb fra Helsinki.
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OSLO.

23,00 (53) En meddelelse til avisene i Oslo Ber en,
Trondhein o, Stavan er.

Næringsdepartementet meddeler:
Som tidlisere kunngjort er det desverre

blitt nødvendig å nedlesge driften ved våre gassverk. For å hjelpe
den som ikke har annen varmeinstalasjon i kjbkkenet, har departc-
mentet satt igang en forsert framstilling av elektrisk materiell.

Et parti kokeplater er innkjöpt fra utlandd
resten vil i löpet av kort tid bli laget her heime. De nødvandige
råstoffer og halvfabrikata er stillet til disposisjon.

Hvor sterkt man enn framskynner produksjenei
av disse ting, vil stadig vanskligere transportforhold allikevel .
bevirke at det vil ta noen uker fbr alle tidligere gassforbrukere
har fått den n5dvendige elektriskc installasjon.

Endel vil kunne bli hjulpet gjennom de
komunale felleskjökener sam er opprettet. De bvrige er imidlertid
henvist til den handstrekning son neboer vil gi dem.

Departementet henstiller til alle å vise
det rette borgersinn ved å overlate til andre- selge eller lane ut-
kokeplater de måtte ha tilovers, eller ved å tilby en vanskelig-
stillet nabo å bruke konryren eller kokeplaten noen timer hver dag.
Det nest praktiske er kanskje at g2d.dens eier eller vaktmester
understUcer behovet og organiserer denne nabohjelp. So fortere den
komner igang desto bedre.

Departementet gjör sitt ytterste for at
det bestilte nateriell skal bli fordelt hurtigst ii til de byer
som trenger det.

01 EV=ERINGEN.

18,00 (32) Styresmannen for Finnmark og Trome har
fo=r,',ning av 17. oktober 1944 om evakuering av Nord-Norge bestemt:
Forsyningsnendene kan i evakueringstiden, uavhengi av gjeldende lov
og forskrifter om tasjonering til dem som evakuerer, utlevere pro-
viant for 8 dager samt fottby og klær i den utstrekning det anses
nbdvendig for reisen. Forsyningsnemden kan til den gjenværende
befolkning deretter mot avlevering av rasjoneringsmerker forakudds-
vis fordele rasjonerte varer for et tidsrom av fire Uker.

S.:4NDEFJ0RD.

19,00(37) Kjenner ikke lesene længre sitt ansvar,
spbr Sandefjord Press idag og trekker fram et tilfelle hvor en
ung gutt holdt på å db etter en drukningsulykke.

Det ble rinst til fen forskjellige læger,
fbr det lyktes å få sakkyndig hjelp til gutten.

Gutten var da brakt til bevisthet av sin
redningsmann, men i slike tilfeller bör imsene veare oppnerksom på
at de handler ansvarslöst hvis de foretrekker å sitte i ro på sitt
kontor byeblikkelig å rykke ut til assistanse, skriver bladet.

STREIK. 

S. R. 22,00 Elektrisitetsarbeiderhe i Helsinki vil gå
til streik torsdag-morgen kl. 7. De hår på forhånd fått streiken
godkjendt av metallarbeidernes,fagforbund. •
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TyVERI.

11,00 (6) Den brune traverhesten son under drama-
. tiske amstendigheter ble stjålet i Tron:11-leim, or nå kommet til rette.
Tyven hadde satt hesten fra seg utenfor en vognmannsforretning.
Eieren har allerede fått sin ganger tilbake ogjpolitiet dager nå
etter tyven, forteller Dagsposten.

Bergen. Forleden natt har tyver været på' ferde
rne fabrikker ved Bergen. De bröt seg inn gjennom et vindu til
ullvarelegret og tok med seg flere ruller dressty, tilaammen flere
hundre meter.

Farsund. En anieggsarbeider fra Lyngdal er Wnt til
fengsel i ett år, 4000 kr. i bot og inndragning og fraci2Smt stats-
borgerlige rettighoter for utstrakt svartebörsvirksomhet. Det kan
nevnes at han bl.a. har kjöpt og byttet til seg 570 kilo kjött,
280 kilo smt5r eg en mengde tekstilvarer. En del av varene har han
solgt videre til fanetiske priser. Det er utferdiget 50 forelegg
mot leverand3rer og avtakere, YtterliEere 12 personer er innblandet i
saken og vil få don seinere.

BORT.

19,00 (38) Brytestevnet i Tönsberg.som etter programmet
skulle avvikles söndag 21. januar er utsatt inntil videre p.g.a.
1okalvansker, ,:wrangörene haper imidlertid at stevnet kan avvikles
i lpet av februar måned.

Flere kjente brytere med Roy Bach og Lrne
Hansen i spissen var anmeldt til söndagens stevne.

.:2zer kamune har etter beslutning av ord-
föreren, opprettet et idrettskontor i samsvar med dopartementets
henstilling. Kontoret er underlagt Bjarne Simonsen, som skal mre
konunens konsulent i alle idrettsspörsmål

Badmindtonserien 1945 ble avsluttet igår
Ture hallen Oslo Sluttklassen i herreklassen stod mellam FinnHodt
og Carl Kanpen ble meget hard og endte med seir for Hodt,
dans se:i 7ar 7-15, 15-7 og 15-2. Dameklassen ble overraskende
vunnet av Else Fyhn, som slo fru Lilly Cooper i sluttkampen med
11-9, 11-6. Else Fyhn får dermedBadmindtonpokalen 1945 for damer.

Patrloter_på ferde
S. R. 22,00

I Köbenhavn har danske patrioter sprengt
to hus i luften. Eierne som sigesat arbeide for tyskerne fikk 3
minutter å konne seg ut av huset.

Desuten meldes det fra D. R. om flere
innbrudd og tyverier.
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Regjeringens Infor2asjonskontor

19. jan. 1945. Nr. 1353. Fortrolig.

::.e1dinger torsdac 18 jan.

S.R. 22.00, I forbinnelse ued den finske radiosjefs
tilbaketreden fra sin stilling neddeleB offisiellt i Helsingfors at
infornasjonsvirksomheten oc særlig krinckastingens virksomhet lenge
har vært drd,ftet i den finske regjering. :),egjerinrens stillingtagen
avhenger i ovg»irende srad av dcAs nålbeviste streben etter
info=sjonsvirksenhetens ouråde å få slike forandringcr istand som
garanterer frangang i den vanskelise op-)gave som den nuvwrende
regjeriw holder pa å utföre, heter det i den finsLe forklaring.

Den finske reg jering har med s-Uitte av
våpenstillstandsavtalens paragraf 21 opplöst ytterligere 90 forenirwer
klubber oc andre sammens1utninger. Blandt disse merkes Skyddskårenes
Understöttelsesforeninger,Tyske Handelskammerforeningen,Ruesiske
kolonien i Finnland oc Estniske Selskapet samt andre finsk baltiske
foreninser, IXL selskapet, Fosterlandska ..rbetarnas Frening, National-
politiske föreningen m.fl.

ndvokat iistberg i 1aje1peko,:niteen for
Finnlands barn vendte idag tilbake til Sverige fra et tre dagers
besök i Helsingfois. Ned socialministurcn diskuterte advokat 6stbers
den videre barneoverflyttingen og meddelte et den svenske recjering
ennu ikke har sitt beskjed on sit innstilling. "Ennu ,:jenstar over 3000
finske barn som nan önsker at Sverige ta-r. imot. Viderc önsker _aan å
lortsette med å sende over syke barn. Hjelpekonitcen komner i den
nærmeste framtid til å sende livsmidel ovel til Finnlend slik at flan
skal kunne opprettholde barnebesoisningen i sanne utstrekninc som
tidlisere, nenlig 10,000 barn 02 dagen.

::atspörsmålet i Finnland er for tiden tålig
bra, op.plyser advokat 0stberg, mcn man venter at det konlier til å bli
meget vanskelig utover våren. For å kunne opprettholde de nuværende
rasjonene beht3ves ytterligere 100,000 tonn nel utover det son Sverige
leverer os det begynner allerede å ta slutt på potehene.

SENDING FOR N0RDISI LYTTERL . P.i DLN.

S.R. 22.20. Det svenske fobbundet for Kristent Sanfunns-
liv har utsendt en apell vedrörende en rekL:c höyaktuelle -problener.
Jet heter heri bl.a:

1:enneskeheten har rett til å vente at
crunnen legses til en rettferdig os varig fred når fiendtlighetene er
endt. Der skal en dag tilsiktes en tilfeldig avspenninr; i forholdet
nellom de kjenpende nasjoner. Der nå osså sekes oppnå "e't tillitsfullt
samarbeide nellom folkene.

Det nå sökes hindret at enkeltpersoner tar
retten i sin egen hånd for på egen hånd å hevne begået grusonhet.

Når krigsforbrytelser skal fastslåes og
krigsforbrytere skal drames må rettsbegreper fölges som harmonerer ned
vesterlandske kristne naktbegreper.

Når det anår den behandling son ska1 ytes
Tyskland bt5r alle bestrebelser gå ut pa at nan på den ene side fore-
b:gger en ny tysk a..igrepspolitikk o a den annen side gir det tyske
folk anledning til a innrette seg pa a leve i et fredelig Luropa.

(Resten av sendingen druknet i forstyrrelser)
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DODSULYKKE,

08.00. (1). En trist hendelse er ifölge nelding fra
Stavanger til ,'eftenposten, inntruffet på Vestre Bokh tirsdag, ;aidreas
Jösang og hans sann Magnus son var i 20  års  alderen, vår dratt ut
for å trekke garn og kon ikke tilbake. Senere på dagen, da man dro
ut for å lete etter dem, fant nan en åre oe andre småting fra båten.
7fUang etterlater seg flere voksne barn.

FORSVUNMT I SWSTOEI.

12,00, (å2). Under det veldsoMne snddrevet som gikk
over Trondheims Cistriktet forleden dag, forsvandt en dame iDy-
narka, Hun var på skitur og skulde gå fra Lian til Skistua. Ved
kommende gikk fra Lian ved fenten tiden om middagen og da hun ikke
var kommet fram ved 22 - tiden om kvelden satte man igang leting.
Skipatruljer ble sendt ut, nen uten resultat.Den, forsvunne dame
1j.eter Tordis Laugen os er 35 år gammel.

KNSIU; LEVEIL:1SER V SKIP TIL

O.R. 12.00. Som et ledd i sovjetrussernes utbytting
av Finnland har finnene hittil måttet levere 44 skip og 1266 gods-
vogner med varer til Sovjetsamveldet.

SVEMEM KOnITNISTER
6.4,1mw

Ø.R. 12,00, Kommunistene i den svenske Riksdagen har
f=satt krav om at riksstyret skal tre tilbake. «

NSKE FLY NiDLUMER I SVERIGE.

O.R. 12.00. På den svensko flyplassen ved NUmb har to
firemotors amerikanske fly nödlandet isår. To andre amerikanske
maskiner gikk ned i Sör Sverige.Mannskapene ble internert.

DET FINSKEDLI=EIP VESTL. F.UT OF= FOR DEN RUSSISKE KONTROLL.

00R. 12.00. Den finske dan-oer Vesta som i disse dager
forliste under eh storm utenforden dstsvenske kysten og hvor 12 av
nannskapet omkem, er indirekte falt scim o-I'rer for den sovjetrussieke
kontro11konieisjonen. Kapteinen hadde nemlig strens ordre on at
skulele innfinme sos i finsk farvahn senest den 16de janu.ar, lJ:ress
at Vesta som trens'60 reparasjon, befar(^1.t ses i en voldsom storm

ntte kepteinen fortsette reisen for å iigo den sovjetrussieke e-L_e,

DEMOBILISERINGEN I FINNLLND.

S.R. 12.30. De hjemvendte fihsko soldatcrs overgang til
sivilt arbeido har vist en tilfrodsstillende utvikling. Ved hjem-
vendingen oppga 25.000soldater at de ikke hadde noe sivilt arbeide,
Den 3dje desember var 2nnu 20.000 uten arbeide, men den 6te januar
hadde dette tallet sunket til oa 9000. De ledige plassene i Finnland
hovedsakelig innenfor jordbruket og skogbruket overskred dog tallet
på arbeidslöse. Denne tilfredsstillende utvikling beror i förste
rekke på statens forholdsregler. Over 50 jernbane, bro og veibyggings-
foretakender er satt igane ved hjelp av bevillinger på ialt 123
Jillioner finsko mark.
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S€TEFSKIFTE I DEN FINSKE KRING=STING. POLITISIW GRUN-NER.

S.R. 12.30. Den finske avisen Uoasi Soumi forklarer
at generaldirektiJr Vakios'avgang som sjef for Finnlands kringkasting
skyldes politiske årsaker, og bbr sees i forbinnelse med de beskyldning(r
SID£1fra ytterste venstrehold i den senere tidcn er rettet mot radio=
ledelsen. Det regjeringsutvalg son ivaretar infornasjonsvirksonheten,
er konmet til den slutning at en forandrins innenfor ledelsen i den
finske kringkastingen er önskelig os i'den anledninp; skal ninisteren fo:
kommunikasjoner og offentlige arbeider, Vuori ha neddelt kringkastingen
forvaltningsråd at den nidlertidige ledelse ikke nyter regjeringens
tillit.

El\aTU EN D.U\ISK RDI0FLBRIK G.^ROPP.

S.R. 12.30. Ifölse en melding fra nbenhavn eksploderte
inorges to bomber i nauritz .:ndersens Radiofabrikk, H. C. 51-.steddvei
54, pa Vsterbro i Köbenhavn. Bygningen ble fullstendis ddelagt. Ingen
mennesker kom tilskade.

D0BSULYKLE:

13.00. p.8). En dödsulykke hendte i Brandval igår kveld.
Den 37 ar ganle Oskar Grindermen skulde plöye opp bygdeveien samnen
med broren sin. Oskar satt bak på bilen os da han skulde hoppe av et
sted gled han og korl under det ene bakhjulet. Han döde ned en Gans.

FIsnRIKEIDING.

13.30.(81). Natt til tirsdag var forsöksdrivere ute
Glesvær, Heggholnen og nöre, men resultatet ble ikke særlis oppmuntren
Det meldes on to tre sild på hver båt foruten litt sei. Silden be
finner seg inidlertid ofte plutselis, 5>1 den kan snart komme, selv om
fortroppene ikke er særlig tallrike.

D0DSFLL.L.

12.30. (22). Ls3ge, fru Lnna - Lauise Due, leder av
spebarnkontrollen i Sandefjord, er dUd i Oslo etter en ondartet sykdon.
Fru Due var den frste kvinnelige lEege i Sandefjord os ble bare 33 år
sanmel. Hun etterlater seg nann os to gutter.

R.SJOI\IERING UTSTYRS=LR.

13.30. (23). Som kjent er alle utstyrsvarer nu underlagt
et bestamt rasjoneringssystem 1k at fordelingen kan skje på rett -
ferdigste måte os de bon virkelig trenger slike varer får dem. Har det
sjelder kj3kkenutstyr, og da s=lis pånner og kar av aluninium, viser
det seg at det en tid har vE3rt nangel, slik at selv folk med anvisninger
ikke har fått kj3pt det de har krav på. Dette forhold vil det nu bli
rettet på, idet landets aluniniumsfabrikker vil få en större prodftksjone
kvote utover, får "NTB"s korrespondent opplyst ved hE4j.vendelse til
"næringsdepartenentet".

Det er meningen at fabrikkene skal levere
de nye kjökkenartikler ut i februar måned. Ltter hva det o-)plyses blir •
det bare tale om en begrenset artikkelserie, i förste rekke kasscroller,
kjeler og spann. Varene blir fordelt til forsyningsnemndene rundt om
i landet etter det vanlige forholdstall.

På spörsnål om den nede produksjon av
aluniniumsvarer vil fbre med seg noen lettelser i rasjoneringsbestemmel-
sene for slike varer, svarer an i "departenentet" at det ikke er på tale,
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ÖKONOMISIZEEIJLDINGER.

A:14,21a2.2.0 4 1/2 % Stat 1937 S 104 1/2,
4 % Stat 1935 I, IC 102.
3 1/2Stat 1941 I,'S 105 3/4, K 104 1/2.
3 3,./2 % Stat 1938 I , S 104, K 102 1/4:
4 s Hypotekbank 1938 S 107,«*;Y: 106 1/2.
3 1/2 % Hypotokbank 1941 S 10Y, K 1Ø6 1/2.
Oreditbanken S 150, K 142 1/2.
Kreditkassen $ 860, K 850.
Bjölvefossen 5 20, K 19.
Borregård å 132, K 131, QMs 132.
Elektrokjemisk.S 142 1/2, K 137 1/2.
Hafslund S 715, IC 705.
Ork1a S 270, K 265.-
Sausbruksfereningen S 1875, K 1825.
Union S 5,60, K5.30.
Agdesiden S 145, K 147 1/2.
Bergestad S 220, K 210, *
Bruusgård IM5sterud'S 255, K 245.
Amerika1injen S.225, K220.
Bergenske S 153, K 152, OW2 153-152 1/2.
Nordenfjoldske IC 167 1/2.
Draran S 265, IC 255. •
Ocean S 290.
Koaws II S 277 1/2, K 274, OM9 275.
Odd  K  232 1/2.
Rosshavet S 385, K 380, Oms 502 1/2.

Valutakittrser ufondhret.

17DBRUIZL2L1MTGWIE.

O.R, 13.50. Det foreligger nu rarpo.f.tor om 3..‹Jeultatet
av de eksperimenter som er gjort med bruk ev dot sveit..Aske prel,arat
Gesarole LI i kanpen mot fluer i fj3s og stall.

Det s\enskeforsk fant sted i sommer ved
forsbksansta1ten i Ultuna og de danske, ogsN isozmr, ued
av Statens Husdyrbruksutvalg.

Etter hva det oplyses t dLn LJneke ror-
beretning var styrken av don sprbytevesko en bruktu dnr ied.e en
Det ble spr,3y-tet srundig o 7i.l.på loft, vegger og du•er trEwer:„; 311er3

alle og staller pa sårdene. Og resu1batb m bot.:-,Les uL.
merket. Det sies i beretningen at det ikke .1c6. ;,:^1.e3h-vor

manse ganger det må sprytes i'lpet av n s'3sonP;. D3t a.vheLLger i ht»7
grad av været idet jo en lanc, trr so=:,c gir ktia sedu
for fluene, mons en kala og vat saw.er hemer d3.'cs ut-vikling.
fra kanpen mot fluer har imidlertid dor nF,de vist, a hvl.sen s)ryter
hver sang det bbsynner å komme fluor i fjdf4et, er det holdcdet
fritt for fluer, selv QM nan ikke foretar det minet jet1 dseluer

rotning av dekning med prossenninger eller liknende.
I liknende rotning sår utta1e:.se

fordöksberetnins som nettopp foroligger fra .;verige. Her on
at en liter sprt5yteveskestrekker til for kvadratmeto o at
effektiviteten av en s2rI5ybing synes å vare ca tro uker om voret hele
tiden er varmt os en fem - seks uker ved 1aore temperatur. Noe ulöse-
11g flueproblam synes ikke lengerå eksistere ettor at dette preparat
ble framstillet, heter det i den svenske forsbksberetninp, samtidig
som det framheves at dermed er det ikko sagt at Gesarole 1 or dot
eneste preparat som kan tenkes, Iallfall i Dannark or det i Danmark
löpet av 1944 komm£t på markedet flere nye midler i kampen mot flgene,

men de har alle sammen det tilfellesat deb stoff er det

samme som i. Gesarole M.
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LM)BRUL:S:W.ADINGELE. Fortsatt.

1.snes herred har ifölse Glåndölen, store
planer for bureisineen ettcr krigen. Forruten det store Bakhanner-
feltet på flere tusen mål, som ikke er formelt iorden ennu, har byeda
7000 nål dyrkbar jord for bureisere, son er ned på den planen for
bureisine son konnunen har satt opp for arbeider som kan ta til
umiddelbart etterat krigen er slutt. Til dyrkingen er kalkulert 700.000
kroner i lönninger fordelt på 6000 daesverk. Dessuten er det planlaet
en rekke kulturbeiter, skosbilveier oe kulturarbeider ellers.

Dr. J. G. Somosi har i en publikasjon
Zeitung fUrVitaninforskung, hefte 4, 1944 avlagt beretninE am under-
sökelsene av forverdien av förrsjær. Disse undersökelserga meget
interessante resultater og ble gjennomfrt med seks kyr. Forsökene
varte i 21 måneder. Tre kyr fikk daglig femti gram av gjærkonsentrati-
separatet Vitosan, mens de andre tre kyr tjente sam kontrolldyr.
Grunnforet bestod av höy, hakkels og roer, litt poteter og vanlig
tilfi5rsel av mineralstoffer, helkeytelsen ble kontrollert hver das
oe fettprosenten i melken ble bestemt gjennonsnittlig en gang i uken.
Lelkekontrollen ble utfört av offentlige kontrolllaboratorier.

Det viste seg at fettprosenten i melken
til å beeynnemed steg meget sterkt fra 3 1/2 til 4 1/2 %. På denne
hCSyde ble fettprosenten nu stående i over en måned. Deretter gikk den
pany opp ned ea 25 prosent.

Melkeytelsen derimot gikk ikke opp, men
holdt seg noenlunde uforandret. IfölEe latasjonstiden skulde nan ha
ventet en nedgang.

Dr. SonoEi her også Ejort forsök med foring
av ölgjær og også disse undersöke1ser ga meg9t betydelige resultater.

Det viste see at ölgjær virket like gunstie pa nelkeproduksjonen som
linoljekaker oL virket höynende på nelkeytelsen. Foringen med ölgjær
hadde også'til fölge en stigning av melkefettet. Foruten ölejær hadde
torulagjær, tresukker, sulfit og nelassesjær (noen ord uhbrbare)---

Husdyrsykdonmer er blitt et alvorlig pro-
blem for mange bönder, os de flcste har sikkert fölt et behov for å
få en orientering on slike sykdommer, Det har for manee år tilbake
foreligget et par böker om hysdyrsykdomner men de er forlenest utsolgt
og forövris må de nMvendigvis nu vwre foreldet.

Boken, Husdyrenes sykdommer, av veterinær-
direktôr ElæVar, som nettopp er utgitt i ko,ImIsjon hos Gröndahl & Söns
forlag, Oslo, vil avhjelpe et savn i landbruksliteraturen. Boten gir
en beskrivelse av de viktigste sykdommer hos storfw, hest, Eris, sau
og höns, og vi'får.et sodt innblikk i årsaksforhold, sykdomsytringer
og deres vesen, samt on behandlins i den utstrekning som forfatteren
sier at det er forsvarlis å ei i en slik bok. I avsnittet om stotfæ
finner vi b1.a. on smittso= sykdonner; jur - og spennelidelser, syk-
donner i fordbyelseskanalen, slikkesyke, benskjörhet oc andre nange
sykdonner, kronisk melkefeber, og alt er klart oe interessant sktevet.

Hos hesten kan nevnes kverke, kolikk,
hovenes sykdommer samt et interesaant avsnitt om hovbeslag og hoypleic:

For de andre husdyrs vedkonmende har for-
fatteren i en sanmentrengt forn fått med de almindeligste sykdoramer på
en oversiktlie oe lett nate.

Boken inneholder desSuten også de viktigste
lover os forordninger når det gjelder husdyrbruk, deriblandt et utdrag
av husdyrloven Endelig er dyreværnloven tatt med samt en nyttig for-
klaring til de medisinske faguttrykk,
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LiZWBRUKSIILDINGER, For t sat t .

For å fremme produksjonen oe avlerening av
melk nest mulig har en i forskjellige land foretatt vitenskapelige
undersökelser over foringen av kalver. Herunder er det blitt fastålått
at det smrlie er viktig ned eggehvite oe mineralstoffet i foretp
og at det er tilstrekkelig å fore opp kalver :ed melk som inneholder
bare 2 fett. Forverdien synes ikke å bli særlig influert om noe av
fettet fjernes. Den nödvendige melkemengde for oppdrett av kalver
gir det samne resultatenten melkon inneholder 2 % eller 3 1/2 % fett.
Denne besparelse kan bety en snörmengde på ca 5 kilo pr. kalv oe blir
et anseelig kvantum når en rekner ned antall kalver so:1 fores opp.

INTERWU 1VtED FYLKESFREREN I AWER.

0,R. 18.50. Intervjuer: Zu ved inngangen til et nytt
arbeidsår kan det vel kanskje være tillatt å sp6rre Dem fylkesförer
Hammer om hvordan De er tilfreds med det året som gikk:
Fylkesföreren: Sorg og glede vandrer alltid ssmeen
og aaderledes var det heller ikke i 1944. Iret brakte oss den ulykken
at norsk 'ord i nord ble besatt av de R6de. Lllikevel må vi midt i
ulykken vare glad fordi det lykkedes å få brakt den langt overveiende
del av våre 1andsmenn der nord i sikkerhet til den sydlige del av
landet. Og la oss også vmee glad for at også store deler av vårt land
også i 1944 unngikk krigshendinger i större stil om det enn var ille
nok med bombingen av Bergen og de stadig hyppigere overfall på norske
fartöyer. Her i Agder har vi stort sett hatt det fredelig i 1944.
Hva Nasjonal Samling angår så har partiet klart nervekrigen med #lans,
og står idag godt rustet til fortsatt kamp for vårt lands framtid.

Om mrnmringssituasjonen svarte fylkes -

Ja la meg först nevne den seige innsats
som har vmrt gjort av kåre bönder, fiskere g arbeidsfolk for å pro-
dusere og skaffe fraa livsfornödenheter trass i alle vansker og for
den store hjelpsonhet saa store deler av vårt folk har vist overfor
de evakuerto landsmenn.
Intervjuer: Det vilde were interessant å vite om hvordun
förerprinsippet har virket på det offentlige liv her i gder
-2ylkesföreren: Ber i Agder har den nye kommunalordninsen
virket meget bra og er blitt møtt med forståelse av de aller fleste.
Våre ordförere har vist seg å være kloke folk. De har ikke nisbrukt sin
nyervervede nakt, men har stått på kommunens beste og hal vært lidhbre
for saklige /åd og vink fra by - os herredstingsmedlemmene, altsa fra
formennene. Det er naturlisvis ennu et stykke frem ffiSr fbrerprinstpDot
kan virke med den tilsiktede effektivitet, nen i så mate knytter jegn
store iorventninger til den nye fylkesmannsloven. Og når vi komr.ler r;e.
langt at ordfOrernes rådgivere kan utpekes av yrkessruppene, vil vi
2"å et adlidnistrasjonsapparat som utvilsomt vil fylle fralatidens mang,)
og ny.e krav på en utmerket måte.
Intervjuer: Kan man si at folk flest begynner å få
forståelse av hva det gjelder og hva det er Ps3 vil?
YYylkesföreren: Motsetningsforholdene nellom de stridende
parter i verdensoppgjöret trcer stadig klarere fram. Og det er idas mange
landsmenn, også utenfor bevegelsen som har fått t3ynene opp for at NST

vei er Norges vei. Disse folk sympatiserer med oss i sitt stille sinn,
men terroren skremmer dem fra å vedkjenne seg dette åpent.
Intervjuer: Hva anser De som de amrmeste arbeidsoppgaver
Fyikesföreren: Partiets sentrale oppgave er å ivareta
folkets interesser og å vaare formidler mellom befolkningen og for-
valtningen. Den nærmeste oppgaven blir derfor å skolere våre tillits-
menn og medlemmer-slik at de på beste måte kan fylle sin misjon som
folkets sanne og gode tjenere. For dette vil nemlig lette leisningen av
vår annen og store oppgave som er å vinne folks tillit. For frst derie
edennom legges grunnlaget for det samarbeide som må til for å sikre oss
en lykkelig utvikling både på det socialm.nasjonale og materielle on

fi5reren:
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F=SFdRER HILR, Fortsatt,

råde, ,^w rent dassaktuelle ting har vi så kampen not svartehandel os
annen svindel os krigen mot gangsterveldet.
Intervjuer: Og hvordan ser ';)e så på vårt lands framtid?
Fylkesfåreren: En hver er sin egen lykkes smed, heter det
i et gammelt ord. OG det Gjelder også for den norske nasjon. Historien
viser at det er godt stoff i folket vårt, nen vi er blitt forkvaklet
gjennommanse års flaEtonalt forfal1.'Denne utviklingen ble framskyndet
av tidens liberalistiske innstilling, den materialistiske livsan -
skuelse og den jMiske na=isme. Vår "fdrer" Vidkun quisling har i
årevis advart mot denne utvikling os, har trukket opp klare linjer for
den vei vi må gå. Noen annen vei fins ikke. Det nye og samarbeidende
Europa som stiger fram av dette hagnarokk vil kreve full og individuell
innsats av alle nasjoner hver etter sitt =preg og anlegs. Det norske
folket er dyktig, det er selvstendlg. Det har fålinsen utdd. Vi Går
sikkert en stor og lykkelig frantid i måte, dersom vi som en sam1et
nasjon kan finAe tilbake til våre evise kraftkilder og veien dit er
Vidkun ';uislinss vei. Den er lang, men den er Horges vei.

FLYULYKKE I SVERIGE.

S.R. 22.00. Under 5ve1ser i Sålvesborgs oriland styrtet CL

fly ned i formiddag rv hittil ukjent årsak. BesetninFen på to _lann
ho2pet ut i fallskjerm. F3reren ble drept på stedet da fallskjer_en
ikke fo1det eg ut. Den andre brakk benet.

VLSTLR4ISFIRE 01 I: T .

22.00. (40). Under den krafuise stornen nylig onkom to
fiskere fra Vik i Hassel i Vesterålen, Den 75 år samle .Tohan Bryvik
c) hans sönn Hagbart, som var i 40 års alderen var ute på feltet for
å trekke bruket. Det var storm da de dro ut og den åket etterhvert.
Fra land så man en stor bråttsjö g. over båten, oe da den var gått
forbi var fiskerne forsvunnet. Stor= var imidlertid så sva-3r at man
fra land ikne kunde tenke på å unnsette den.

OFFISIELLT.

22.00. Det neldes offisiellt at generalnajor
Hviden - Haug, oberst H. 0. Hammerstad oF kaptein Romsås
meddeles avskjed i nåde fra henholdsvis 15. 19. og 19, januar.

PRISPOLITIET I LOFOTEN OG VLSTLRLEN.

22.00. (4:1). Prispolitiet i Lofoten og Vesterålen opp-
lyser til Lofotposten at det i 1944 er behandlet 1132 pris os
rasjoneringssaker os det er avsagt 40 prisdommer. Det er idömt 12
fengselsstraffer, hvorav den höyeste var ni måneder. Det samlede båte-
os innåragingsbelöp er på onlag 200.000 kroner.

OPS,T014"ENE I FINN.1T_LRK .

S.R. 22.00. I forbinnelse med det norske konmunike om
de norske troppers framrykking i Finnnark heter det i diplomatiske
kretser i London at russerne strengt holdLr seg til sine ordrer om
ikke å avansere inn i Norge utover srenseområdet ved iirkenes. For
tiden fortsetter de norske tropper på egen hånd med å brfri landet
men på grunn av de begrensede resurser som står til rådishet holder
man nu på å forhandle både med britiske og russiske representanter
om ytterlisere leveranser av fartby os andre nådvendise hjelpemidler
for å fortsette felttoget.
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L.STRU", BEBUDLR OMFLITEEDE :,RBEIDSLEDIGECT

20,30, (24) Det er en kjennsgjerning at arbeidssitua-
sjonen på flere onråder har endrct seg i det siste, slik at det
stramne arbeidsmarkedet i de seinere krisår no er blitt slappere.
Einnene fra arbeidslbshetens tid er enna levende og det er ikke
å undres over at detto spnelse lett blir nanet fran igjen i folkets
bevissthet. På denne baksrunn har NTB henvendt ses til riksfull-
mektig Astrup og bedt om en redegjörelse på situasjonen.

"Situasjonen på arbeidsmarkedet har etter-
hvert fått en annen karakter," begynner riksfullnektigen, "Det
er ingen gruhn til å lesse skjul pa at transportvansker hemner
arbeidslivet, mangelen pa nateriellet og drivsstoffer konmer etter-
hvert til syne og blokaden av vår kyst virker i samme retning,
Sabotasjehandlinger imot industribedrifter og lagre gjör seg også
nerkbare, Lit dette har fört til innskrenkninger i flere virksen,-
heter allerede og det er grunn til å regne ned andre innskrenkninger
i tida framover,"

" Hva har nyndighetene gjort fer å mbte
en slik utvikling?"

" 1:yndighotene har forutsett at det
antakeligvis utover hösten os vinteren ville bli'en endring på
arbeidsnarkedet utover den vanlige sesongliessige og har da også
sÖkt å legge planer for tiltak til å möte en slik eventualitet.
Når vi pa den ene side krever at hver enkelt folkefelle skal bruke
sin arbeidskraft til gagn for sanfunnet, så må på den annen side
samfunnet være forpliktet til å sörge for et alle arbeidsföre
personer også får höve til utföre slikt samfdnnsnyttig arbeide.
Og selv om de særlige forhold som krigen og blokaden förer med seg
helt naturlig innskrenker arten av de'tiltak som kan understöttes
eller settes i sang av det offentlige, står tilstrekkelige arbeids-
muligheter åpne og da i frste rekke jord- og skogbruk. Oket
innsats på disse felter blir også nbdvendig for folkets livbersing.

Hva for det fö'rste skogbruket angår
har bruken av trevirke blitt ner og eier allsidig ned den tekniske
utviklins. Ved siden av at skosbruket leverer trematerialer til
bygningsarbeide har selluloseindustrien fått en vesentlig betydnins
for folkets bekledning gjennom tilvirkning av sell-ull og kunst-
silke, Dessuten har skogbruket også fått beWning for ernærinsen,
i förste rekke gjennom framstilling av for-sellulose. Videre er
trevirket i dag det eneste brensel av betydning vi kan regne med,
samtidig som livsviktis transport i stbrre os större utstrekning
blir avhengig av det. Det er wrlig for brensels og drivstoff-
sektorens onråde at mangelen på trevirke den seinere tid har gjort
seg Ejeldende. Det hjelper lit3åha næringsmidler til folkets
aller nödvendigste hehov, når transportlidlene son skal bringe
produktene fran til forbrukerne nangler drivstoff. öket avvirkning

(fortsettes)
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i skogbruket er derfor som en forstår av avgj3rende betydning for
i hvi1ken grad vårt folk skal konne volberget gjennara den tid som.
kommer, Ved siden av skogbruket har også jordbruket behov for
ytterligere eirbeidskraft og vi konstaterer med glede en viss tene
dens til å gå tilbake til jordbruket, De bedre ermaringsforhold
på landsbygda spiller vel her inn, Bondemeringens folk har slitt
hardere enn vanlig under krigsårene. Te:n har likevel på de fleste
bruk bare greid å utf?Jre det aller neet nödvendige arbeid for
gårdens drift. Ved ncet ti1ft3rsel av arbeidskraft.skulle det
nå bli mulig å ta igjen noe av det forse5mtejordvedlikehold og
hvis det kan tilföres arbeidskraft til jordbruket truover det som
Qr nödvendig for kultiringen av den dyrkede jord er dykrnings-
arbeid blanlagt og vi kan ta til ned gn gans en rår over den nda-
vendige arbeidskraft. Det er i förste rekke utvidelee dv de bruk
vi i dag har son under dagens forhold kan konme på tale, da bn-
reisning avhenger av tilgang av materialer som det er vanskelig
å skaffe, Ökét nydyrkning vil ikko bare tjene foesyningen i en
yonskelig tid: men on utvidelse av de alteor manse småbruk som
si har her i landet vil være i samsvarned on langsiktig jordbruks-
politikk 'Vi må etterhvert komme vekk fra dvergbruk og over til
familiebruk, bruk som er så store at familier med fordel kan
arbeide der året rundt og derved også sikes st rimelig utkomme,
En stor del av den dyrkbare, udyrkede jord i vårt land kan dyrkes

tilknytnjng til de bruk som den i dag tilh3rer slik at en del
arbeid kan settes i Eang under de nåvmrunde eicndemsforhold.
Men den falle utnyening av vår dyrkningsjord Lan iö:est bli mulig
etter en omfattende regulering av eiendaasforholdene, fl

" Er der andre planer for beskjeftj_gelse
tida framoverV

" Riksstyret har gjennon flere år ar-
beidet med planer for offentlige tiltak hvis det skulle bli ar-
beidsledighet, Disse planene blir nå ajourfrt 1 hver enkelt
konmune og samarbeidet i fylkene, Sentraladministrasjonen vil
sanrienho1de resultatene fra de enkelte fylkor ned de planer eom
de forskjellige departementer har utarbeid3t innen sine fagon-
råder og på denne bakgrunn legge en land.sonfattende plan for i-
gancsetting av offentlige tiltak cee dette kuile bli nödvendig.
Personlig er jeg av den oppfatning at offentlige tiltak i noen
smrlig utstrekning ikke vil bli nödvendig med det för3te. De
offentlige tiAtak vil ettor sin natur vsere slik ab du fbret kan
gi ökonamiske resultater på lang sikt ogrdet det'i firste Gjelder

dn tid sam den vi nå er oppe i er å sikre folkets livbergning
fra år til år. Derimot tror jeg at i os med krigens opphör vil
der kunne skje större forskyvninger i arbeidslivet. "Det vil da
bli nödvendig i temmelig vid utstrekning å sett e. i gang offentlige
tiltak i tida fram til gjenoppbygni.ngen tar til," fortsatte herr
Lstrup. " Forövrig vil det semme resonnement som gj3r seg 6el-
dende for krigstider, også være aktuelt etter krigen, ïiem.Lig at
beskjeftlgelsen i det vanlige nyeringsliv må .vmre a foretrekke
framfor offentlige tiltak utover det som utviklingen natur:Ug
krever. De offentlige arbeider som en har planer om å sette i
gang bbr derfor være slik at de kan settes iverk på kort varsel
når ledighet inntreffer, men også kunne innstilleå på kort varsel
når nmringslivet igjen kan ta ihmot arbeidskraften, Men selvom
tiltakene kan settes i gang på Lort varsel, vil det gå en tid
mellom registreringen av ledigheten ög det tidspunkt da den enkel-
te kan komme over i sitt nye arbeide, Det oefentlige må derfor

(fortstes)
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Lstrup (fortsatt)

skaffe seg en oversikt over inuskrenkninger og stans av bedrifter
i god tid fbr arbeidskraften blir ledig og det vil også ± visse
tilfeller v=e berettiget å binde arbeids-raften der den nå er
beskjoftiget 111-,over det tid,eunkt der av rent privatbkonomiske
vurderinger skulle ti]si oppsigelse. Videre ma arbeidsformidlinge
for å kunne fylle sin u_p,Jgave til enhver tid ha oversikt over de
personer som slutter i slik virksomhet at arbeidsstansen ikke
blir rezistrert gjennom bedriftch. Det cr derfor av avgjbrendc
betydning for en effektiv regulering at alle overholder plikten
til a melde ledighet, Vilje til arbeid og samarbeid vil nå i vid
utstrekning bestemme vår skjebne," sluttct riksfull=ktigen.

NY LOV 011 DADOUSETNING,

18.00 En mcicling til NTB fra Sarpsborg for-
teller at baker,lestre:le der hcr sendt Norske Dakermestres Rikslau
ct lovforsla;g som går ub på en gjennongripende endring i bestem-
melsene om salg av bLervarer, Det heter i lovforslaget bl.a. at
salg av bakervarer bcre skal skje i bakerforretninger og .
onkjbring av bakervarer fra brbdprodusenter til utsalg og privat-
kunder, enten skal opphbre eller i hvert fall underkostes en
grundig revisjon.

kr.2 har forelagt meldingen for riks-
oldermann Grbntoft i Norske Bakermestres Rikslaug som uttaler
at dct er meget stor interes:e for spbrsmålet og etter det han
kan forstå cr alle partcr enire om at en ny lov må komme i stand.
Rikslauget arbeider da også for tiden med det endelige utkast
til loven som han sies å bli gjennomgripende. Rikslauget
Eår inn å det hovedprinsipp ftt bakerne skal levere best mulige
varer til dc billigste priser, uun da må en bli kvitt all mellom-
handel. Omkjbrinzen har skapt mye usunn kokurranse mellom
bakerne og har fordyrot varono betrakbølig. "Vi må her prbve å
gjennom£bre en forenkling til fordeli både for bakerne'og
kundene. Rikslaugets forslag har stötte fra alle hold,"slutter
Riksoldermannen. ."Det kan derfor alIerede nå sies at vi trolig
nwr framtid vil få en ny bakerlov her i landet,"

FRL. IEJEP.,;R'.12,.11rItiNTELIET:

23.00. (33) Justisdepartementet har ansatt cand, juI
31.stein Kvam som dommerfullnktig ved Orkdal sorenskriverembete.

kontorbetjent 2 ved Trond-
heim byskiverembete InQuar mås er av departamentet ansatt
som kontorbetjent 2 ved sanme embete.

Som ekstrabetjent ved Kistiansund byfog{:_-
ambete er ansatt Endre Garberg.

Som midlertidig ekstrabetjent ved Sbr-
Gudbrnadsdal.sorenskriverembete er ansatt Edith Dahl.
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NOREGS UNGDOMSW,G,

22,30, (29) Noregs Ung1oms1ag byrja 1andsstyrembtet
sitb i Oslo idag, Mötet vart sett under leidingav landsleidar
Sverre Tveito. I ;Ioningstelen ht,evyrde landsieidar Tviito den
ihuga norskdomsmannen Knut Knutseu Fiane som fall på posten
sin deu 21, september og ZJivind Bo1sted som 1ev livet ved åtake
på hovedstadennyåxskvelden, Etter at lands1eida.):en hadde lese
ei melding av sekretær:,sbjörn Berntsen um kva Ungdomslag
hadde liat ved bombeåtaket nyårskvelden då eigedomen med kontoret
til laset vart öydelagd, gjekk eln ever til å handsam.e ymse sdker.
Millorn desse nevuer ein Norsk :91'ålkontor sum vart skipa 12. april
1944, etter et Norees Mållag var löyst fra umbodet sitt. Norsk
Målkontor har alt gjort eit godt aybete. 11111ouanra har kontoret
samla inn u?plysninger frå heile len.det um kvem det er inuan
embetsverket som kan nytta nynorsk.

15.g.,2ku1en. Sku'!.on vart som
nevnd apne 21. oktober i fjor og har 25 elever Det var gjort
framlege um ny skulenemnd for Nasjonagskulen, 0„; dessa vart

Rektor Fr. Vosny, formann, med ekspedisjoAssjef =evenberg
som vara-Cormann. Videre vart vernesaka dröfta v andre sdkar
som ein dröfte på styremötet kan ein nemna N'oreesBoklag, norsk
tilmframsyning og upplysnl.ngsarbeidet. Landsstyrerffitetheld fram.

J71.§....offer for nassistone.
. .

‘p.R.22,15,(Norsk) If tjlge en meldinhg til liftontdadet ar agronom'
Fleische±  fra-BEerUm skutt av det tyske sikkerhetspol4ti U.nder et•

f1UktforsU..bleiseher var förvalter pa CSver1and gård som nå eles av'
Selskapet for Norges Vel.

Det:tyske sikkerhetspoliti hår Også underrettet de
pårörendeon at dr.resoh fra Drammen er Wd.Dr.Resoh ble 37 år
gammel,

De norske soldatene lon ter etter frigjöri%skampono.

3.R. 2245.(Norsk) 1 Göteborgs Handela og Sjöfartstidende skriver ToAg
ny Segerstedt om den militære situasjon i Norge Dg nw-ner bl,a.at do

norske styrkeJ.le som nå er over:Wrt til Nord-Norge ikke er store;
mou at soldatene er uuge og besjlet av en glU.ende patriotisin.e.
I artiklen pekes det videre på den stora innsuts öc norshe fall-
skjermsoldatene hkr gjort ved skjære av tyskerncs forbindelses31

E.njer inr.e i landet-mens den britiske flåten vanskellegjUr tralispor
langs sj&qeien.H a1s er dorfor npråmennenes fritetskanJp slett
Man vét foråvrig ikke hvor langt :ug1and vil strekke sin hjelpeak-
sjou ,overraskelser cr slett ikke utelukket„ For Uorge er det 18.31.
fell en stor sak t de selv får mre mod på frigjit5ringettakriver
redaktör Cz,egerstedt
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RUSSERNE 0-7L2=2 FRIWJRINGEN T1L NORMENNENENE
•••wi•

S.R. 22.15 (norsk) Stockholms Tidningen brakte i går en
nelding am at russernei en rapoort sori er offentliggjort i
ar underrettet England og ,,Vacrika on at de ikke tenker på å
sende sine tropper lenger sörover i Norge. Ifölge rapporten nener
russerne at frigjörinGen aV Norge skal fortsette av nordmennene
selv med fly- og flåtestötte av England og Lmerika.

.1vfilsen har også en melding am at general
Rendulic er fullt opptatt med å transportere syv av de 17 tyske
divisjoner ut av 1;Jorge1 Et par er alt overfört, men når resten
kan konme vekk, avhenger av de vanskeliGheter som de allierteb.
stridskrefter kan legge i voien.

TWIGSEV=ERING AV LYNGEN.

S.R. 22.15 (norsk) De siste meldinger fra Troms går ut på at
tyskerne mellom jul og nyttår beordret tvangsbvakuering også av
befolkningnen i LynP'en ko=une o den tilstdtende kennune. Etter
dette er hele vestsidon av Lyngfjorden tvangsevaLuert. ";.vsviingen
av bebyggelsen er imidlertid ikke begynt, da tyskerne bruker
huscne som kvarter fol trop-3ene.

Etter at den egentlige evaluering av Finn-
mark var over,har tyskerne trålet rundt dyene og fjordene med
hurtiggående motorbåter og plukket opp folk som har holdt seg skjult
Flesteparten av dcn som ble i'anget inn cr blitt behanldet som
vanlige evakuerte,nen endel er også blitt arrestert. I Tronsd
er det frandeles innkvartert tyske soldater i de fleste privathus,
nesten alle ledende nazister er dratt sörover.

Flyktninger son i den senOre tid er kommet
til Sverige forteller til Expressen at Hammerfest verdens
nodligste by,0104 det nærmeste er bdelagt. Tyskerne ga befolk-
ningen 24 ti.= a evakuere på og undersdkte hvert eneste hus. De
fjernet alt av metall, fra elektriske kabler til komfyrer, og
saVnet det ved havnen for å sende sdrover.

SVENSK.i-L NORGESHJELPEN.

S.R. 22.15 (norsk) IforgontidninGen bringer fredag et tele-
gram fra Oslo on at Svenska Norgehffilpens sendin,Q.er av brukte
klær og sko fortsetter å strdn= inn. Like för jul kon 200
tonn klar og sko i en sending og et like stort parti ventos om
kort tid. Gavene ut over hele landet gjenniom Norgeshjælpen
De klmr som hittil er konmet er av sod kvalitet og det konner

utallige bevis inn om hvor höt gavene er skattet i Norge. Blandt
dem som har fått hjelp er ogsa tvangsevkkuerte frn Nord Norge idet
klæsspdrsmålet mange ganger er swrlig vanskelig for dem.
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UNO SVENSSCN KOMMER TILB= FR1. SITT UFRIVILLICE OP2HOLD I NORGE.

3,P, 22,15 (norsk)
En 3eYlcik borger, Uno Svensson, kom

onsdag til Sverige etter å ha oppholdt Seg i fem måneder 1
fengsler og konsentrasjonsleire i Norge, sktiver 1.ftontidningen.
Siste sommer var han ved en feiltakelse, under fiske, kommet over
1J(e den norske siden av grensen, Avor han ble arrestert av en
tysk patrulje, Han ble fört til Gestapos huvedkvarter i Misjons-
hotellet 1 Trondheim og måtte gå igjennom et tre timer langt for-
hör, Svensson ble holdt på Misjonshotellet i fire dager og han
forteller ut han hver natt hörte skrik fra fanger som ble mis-
handlet. Senere satt han både i Volland fengsel og i konsentra-
sensleiren på Falstad, Fra Volland forteller Svensson bl,a, at
nar fangene ikke var höflige nok mot de tyske vaktene.ble de
slått ned tre-btaonger. Også på Falstad var han vitne til mis-
handling av fangene.

Da Svensson-endelig ble fri, gjorde
ingen noe forsök på å forklare saken, eller be om unnskyldning.
Han ble kort og godt fulgt av en norsk politinann til Storlien
og overlevert til svenske myndigheter der,

INGEN NORSKE OFRE UNDER DET SISTE LNGREP PL BERGEN.

3.R. 22.15 (norsk) I fnge
nordmenn under bombeangrepet mot
12, januar og antallet av sårete

KIRKESTPLIDE.
---------

S,R. 22.15 (norsk) Under en oversikt av den norske kirkes
kamp mot nazifiseringeni 1944, kan bl.a. nevnes at biskop
Berggrav nå på tredje året sitter internert i L.sker, Professor
Hallesby har sittet i snart to år på Grini og de 5vrigo medlem-
mer av den midlertidige kirkeledelso er forvist og seredt over
hekb landeet. De ledende menn fra -Jisjonsselskapet, formannen
domprostikornelius og generalsekretæren mdah1 samt rektor
Smoelo og pastor JohanLid,sitter framdeles i Berg konsentrasjons-
leir, andre er forvist. Mens det ved forrige årsskifte var omtrent
•50 foryiste og 20 fengslede kirkeMenn, er tallet nå 104 forviste
og 40 fengslede.Helg5ya er blitt et sperret oMråde hvor nå om-
kring 50 prester og fire biskopper er internert, og er nærmest å
betrakte som en stor konsentrasjonsleir. forsök på % ordinore
nye naziprester har ikke vist store resultater, i 1944 er bare
seks slike ordinert. Prestene V4s4 og Thu er i 1944 död
gangenskap.

j'Tet 1945 har brakt norsk kirkefront
den mest gledelige begivenhet under okkupasjonen. Domprost 1.rne
Fjellbu er utnevnt som biskop for de frigjorte onrådene i Nord-
Norge. Den nYe biskoppen kom sammen med de !.e:eske polititroppene
fra Sverige til Finumark hvor han også skal arbeikle som feltprest.

meldinger fra Bergen omkom ingen
de tyske u-båtbaser i Laksevåg
er lite,
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LI,UDBRUKSEELDINGER

Melkesituasjonen: Disponent Vold ved
Frue "eieri uttaler på henvendelser at nelenengden i Rogaland
har holdt seg bedre oppe i 1944 enn i noe annet fylke. Fett-
prosenten har ogsåholdt seg forbausende godt wope når en tenker
pa d, vanskelige driftsforhold. I et par tilfeIler ligger den
sågar over hva den var i 1943.

I de siste par nåheder har melkemengden
som vanlig gått betydelig ned. Det skyldes ove_gang fra baiter
til inneforing. Når kalving beg nnor i nidten av nars og utover,
kan man igjcn vente at tilförslen tar seg opp.

HeEitenkue Vinteresn unghestskue på
HadclandsbyGdene blir holdt (341-1 10 or_; 2Q februar og det blir også
i å r det strste i landet. 'ed innmeldelsesfristens utldp var
det meldt til skue omlag 200 hester. Ifjor talte katalogen 209.
Skuet ville i år va-art ennå stbrre hvi§ ikke forholdene hadde for-
hindret flere oppdrettere å möte fram med sine dyr. Bladet Hade-
land meddeler at selve unghestskuet vil bli det stJrste på mange
år.

Den kjente oppdretter 3-ohan Grini uttaler
at det ikke går en dag uten at dct koJner foresiSörsler om kjJp av u
unghest og det ville være av stor botydning for omsetningen at fore
slaget om frigivning av föll og åringer eikk i orden för suet.
Denne sak er for tidne under forberedelse i departementet.

I:ulturbeiter:For et par år siden tok fylkes-
agronom Hoel opp spörsmålet on anlegg av kulturbeiter i Sagtraktene,
spesielt bereknet på kyr som hadde kalvet on våren. Det er ofte
anått med beiter i setergrendone. 7)å OstiQndingenes henvendelse
opplyser fylkesagronomen at delskapet for Norges Vel har tatt -
seg av saka og at de har begynt å rydde op) to forsöksfelter i
Tolga og 2lvdal, hvert på onlav 70 mål og beliggende oL)ptil 900 m.
over havet. Når beitene er ferdige skal de gjerdes inn og deles
i fire felter. Fosökene konner til å spro seg over ti-femten år,
nen det vil kunne foreliGge enkelte resultater på et tidligere
tidspunkt.

FISKI2EaLDING

OCR. 13.15 (På Gru nn av teknisk feil ble begynnelsen
av meldineen ikke overfört fraBergen)

Fra Bö i Vesterålen meldes det at forsks-
gang og har gitt opptil 5,200 hl. pr. bruk. Det opp-
at det synes å være gode utsikter for skreifisket i -
Fra Lofoten neldes det at skrien har •=t tilstede på

yttersiden. •

Fra Nord-Löre neldes det at årets förste
sci cr formerket på feltet ved Veidholmen.

23.30. (35) Numedalslågen viser seg ranleis å være en
god lakse-elv. Etter de oppgaver som nå foreligger var den samlede
fangst i elva siste somner 12,600 kilo, hvorav 5,100 kilo ble tatt
i Lardal. VSrdiben av fanssten på förste hånd etter maksinalpris
var omlag 82,000 kroner.

driften er i
lyses videre
Vesterålen.
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Aks12.1ser fra 0slo Börs 19. anuar:

1/2% Stat 1937

4% Stat 1935, 1,'
3 .1/2%. Stat 1941, 1,
3 1/2% Stat 19384.
4% Hyootekbank 1938
3 1/2 Hypotekbank 1941

Creditbanken
±,reditkassen
Bjölvefossen
Borregård
Elektrokemisk
Hafslund
Orkla
Saugbruksforeningen .
Union
Agdesiden
Borgestad
Bruusgård Elösterud
4me7..ika1injen
J:prgenske
Nordenfjeldske
varan
ieean
Kosiws 2
Odd
Rosshavet 


S, 104 1/4,, K. 103 7/8, Oa
Oms, 104,

S. 103 3/4, K. 103
S. 105 1/4, X. 104 1/2

S. 106 214; K. 106 1/4-
S„ 106 3/4, K, 106 1/4,

Ons, 106 3/4
S. 147•1/2, K. 140
S, 860, K. 850
S, 20:X„ 19
S. 132 1/2, K. 131
s.142 1/2
S. 712 1/2, K. 705
S. 685, X. 660
8, 18301 K. 1825
S, 5,60, K.
S. 150; X. 145
8. 220, K.212 1/2
S. 252 1/2, K. 245
S, 225, k.220
S. 151, K. 147 1/2, 011s. 150
K, 165
S. 265, K.255

>:'*(..
287 1/2; K. 280

F. 272 1/21 X. 270, Oms. 270
S. 235, K, 230
S. 38C,

Valutanoteringer uforandret.

aNBIs indeks for Oslo BUrs: 


17. januar: •Eirkaksjer 174;25 (pluss 0;50




Industriaksjer - 191;43 (minus 0,37




Skipsaksjer 226;80 (uforandtet




Eva1aksjer 202,05 (minus 0,45

180 januar; Lankaks  jer 174;75 (pluss 0,50




Industriaksjer 191;43 (uforandtet




Skipsaksjer 224;95 (minus 1;85




Hvalaksjer 201,65 (minus 0,40
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L1LDI ( f or tsatt )

Den. skal tidlic kr45kes
Regnskapet for folkesolenes s-.arekasse

Det viscr seg at elevene i 1944 satte

Siden sko1es-3arekassen i Trondhein ble
gjenopprettet o-g knyttet a.mnen med -Trondhein Sparebank, har barna
i det hele satt inn 1,157,121kroner. L.v disse pengene sto
502,232 kroner i banken pr. 1. januar 1945.

Sveri•-es utenrikshandel.
Utenrikshandelen ifjor ga et import-

overskudd på 834,5 millioner kroner not et importoverskudd pa
641,88 nillioner kroneri 1943.

Sveri/es Riksbank har overskudd.
INettooverskUddet for Sveriges Riksbark

i 1944 var 6,24 nillioner kroner not 9,41 Millioner kroner fore-.gaende ar.
Inntektene for 1944 be1Up seg til 16,8

millioner kroner not 20,2 nillioner for 1943.

imSvensk ski sb
Gbtaverken leverte idag sitt förste

skip for året, 1astedenperen "Irbnita". Det er et'skip på 1705
tonn dw. som er bygd for Rederiatiebo1aget Ethel, Stockho1m.

tISTKR-fi 17)NG=RINGLL-W,."
23.00, rinansdepartementet har med et konsor-

tium av aksje- og sparebanker sant livsforsikringsselskaper opp-
tatt to nye statsle,n på tilsanmen 400 luillioner kroner. Det
ene lån cr 1)å200 nillioner kronor til en rente av 3 1/2 -4 og
amortiseres ved loddtrekning i 40 år. Det annet 1,3.n er pålyden-
de 100 millioner kroner. Renton er 2 1/2% og löpetiden 12 ar.

lånt tilbakebetales 2/3 ned loddtrekning i 1Upetiden, mens
resten, 1/3, forfaller til betaling santidig ned siste avdrag
pr; 1. februar 1957. Overtakelseskursen er for det lange lån
99,75 og for det korte lån pari. Lånene vil ikke bli utlagt
til offentlig tegning, men av bankene solgt til publikum
etterhånden.

23.30. (36) Unghestskuet i Sarpsborg i dag samlet
stor interesse. Det var ialt innmeldt 48 dyre hv tre tre-års
hingster fikk en slöyfe og av 14 tre-års hopper fikk halvparten
slöYfe. Lx 24 hopper i to-års-klassen fikk ti slöyfe. To
hingster ble vist til kåring, nen ble ikke kåret, 27 hopper
ble vist til kåring, men bare fire ble kåret til stamboken.
Blandt dommerne var statskonsulent Bjjrnstad.

i Trondnein er no ferdie-),
inn i alt 198,764 kroner,
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.I.LDEBRANNFR, .
owl 1.4

12,00. (11) Uthusbygninsen på gården til Sveinung
Fåberg,' Bae ved Skien, brente natt.til fredag ned til gtunnen.
Hele arets avling, gårdsredskapene, 20 30 töhner korn, atski11g
matvarer, fire voksne kuer, to kviger, en'hest, tre griser,
30 - 40 höns og en hund ble flammenes rov.

Etter det Varden får opplyst dreier
skadene seg om 15,000 kro,tter. Eieren,hadde assurert altfor
lavt oS lider et stort tap.

10.30, (8) Hegglandsdalen i Os var torsdag kveld
ved 20.30-tiden heimsökt av en större fabrikkbrann. Det var
Hans Eides möbelfabrikk som ble flamnenes rov og i löpet av en
times tid brente den ned til gtunnen. Fabrikken som var oppfört
i 19261 badde for tiden 40 arbeilere. Produksjonen besto for
starstedeln av stoler, særlig budalsstoler. Fabrikken- en
trebygning i to etasjer- var assurert, men assuransen skal etter
sigende være altfor liten. Hele varelageret strök med'og da
det ikke var assurert, lider eieren et tap av virka 40,000 kroner.

Årsaken til brqnnen er ikke kjent,
men alt tyder på at den skyldes en elektrisk varmeovn,

TADSFALL.

11,00. (9) Frd Bergen meldes at domprost Bjarne
Knudsen dade plutselig torsdag, vel 62 år gammel. Han var fadt
Idd, ble student. i 1900 og cand, teo, i 1906, Etter en tid

å ha vært kapellan i Vang kom han til JJergen som hjelpeprest
i Domkirkens menighet. I 1913 ble han'sjamannsprest
Antverpen, seinere reisesekretær i Sjömannsmisjonen og fra
191 til 1918 bestyrte han forskjellige soknekall til han overtok
kallet som sokneprest i Nord-Fron. Som res, kapellan ved Domkir-,
ken i Bergen virket han fra 1924 og denne stillirsen hadde han
til han ble donprost i 1934. Domprost Knudsen var godt kjent
dagspressen for sine foredrag og artikler og han var i flere

år redaktar :er bladet "For Norske Sjamænd". I årenes lap har
dcmprost Knudsen hatt en rekke tillitsverv.

12.06 (12)
distriktet,
Hen eide en
meget i det
Bamble,

Fra Skien meldes at .en icent mann i
bonde Sveinung Blikom, Bere, er dad 61 ar gammel.
av bygdas starste eiendonner. Blikom deltok en tid
offentlige liv og har bl,a. vært varaordföreri.

TORDIS L.A.UGEN KORIMET TIL RETTE:
1.1

10,30. (6) Fra Trondheim meldes at den unge damen
Tordis Laugen, som ble savftet etter en skitur mellbm Lian og
Skistua onsdag ettermiddag, nå er kommet til rette. Det viser
seg at hun under uværet har sakt ly i en hytte og hjelpemann-
skapene som dro ut torsdag fant henne her i god beholde
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14.00 (17) Redninp;sdåd: Et telegram til Rednings-
selskapet meddeler at redningssöyten-kaugesund som er sta4sonert
i Kilsund pr. Staubo, i går utförto en strålende redningsdad.
Tre båter med fire mann ombord fikk motorstopp og lå og drev i
en hård kuling åtte mil av land. Redningssköyten kom til og fikk
reddet dem.

18.30 (21) Lesel st i Ber.E.en: Det er interessante
opplysninger bibliotekaren vc '-'ergensbiblioteket har gitt en
av Bergens Tidendes medarbeidere angående utlånet i 1944. Den
stiende leselyst har vist seg i stadig sterkere gtad i bibliotekttr
utlan i disse krigsårene og utlånet i 1944 var 480,000 bind d.v.s
en stigning på vel 7,000 fra forrige år. Tilgangen på nye böker

er ikke stor og alt hva en har kommet over av nye ting er blitt
kjöpt.

På spörsmål om hvilke måneder sbm har vist
det störste utlån, svarer bibliotekaren at det cr januar, februar
og mars. Det vistr seg ot publiku,J kaster seg over all slags
literatur. För vur det gjerne slik at nyheteno var mest i skuddet
men den knappe tilf,;ang på loker har bevirket at leserne har måttet
ty til eldre ting, også fagliteraturen er nå for tiden sterkt i
vinden.

11.00 (10) Konsert: 1:usikkselskapet Harmonien
Bergen holdt torsdag en stor konsert i Konsertpaleet. Kapell-
mester Heide var kveldens ditigent. Ebnserten ble ikke sa lite av
en opplevelse for tilMrerne, först og framst fordi hovedverket
på progrannet denne sang var Dosar Francks symfoni i D-moll, som
fikk en helt gjennöm y)perlis tolkning. Dehussys "Spanske Billeder
og suiten "Ibelia", so.-1 for 'frstc sang ble spilt av orkestret,
ble oaså hilst ned begeistrinr; av det fulltallige publikum.

21.00. (26) Naz'idrett: Et stort tysk boksearrangement finner sted
Mrdaa kveldi etE7E7- En re'cke av de beste tyske boksere i Norge
vil stille opp." Stevnet har også interesse for norske bokseinter-
esserte, idet ,rets Norgesdester i mellomvekt, Jon Lien, skal mdb4k
den kjente tyske bokse .2 Spazierer.

21.00. (27) I helgen erratir-ores et nasjonalt skby,;e-
lbp på  1araar. Det blir konkurrert i 3,000 meter for senior og
500 og 1500 m. for scnior og junior. Etter dot NTB erfarer et det
allerede komnot anueldelser fro de fleste kjente seniorlbyere,
blQa. Egnesstangedn, Hodt,Uolff, tiohannesen. I junior vil bl.a.
hragne nundsen , 3.?ne Sandlie og BjUrn Lillcengen delta. Marit
."ristiansen fra Gjövik er også anueldt. Det blir videre kunstlöp-
oppvisning ved Elsc Nerberg. Fra "lamar blir det meldt at isen
er i försteklasses stand.

21.00. (25) Sla snå1 Fra Lillehanmer 'meldes at lensmannen i
Nord-Fron nylig 1e kalt opp til et hote11 for å ta seg av en kar
som i fylla gikk amokk deroppe. Da lensmannen viste seg gikk
mannen, der var en kjempe pa onlag 100 kilo, lös på lensmannen
som ble stygt tilredt. Omsider ble mannen arrestert, og etter
hva det blir op-)lyst, vil det bli spörsmål on sikrinc;.

09.00 Svattebörsoversikt; Prispolitiet i
Lofoten og Vesterålen opplyser til Lofotposten at det i 1944
er behanldet 1132 pris og rasjoneringssaker c) det er avsagt 40
N'isdo=er. tet er idönt 12 fengselsstraffer, den hdyeste på 9
manedcr. 200,000 kroner er blitt ilegt i böter o inndragning.
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NY FORM FOR S.ABOTÅS3E.

S.R. 22,00 Det melde til danske kretser i Stodkholm
at endel pistolbevepnede menn trengte inn på konstruksjonsavdelinge
hos det tyske elektrisitetsfirma Siemens i Blegdamsvej iEbbenhavn,
og furlangte at alle tegninger og arbeidsbeskrivninger over tyske
arbeider skulle overleveres. De fikk det de forlangte og forsvant.
Den tyske krigsmakten skal lide et alvorlig tap.

NOK  11.1 TWER I LUFTEN.
	 ---

S.R. 12.30 Fra Ebbenhavn meldes at det i natt atter
sprengtes et taater i. luften, idet /c)olloteatret ved Vesterbro-
gade i Ebbenhavn ble fullstendig ödeiagt ved tre bombeeksplosjoner.

Seks til  syv  personer var blitt observert vP
ved teatret, og fire personer SOM o-opholdt seg i bygningen ble
beordret ut pa gaten, mens bonbene ble lag ut. En brann bröt ut
og brannvesenet måtte konsentrere seg on a redde den tilstötende
Industrikygningen, hvilket også lyktes. Tillike med selve
teatret, ble Tivolis lontor ödelagt. Ingen mennesker, ble skadet.

D.R. 12.30. En mann ved navn Kragh var den eneste som
jkke var blitt advaret, men han oppholdt sog i en gang da eksplo-
sjonen skjedde og det hendte ham ikke noe. Teatret fremböd et
sbrgelig syn fredag norgen. Hele taket er styrtet nedfog det er
bare fasaden som står iejen. Skaden dreier seg om 700,000 kroner,

MERE szJBOT.Lsa .
4.»

S.R. 12,30 Et Stort abtall bevepnete menn trengte i.
går, ifble Kalundborg radio, inn i M.E. Sehibtts(?) 2iieta11vare-
fabrikk pa Vesterbro i Kbbenhavn, Det w)pstod skuddveksel.

husene onkting knustes endel ruter, men det er ikke meldt om
annen skade.

J'ensens maskinsnekkori på Vidovre i Kbben
havn b1e, ifölge den danske radio, torsdag kveld adelagt av en
voldsom ildebrann som oppstod etter to eksplosjoner .

SKUT.T.
.....1,0111  emm*

S,R, 12.30 4ssuransedirektbr H.C. Hansen, C arlotten-
lund, Kbbenhavn, bIe, ifblge dansk radio, nedskutt i sin bolig av
to menn som'under falske opplysninger forsbkte å komme inn
leiligheten.

LUFTTAU\TET MOTTE ratel FRJX.

D.R. 12,30 Under den siste tids f4rvevarsler i Nysted
nbtte det sivile luftvern ikke fram. Saken er na blitt tatt
hende og i framtidan vil sviktning av mbteplikt nedfbre bbter og
fengselsstraff.
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09,30 (3) Stabsleder Orvar Sæther har besökt Gjövik
og ta1t på et stort möte i kinosalen.

Fylkesförer Thrana gav et utsyn-over
situasjonen idag og aa ordet til stabsleder Orvar Sæther, som holdt
en spirituell og tankevekkende tale am de overstatlige krefters
virksomhet,- jödene som står bakom det som nå skjer.

Stabslederen omtalte innledningsvis
jödenes stilling i Sovjet-Russland, hvor de nå inntar en over-
klassestilling. Han omtalte videre jMene o? frimureriet Sicsnevad
& co. i London,og Tranm21 og Furubotn som na er i tottene på
hverandre i Sverige.

-1-bter å ha behandlet den uhyrlige lögn-
propaganda som er fört mot Vidkun uisling, den mann som har
ofret hele sin karriere i utrettelig arbeid for dot norske folk,
uttalte stabs1ederen håpet am at 1945 må bli et seirens år.

Han rettet en manende appell til kamp-
fellene i Oppland om å slutte opp om bevegelsen. Hår vi har vunnet
vår frihet og,sjUstendighet tilbake, da er det vi som har klart
det. Det er var kamp,som bærer frukter, når det blir mulig for oss
våre barn og bo i vart kjære fedreland.

Stabs1ederens tale ble mottatt.ned
begeistring.

Samtidig besökte stabslederen våpenkurset
som er holdt på Gjvik i disse dager med deltakelse fra hele fyl-
kingen. Han inspElsorte Uvelsene ute i marken og var deretter semmen -
med karene til en ekte soldatmiddag i leirens spisesal.

Iltter det hyggelige samv= med hirdmennene
i Opland reiste stebslederen tilbake til Oslo.

DODSFALL.

09,30 (2) Fhv. sokneprest rietian Jartin Eekhoff
er död, 77 år gammel. Hart tok teologisk wlbetseksamen 1893. Hösten -
samme ar var han vikar ved Stavanger hJgra Almonskole og ble våren
1895 utnevnt til personelkapellan i G1oppen, hvor han virket i 30
år. Sokneprest i Glo-)pen ble hon i 1912, prost i Nordfjord Prosti
i 1923.Under sitt opphold her arbeidet han meget for misjonen.

1924 ble han utnevnt til sokneprest i
Stokke og han hadde dette embete til 1937 da han tok avskjed.

Eekhoff bodde seinere i Stokke og fort-
satte sitt virke i menigheten s=lig i misjonsforeningen og blandt
syke og gamle.
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UMOMISKE MELDINGER.

Aks.ekurser fra Oslo Börs 20.'anuar.

S 104 K 103 3/4 Oms 104
1o3 1/4 K 102 3/4 Qms 103

S 105 K 104 1/2
K 103
S 106 3/4
S 145
S 859 1/2

4 1/2 '/40 Stat 1937
% Stqt 1935, 1.

3 1/2Stat 1941, 1..
3 1/2 crn St:?.t 1938
3 1/2Hypotekbank 1941
Oreditbanken
Kreditkassen
Bjnvefossen S20 K 19
Borregård S 132 K 131
Llektrokjemiske S 142 1/2 K 142
Hafslund S 715 K 705
Orkla S 270 K 262 1/2 Qms 262 1/2
Saugbruksforeningen K 825
Union K 5,40 S 5,50
Agdesiden K 142 1/2
Borgestad S 220 K 218 1/2
Bruuscård Ele3sterud S 250 K 242 1/2
.:imerircalinjen S 151 K 147 1/2
Nordenfjeldske K 162 1/2
Ivaran S 262 1/2 K 258
Ocean S 237 1/2 K 280
KOSIMS 2. K 267 1/2 Oms 270
Odd S 232 1/2 1: 227 1/2 Qms 232
Rosshavet S 377 1/2 K 372 1/2 Oms 375

Valutakurseneuforandret.




Fiskeri me1div).
0. R, 13,15 Storsildfisket: Der er enno lite nytt
QM fisket, men dette kan tilskrives J9å-F1ig driftsforlold.

Endel drivore som kom inn igår kveld
fra Korsfjorden fikk 10 sild ogen sei. Likeledes meldes fra
andre felter au et snes sild, sa det er hop om at fisket snart
kan begynne.

SVOLVER,

14 00 (11) Oppsynssju2en for lofotfidlet onplyser at
at det er endolig bestomt at lofotoppsynet skal settes 29. januar
og fra denne das tar altså fisket til.

Det er iår skjedd don forandring at opp-
synssjefen og utvalgsformannen skal flyttes til Svolvær mons mens
de tidligere har vært,i Stqmsund,

flere wer har det allerede weret prbve-
drift etter skreien i lengre tid og særlig på yttersiden har
resultatene været sode. Blandt de aktive fiskere blir de for-
skjellige spörsmål vedr,tirende fisket erafttet ned stor interesse
og diskusjonen viser at de fleste aktor dra til Lofoten i år også
og pröve lykkon.

(fortsettes)
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SVOL_VER.(forGsatt)
En av problemene som rciser seg C2 hvor-

ledes husspbrwiålet stiller seg for de fiskerne som drifter fita
faste utrorsteder. Det er som seg kjent en masse evakuerte fiskere
rundt omkring i de forskjellige vr og disse har selvsagt lagt
beslag på en del rorbuer, men etter det oppsynssjefen meddeler til
Lofotposten er det enno en mengde ledige bruk til disposisjon for
de fiskere som ikke kan drifte fra iarkostene. Lan kan trygt regne
med at det vil bli skaffet husrom til alle de fiskere som kommer
til Lofoten

Bergen. Fiskeridirek-Wrens oversikt over fisket 

i uken til 14. januar:

Fisket som endte 14. januar under rorholds-
vis sunstige fiskeforhold. Land- og snurpenotfisket etter steåsild
i Fosedistriktet i Sör- Tr3ndelas fortsette med gode fangster.
Störelsen av sgåsilden er omtrent som far.

Forsöksfisket etter storsild har fremdeles
ikke gitt noe positivt resultat. Det ser således fortsatt ikke
ut til å ve3re muligheter for at fiske skal komme hurtig igan, men
dette kan jo hurtis forandre seg. Lystfisket forvrig antas a ha _
gitt noe bedre utbytte enn i de ner.meste foregående uker. På Nöre
var det sjIledes et godt seifiske med fangster opptil 1000 stykker
på båten.

Om torskefisket nordpå er det ikke noe nytt
mclde. Det er bestemt at lofotopipsynet skel settes i kraft mandag
29. januar.

L3:0=51=INGZR.

0. R.13,50 Lovbestemmelsene Lm foranstaltninger
av smittsome sjukdommer blant husdyrone, fastsetter paragraf 8,
som alle pelsdyroppdrettere plikter å rette seg etter. De som
ikke flger bestemmelsene sinker og hemmer kaneen mot den farlige
trikenose, som ikke bare er farlig for dyr men også for mennesker.

Paragraf 8 lyder slik: En hver eier eller
besitter av pelsdyr i fangenskap pålegges ved pelsingen Ola hösten
og vinteren 1944 - 45 og sende stedets distriktsveterinwre
materiale av det kadaver av pelsdyr til underskelse av trikeno3e
Medmindre eelsreieren i medhold til forordninger son er gitt för
har sendt inn_för har sendt inn slike prver.

Ta som pie3ve av en sukkerbit sti5relse
enten av mellemgulvet av tyggemusklene eller ev hole strupehodet.
Distriktsvetrimerene kan tilsies til å ta prvene, eller plikte
til å gi =rmere veiledning herom. 06 de soei saieler og sender
eterealet, merket for hver Delsdyrfarn, med såvel farmerens som

eierens navn til Norges Vetetinr heigskole instittutet for
kontroll.

en oversikt over husdyrbruket i Danmark,
ser vi at hestcholdet stadig er blitt utvidet. Dette er nokså
naturlis når en veit at motortrafikken er blit mer og mer innskrenket.
Interessen for hesteavelsarbeidet er svert stor og det er meget
gode priser. Imidlertid er alle innstillet på at det vil bli
stort fall på hesteprisene når krigen er slutt. Et prisfall vil
derfor ikke komme som en overraskelse og fölgelig vil heller ingen
gjöre hele deres ökonomi avhengi av prisene pa hestene.

(fortsettes)
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LANDBRUKSMELDINGER.(fortsatt)

Griseholdet i Danmark har under krigen
variert nokså meget, Avsperrinen og saamen med en dårlig korn-
hbst 1941 gjorde at det ble slatt ned meget av grisebestanden.
i 1942 var dot således ikke mer enn en million griser i Danmark.
Den gode hbst 1942-43 gjorde at grisebestanden bket iVen til
det dobbelte nen i d9tte året har tallet på griser gatt sterkt
tilbake. Kornhbeten iar er ringere ifinn de to foregående år og
griseantallet står i et meget intimt samspill med aviingsresultatet.
Det samme kan sies on hönseholdet. Ebnseholdet har gått opp fra
1942 da det var ea. ti millioner höns til femten millioner i 1943
og sytten millioner i 1944. I år må nan regne med en reduksjon igjen
men det er ingen grunn til å tro at det vil gå så langt ned med
griser og höns son det var i 1942.

Når det jeldier storfe så er besetni.ngen
öket ganske meget. Fra 1942 til iar er stprfebestanden bket 250,000
stykker og dersom man sanmenlikner med årene straks fbr krigen
så har etorfebestanden gått ned aed 200,000 dyr. Med storfebestanden

Danmark 35 `/0 störro enn den var under krigen i 1914 til 18.
Likevel er forsltdasjonen meget mindre anstrengt for hbstutbyttet
er 100 % bedre enn det var dengang.

Distriktsjegermester Nurland i br-Trbnde-
lag jaktonråde opplyser at det i jakttiden 1944 blo skudt 10 stor-
v:,le SöreTrndelag jaktområde. Listen omfatter 20 elgokser,12
e.i.gkue.„;,17 kronhjorter, 12 kalver,36 reinsokser og 6 sjynder 7-

Distriktsjegeraesteren opplyser vidre
at enn må vaere oppmerksom på at det overalt i Sbr-Trbndelag ble
drevet endel ulovlig jact, men det nå det bli satt en stoppe›. for.

Arbeidet for å skaffe gode kulturbeiter
har i de seinere år ligget nede pågrunn av gjbdselsituasjon.
Inidlertid finnes det i kystdistriketene mengder av kultuneiddler

har/ for beiterp osom også % stor gjödselverdi. Formannen for kultur-
beitesaka pa Vestlandet, skriver om dette t et godt beite'er en
viktig faktor for et lbnsont husdyrhold er en kjensgjerrifig, men
likevel går det sbrgelig trått for onsluttning om bei:issaka. Det er
en gannel menfeng at kystdistriktene har gode beitemuligheter.
slik er det vår og hbst, men denne beiteherligheten on Qnn får
tidlis vår og scin hist, förer dit hen at dot ikke lengere praktj-
sel:J i et nede-ene jerdbruk. Det fektiske forhold er et beite-
forlioldene i kystdistriktene er slettere enn alle andre steder. ---
-----e ( restenav meldingen uforståelig)

TY72111.

(7) For en tid siden ble det stjålet en hel
dei glassplater fra Dranmens Gullistefabrikks lager i

Tyveriet foregikk på den måten at en
visergutt j fabrikken lånte ut lagernbklentil en glassliper som
låste seg inn on nettene og stjal glasset.

Glassliperen stod i retten idag og ble
dbnt til fengsel i 8 måneder. Santidig ble 51aesliperens kassorer
dbnt til tre måneders betinget fengsel for o ha skjult trensaksjo-
nene ved å etstede falske regningsbilag.
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-1:.0RGLI-20STLN SKRIVLR.

0. R. 12,00 I forbindelse med Churchills redegjörelse
om redselsgjærningene i Helas skriver Ilorgerwosten i sin leder
artikkel idag bl. a: Den sa:Ine skjebne son na har ranmet Helas vil
oeså uvegerlig bli Norses skjebne, enten Stalin nå har invilget
i og gi ncen son helåt inflydelse i Norge eller ikke.
Her gies der bare to Enten innr6mme1se i Sovjetunionen
englands santykke, eller en utvikling som den som uå finner sted
i Helas. Forholdet i dette landet er nemlig et skoleeksenpel på
hvordan det vil gå overalt hvor Stn1in hdysindet erklærer at han
ingen interesse har og at britene kan ordne seg som de selv lyster.
Vedkommende lands egene komunister tar da saken i sin egen hånd,
med eller not englands vilje. Lr det nogen norsk nann eller kvinne
so:1 med sine fulle fem i behold önsker slike tilstander. Ingen
får oss til å tro at det Norske folket foretrekker å mære soyjet-
borgere fran for norske borgere, eller hva sier römlingene vare i
London? " Ta vel imot dom", sa den tidliGere norske konge da de
bolsjevikiske troppCne rykket inn i Kirkenes. "Vi hilser og hylder
den tapre röde hær", sa 6ksnevad. "Norges befrielse er endelig
begynt våre russiske allierte er rykket over den norske grensen",
sa Nygardsvold. "Vi gleder oss over det som er hendt," deklamerte
Trygve Lie under sitt besök i Hoskva.

Men nå kommer altså Churchill noe helt
annet. KoLlmunistene er virkelig de blodhunde det har vært hevdet
fra deres side soM ved selvsyn har hatt anledning til å fölge deres
ferd på nært hold, såvel i Russland som der de kom som erobrere.
Hovrdan mon de norske rmlingene föler det i dag? skriver Morgen-
posten.

BUSSULWKE.
S. R. 22,00 Da jornbane fra Bengtfors'Våstra med 35 -
40 passasjerer i går skulle kjöre inn på stasjonen, merket föreren
at bussen ikke kunne brense ved innkjöringen til stasjonen. Han
oppfordret dd passasjerene til å hoppe aV. Syv eller åtte personer
fulgte rådet, hvorved tre ble skadet, Da bussen kjörte inn på
stasjonen, •Wrnet den mot en tom peiscnvogn og derved ble ytterligere
tre personer skadet. Bussens front ble svært beskadiget. Föreren
hoppet selv av i siste byeblikk.

"Norges Frihet" Vi må nå nere enn noensinne tidliere kon-
sentrere våre slag mot tyskernes transportforbindelser. Na'er
tiden kommet hvor alle kampvillige og kampberede patrioter, kvinner
som menn, organiserer seg i partisan- og sabotasjegrupper. Den
tyske overkomando må ikke vore istann til å trekke bort en eneste man'
fra vort land til foisvar for sin r3verhu1e. Denne qpgave kan og
må vi oppfylde. Landsmenr, åett alle krefter inn for a hje1pe våre
sovjetrussiske kanpbrödre,med å tillintetgjöre hitlerhordene så
hurtig som mulig. Gjöraalt for å hindre at Hitler blir istand til å
trekke bort en eneste mahn fra vårt land til forsvar av sin röver-
hule.

Som kjent har våre vestlige allierte i de
siste måneder fört en meget vellykket kamp mot den tyske skipsfart
i SI:agerakk, Denne skipsfart spiller som kjent en meget stor rolle
for fienden etterat Sverige stoppet transporten Gjennom Sverige til or;
fra vårt land. Den engelske avis Daily Telegraph berörer i artillekel
St»slagene i Skagerakk dette spörsmål og komner også inn på hvilken
stor betydning det har at slagene mot den tyske sjöfart også blir
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forbunnet med de norske og danske patrioters kamp mot den tyske
transport i deres bjemland. Avisen skriver:

På den ene side kjemper den tyske handels-
flte og på den annen side norske cg danske patrioter semmen med
de britiskesjb - og luftstyrker. Omganget og resultatet av denne
kamp er tydelig når man tenker på at tyskernes tap bare i den
fbrste uke av 1945 ez fblgende: To tyske ubåter, en torpedobåt,
to ammunisjonsbåters samt to kystvaktsbåter som alle er senket.
I den fbrste uke av desember ble det av sabotasjeaksjoner i Oslo
senket mellom 30 - og 35.000 tonn. I den samme uke senket de danske
patrioter 8 bater i Kbbenhavn. På denne måte angribpes den tyske
skipsfart utenfra og innenfra av våre alliertesjö og luftstyrker
og norske og danske patrioter for det felles mål: nazismenz
snarlige tillintetEjörelse. Det er denne kamp som hestemner hvor
lenge det fasoistiske rovdyr skal få spre dbd og bdeleuelse i
Luropa. Derfor gjelder det om at også vi setter alle kluter inn
og forstrorker frihetskampen ennu mer.

vvvvv VVVVVV vvvvv
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O.R. 18.30. Dot ar i årcnes p skrevet ikke så få
1):Sker av forhen=ende kollmunister om forholdene i Sovjet Russland.
Således skr ,3y den kjente franske forfatter og komnunist Andre Gide
1937 en bok "Hjen fra Sovjet". Fbrst forteller han hva han ventet:
Hven kan si krva Sovjet Russland var for oss. ljere enn våre önskers
fædreland, ct eksempel, en förer. Dot var virkelig et sted på jorden
hvor Utopiet holdt på å bli til virkelighet.

Og så fortsetter hb.n med.å fortelle hva
han fant: mark lovet oss proletariatets dikzatur, je„ diktatur, det er
silkert nok, men en enkelt niarills, ikke de forenede proletariaters,
ikke sovjetzenes. Jee tviler Då on det er noe land i verden hvor
menneskeanden er mindre fri, nere skrent, more knekket. Orntrent i hele
Russland finner vi en fullstendie utsletcelse av personliEheten.

Debte var Andre Gides dom. Han var kjent
so.1 en lidenskapelie og troendekon,lunist oc et w/31ig menneske

Den runenske dikter oc kommunist Paniat
Istrati cr forholdsvis lite kjent hos  oss.

Istrati var clödende ko.imunist. I 1937
reiste hcn til Russland for å feire 10 åws dasen for kommunist
revolusjonon. Dette besök kom til å vare i hele 16 måneder oc i löpet
av denne tid reiste han overalt i Russland ialt over 20.000 kilo-



ncter.
Sine iaktakelser skrcv han ned i en bok

son bl.a ble oversatt til svensk under tittelen "1.ot fjrzan elden".
Han sier hcr at hvis han -7strm"a2.1ö do

ratlee alegerte hadde forlatt landet etter noen ukers opphold, vilde
U.an også ha skrevet begeistrede ertikler on forholdene. Det han så
fylte han iaidlertid med forferdelse oc„, fikk han til å ta fullstendig
avstand fra hva han tidligere hadde ment. Han retter i sin bok den
frykteligste anklage mot den lille klikken san har siakten i Sovjet -
Russland, oc son bruker sin makt til å undertrykke befolknineen på en
måte som er uten sidestykke i verdenshistorien.

Besee disse forfattere var kjent som ivrige
kommnnister oc det var dewfor naturlif, at deres voldsoJus2 anerep på
sovjetstaten vakte en vellie rre. Det var oeså en modig handling, for
de risikerte ikke nindre enn livet ved sine oppsiktsvekkende avslöringer .
GPU har lanGe arner.

Når sovjetru,sserne far anlednine til å
konne i kontakt med andre land og ser hvordan forholdene utvikler  seg
der og hvis de samie russere ogsa har anleeninc til å trence dypere
inn i den stalinske politikks krokveier så blir det naturlic for dem
a ta avstand fra noskva.

Utallige er de russere, som i sikkerhet
utenfor Sovjetunionens grenser for alltid har sact farvel til Stalin.

Dot cr nylig på eneelsk komet ut to nye
bker om forholdene i Sovjetrussland, skrcvet av Victor Kravtsjenko som
i sin tid var leder for den netallureiske avdeline i Sovjets innkjöps-
konmisjon i Sambandsstatene.

Iravtsjenko bröt offentlig n2d Stalin -
regimet 4. april 1944. Bökene heter: "Sannheten om Sovjet - Russland",
oe "J-eg bröt ned Stalins Russland".

- Siden 1929 var Kravsjenko nedlem av
.\-omintern og innehadde mange stillinecr i partiapparatet og i
Skonomiskc institusjoner. I 1933 kon han til Pjatichatka, en egn son

vanligvis var neeet fruktbar. Han skulde orcanisere innMstingen
Til sin store overraskelse og forferdelse fikk han se at kulakkene,
de forhenværende storbönder, levde i ytterste elendighet. Det fantes
knapt et uneste hus, hvor ikke mennesker var död av sult, på torget
lå 14 ihjelsultcae nennesker. On en hest falt overende på gaten dÖd av
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sult, så helte man parafin over den forat ikke folk skulde spise den.
Men tiltross for dette var det bare skjelettet igjen når det var gått
et -Jar dager.

Under den store renselsaksjonen etter
1934 fildc Kravtsjenko i oppdrag å overta ledelsen av en metallurgisk
fabrikk t Sibiria. Unddr sin reise gjennom Turkestan, Ural og Sibir
koal han for förste gang i kontakt med det forgrenede nett av konsentra-
sjonsleirer i Sovjetunionen, Etter hanS oppgave befant seg på den tid

4., 15 milIioner menn og kvinner i fengsel, flyktningeleirer og straffe-
leirer. Han fikk derse utslag av slaveri, langt værre enn det noensinne
kunne ha vært i middelalderen. Han så det skrekkvelde som Sovjets
hemmelige pollti utover, så angsten for angiveri, spionasje og stadig
forft'lgelse.

Spionene opptrær som funksjonærer
komreisariatet for utenrikshandelen, som intimt er forbunndet med det
hermelige politi, den ladskillelige reisekamerat for hver russer i
utlandet, skriver han. Innenfor Sovjetunionens grenser er'hver femte
rw,ser politiepion. Ingen av oss har tillit til hverandre, og alle
lærer vi oss a lyveb I utlandet er hver tredje russer hemnelig agent,
41/ilken stilling han enn har utadtil. De orervåkes og kontrolleres
sradig. Når noe virker mistenkelig i deres opptreden få de alltid
nbehagelighoter, skriver han.

Meget interessant og kompromitterende
for stalinregimet er Kravtsjenkos avslörlinger av Moskvas utenriks-
politikk, Klart og tydelig pointerer han at Sovjets mål er verdens-
revo1usjonen. Situasjonen i Europa viser at 4ravtsjenko ikke har fart
ned lögn men bale har konstatert klare fakte:.

Engang satt Kravtsjenko og snakket sammen
med noen addre leuende kommunister og samtalen gjaldt Kominterns
offielelle oppMsning: "Jog erkjenner gjerne at utadtil virker dette
som et tilbakeslag", sa Lapinsky, hdy funksjonær i Komintern. "Men
i virkeligheten er det det motsatte. Istedetfor å mbte kapitalistene
På barrikaden, sår vi heller hånd i hånd ned dem. Vi skal så inn i deres
regjeringer overalt hvis vi får anledning til det. Kominterns op-plösnine
er i vinkeligheten ikke annet enn en kamuflasje av vår neste offensiv,"
fortsatte han. "1 en given situasjon konmer vi så til å slå til ovefifra,
dvs gjennom de kapitalistiske regjeringer og samidig også nedenfra,
dvs /jennom dasseaksjoner gjennorlföre vart program. Vi opple5ser ingen
av vare'veldisiplinerte kommunistiske partier i andre land, Vi forandrer
formene, ikke innholdet. Heretter som för utgjör det endelige mål
en sovjetverden det avgrende i vår politikk."

senere/ Noen måneder/diskuterte man Stalins store
politiske plan.nI Italia, på Balkan, innenfor den franske befrielses-
bevegelse, i komiteen for det Frie Tyskland, i den polske frihets -
komite, som dannes på Sovjets jord overalt utgZWr kommunistene en
del ov de kenmende regjeringer. I en del land begynner de kommunistiske
partiona offentlig å legge om sin virksomhet til kommunistiske sannen-
slutninger. Erfarno kenmunistiske spioner og konspiratorcr tar plutseliE
på seg ærlishotens kappe.

På akkurat samme måte opptrær Stalin
overfor de Allierte. Kreml dirigorer sin utenrikspolitikk på en slik
måte at det ser ut som om nan var villig tll et fortsatts samarbeide
med de kapitalistiske stater, som takk for deres ,]aterielle hjelp. Men
ikke et 3yeblikk glemmer KreL

L
det endelige mål: .gfremke sovjet -

revolusjonen i alle land.
Stalin og able lederne i partiet har deh

uforandellige oppfatning at klassekampen aldri kommer til å opphöre",
sa Lapinsky. Og han fortsatte: "Det er ikke tvil om at alt sammen en
gang kommer til å bunne ut i en internasjonal krise og i krig. Ingen
fredskonferanser eller etterkrigsplaner kan redde kapitalismen fra
dens undergang og forebygge'en ny verdensbrann som vil slutte med
triume for oss kommunister", sluttet han,

På denne måte tenker og reSonnerer man i
Sovjetunionen. Hvilke ytre standpunkt enn Moskva inntar, hvilke av -
vLkelser man tilsynelatende gjör, så er des det endelige mål det samme:
VnrdensrJvolusjonen.
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"T-Jet fins en _,asse-kloke mennesker son i

elle ting ser en avvikelse fra våre prinsipcer, og spår en svingning
til hdyre fra *vår bolsjevikiske lirje," sa Ddnitrov ved Koninterns
verdenskongress i 1935. "Nåja, cn sulten höne drönner alltid om hirse-
gryn, sier man hos oss i L;ulgorien", fortsatte han hånlig. "La dem
tro det, disse politiske höns."

Kan behdver ikke se seg omkring så svært
lenge fdr man finner store flol:ker av slike politiske hns. De fins
i alle land, slutter den svenske avis.

IMISTEN LtLING =OLDER MTE.

19,00 (23). I to vakre vinterdagcr har Kristen Samling
tilhengere og venner i nr  oc  fjc3rn inwt sar:let til vintermdte i Oslo.

flbtet tok til Ldrdag etterniddag med et stort rite i Garile Aker
.LJenighetshus ned landsleder direktdr Halvor Holter son mdteleder.

Landsleder  2ib1ter kon i sin tale inn på
det tideverv.menneskene idag er inne i. ille son kan og vil se, uttalte
han b1,a. innrönmer nu at freden vil gi Europa et nytt ansikt hvordan
enn kr4igen slutter. Det er av ster betydning at vi som kristne
mennesker tenker på Kirkens og kristendonnens stillinE i den nye tid
son kommer. Vi i Kristen Snnl:*Lng har her en stor oppgave og et veddig
ansvar, Vi vil da hellen aldri zi opp knupen for å byLge bru mellon
landsmenn oc;mellom Norge og andre land og vi håper at vi vil få Guds
kraft til a fullfdre denne oppgaven.

Forfattcren Kåre Björgen leste en prolog.
Det var et vakkert dikt som tydeliGvis grep de mange som var tilstede.

Kristen Samlings gjest landslederen for
den samne bevegelse i Dannark, herr Ndrkjær, fikk sa ordet. Han talte
over cnnet: "Min kristentro, som jeg fant den og som jeg eier den".
Talen artet seg som et personlin vitnesbyrd. Taleren nevnte hvordan
han son ganske ung f-Int veien til Gud og etter hvert kjempet seg fran
til en personlig kribtentro.

I siste dcl av sitt vitnesbyrd kom lands-
leder Nörkjær inn på betydningen av å Gi barna og ungdommen en fast
kristelig op)dragelse og oppfostrinG.

Når det ,njelder religionsiindervisningen
i skolen er det en betingelse at vi far kristne 11.,:rere, sa taleren.
Lykkes ikke det må et tilstrekkelig antall crester ta seg av denne
viktige Gjerning. Det cr nitt håp at det engang vil lykkes i mitt land,
men jeg vet nok at det er en lan vei til dctte mål. Teg vil dog
gjerne at det hjenne i Danriark na være Knisten Samlings hovedmål.

Lirdngers ndte ble avsluttet med vakker sar
av Dagen Eugene Hansen akkompagnert av Kildegrun Reuter og andakt av
sokneprest Bjaland.

Sdndag formiddag fortsatte Kristen Samling
sitt vinterstevne ned festgudstjeneste i Donkirken der mange mennesker
var mdtt fram. Blandt de framrffitte nerket man seg "rdnister" Skancke
og "biskop" Frbyland. Landsleder for Kristen Sanling i Danmark, herr
Nbrkjær intinerte. Etter salnesang og korsang talte "biskop" Lothe over
dagens tekst i Tohannes evangelium.

"Biskoppen" slo först fast at en i dagens
tekst har et uGjendrivelig bevis for at kristendoen er gledens
religion. Kristendonnens oppgave er nettopp å varme i kulden, å lyse
i merket.

Det er sikkert at kristendonmen vilde bli
mer tiltrekkende på mange,nttalte "bisko--)pen", om alle de kristne kunde
se pa loven med Kristi glade dyne og være like livsbejaende som han.
Ta, J'esus vil glede seg med de glade og vil delta i hvert eneste
bryllup. Men idag hindrer de streikende prester Jesus la delta i mange
unges bry7.1up. Det viser statistiken tydelig nok. Og så kaster de
skylden pa det nye styret her i landet. Tien dette styret her program-
forpliktet seg'til å værne kristendonnens grunnverdier og vi som stötter
denne politikk, fdlger Norges gamle kirkehistoriske linje. I sanband
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ned dctte må jcg nevne at .1.:xisten Samling her har sin store oppgave.
Bevegelsen nå samle kristenfolket her i landet slik at vi kan fa et •
folk, et parti, enkirke Den Norske Folkokirke. Ingen politisk strid,
ingen kirkestrid, men alt samlet for å tjene den enkelte og folket.
Med dette mål for byet önsker jeg Eristen Sanling til lykke med sin stora
op-ogave; J..være ned åbringe noruk evangelisk kristendom innenfor
rammen av don norske kirke med dens organisasjoner inn i de tusen hjem,
sluttet nbiskopt; Lothe.

Den hUytidelige festgudstjeneste sluttet
med fEadrelandssangon.

St5ndag ettermiddag fortaatte vintermUet
i Gamle ,.kers :,anighetshus ned stiftskapellan Karl Malde som möte-
leder. Ettur en åpningssang fortalte landsledcr N3rkjeer.fra Danmark
litt om hans arbeide med l'Tisten Samling i Dannark. Dot var en rekke
interossante opplysninger'landsloderen kom med og den store forsamling
lyttet ivrig. Landslcderen ga uttrykk for-håpet on at den kristne
samlingstanken mü finne fram.

Sokneprest .tijnar Haugsten fra Fredrikstad
holdt forwmilugon fanun i on utmerket utgrciing om sitt syn på
krs..endonlem i den nye tid og vårt ansvar,

"Det er selve kristendo=s beståen eller
utslettclse cLet gjelder. Vi ser alle at mange mennesker samler seg i
kirker og 'L)cdchus idag for å höre ordet, men vi opplever også at de
sawle no nnesL-,r son hörer ordet, do står splittet og tildels fendtlig
sterit o.,Terfor h',,rendre. Vil vi forstå kristerdonmen så må vi leve
krJstendommon. Kristendommen er nemlig ikke lære, men liv. Kristnc

mennesker kan ajltid og vil alltid kjcnne seg knyttet til hverandre
med en inderlig. kjærlighet og glede. Gjör de ikke det så er det noe

veien mcd dc2cs kristandon°.
Sokneprest Haugsten kom så inn på Drestenes

embetsnedleggelse, årsakene til den og de fölger denne handling hadde
fått. Kanskjc var denne handling nbdvendig for å  cåenbare for oss dot
foreall som 1 nange år har gjort seg gjeldende i var norske kirke. Den
synd som jcg mener kirkens mcnn i det store og hele og dermed også jug
selv har gjort seg skyldig i, er den at vi har satt grenser for lydig-
heten mot Gud.

Vi önsker olle at det må bli fred og samlir.g
kirken igjen, sa taleren vidcre. Det må nu bli en hjertenes samling,

en samlinG om J'esus. fier fins ingen Grcnser. Vi nå le've kristenlivet
radikalt.

La oss forstå at kristendonnen må leves
og at den må leves inn i den nye tid. La ess leve slik at vi blir lys
og salt innen den norske kristenhet. Da tror jeg at vi gåv en lys tid
imtSte for kristendonaen i vårt land. flå Gud Gi oss vilje og styrke til
det,

Tellom talene var det dietsang av res. kap.
Båby og frue. Ellers var det andakt ved ing. Haugen og en kort hilsen
fra kvinner innen Kristen Samling i Norge til kvinnene i den danske
sösterbevegelse ved fru direktör Holter. Hun bad landsleder NJrkjær
bringe hilsen med seg til Danmark.

DANHARKSNYTT.
•• •

S.R. l9.00. Danske patrioter gjorde i forrige.uke to
vellykte angrep mot den tyske krigsmakten neddeles til danske kretter i
Stockholm. Natt til torsdag trengte de inn på flyplassen ved Beldringe
på Fyen, hvor-yskerne for tiden holder på a bygge store underjordisko
hangarer. Tiltross for at en tysk nattövelse var i full gang og lys-
kasterne spilte over plassen gjennonförte sabotbrene sitt oppdrag.

Fredag tok en gruppe patrioter forkledt
sum håndverkere et par lastebiler lastet med pistoler og ammunisjon
fra hnrens våpenlager på .::mader (?) som er overtatt av den tyske krigsy
ukten it lykkedes å gjennomfbre kuppat sn at de tyske vaktpostene
ante uråd.
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S.R. 19,00. t dansk far-Wy,so idag på etter.:dddagen
forstSkte å ta seg over til svensk havn ble  på  svensk farvann stoppet
av ct tysk bevoltningsfartdy og tvunget til å snu.

Klokken 14.55 kon dct danske skipct
TrondheiLl (?) sörfra fra danskekysten. Ved Helsingör snudde den og
styrte not Helsingborg. Lt tysk bevoktningsfartby kon til og stop)et
skipet på svensk onrade ontrent 900 meter fra havnemoloen i He1singborp;
. Det tyske bevoktningsfartby förte deretter det danske skipct til
Helsingörs red hvor det fr=deles ligger. Et svcnsk bevoktningsfartby
gikk uraiddelbart ut, men tyskerne var kon:let innover til dansk farvann
innen det svenske fartJy kon fram.

TR.,XIKKULYKKE I B..eRGEN. -
•ey.

18.00. (20). En trafjikkulykke hendte i Bergen igår.
En litt eldre dame ble i Arstadveien påkjört av en av Hansa Bryggeris
biler, Hun ble kastet i veien og brakk ryggen. I bevisstlös tilstand
ble hun sendt til Haukelands sykehus der hun döde kort etter.

RS3 0i'ERINSSK I TRONDITIL:.

18.00, (21). Pris - o€ rasjoneringspolitiet i Trondheim
har i disse dager avsluttet etterforskningen i en av de nest onfattendc
saker en har hatt til bchandling ved prispolitiet i Trondheim. Det er
ialt 16 inpliserte og syv av den er satt under tiltale med -1),Lstand om
fengselsstraff. De övrige har fått bter ira 250 til 2500 kroner.

‘I"
Hovedpersonen i affsu.en er en 35 år gammel manfi. Han har i löpet av
1944 drevet svartebrsvirksomhet i större stil, og har skaffet seg en
utrolig nenede varer fra lyssky kanaler. Varene har han oisatt til svwre
overpriser. Under onsetningen har han brukt en agent og denne har
politiet også knepet, Hovedmannen har sittet arrestert siden september
maned. Det vil i saken bli nedlaGt påstand om inndraging av et belöp
på ialt 35.000 kroner.

n17.00. (2). En melding til Stockholmstidningen fra elsinkJ. forteller at finske deser-Wrer - de såkalte skogsgardister -

br i ferd ned å danne en våpendror - organisasjon. Denne krevdr er -
statning av staten for det tap i arbeidslönn organisasjonens medlemler
har hatt i den tid de har sittet i fengsel for faneflukt. Videre krever
de et hundre og fcnti prosent intilleg til den normale arbeidslönn.

OriVAR SETIELR I BLRGEN.

22.30. (29) Rikshirden i Bergen stod son arrangör av d
det store offentlige nöte som idag fant sted i Olc Bulls kino i forbiline"
else  med  stabsleder Orvar SE3thers besök i b,jen. Satbslederen var kvelden
hovedtaler, Lokalet var praktfullt pyntet.

1:ötet ble åpnet
ved at hirdnann Ramm önsket det tallrike publikun velkommen og gttrykte
gleden over å ha stabslederen i byen, Han ga deretter ordet til stabs-
lederen som holdt en tankevekkende og velfornet tale.

Stabslederen kom först inn på den store
feil det norske folk gjör ved ikke å ville forsök å forstå. Krigen
son raser betrakter de son en krig mellon.EnGland, USL og Sovjet -
Sanveldet på den ene siden og Tyskland på den andre. Hen folket kan
være overbevist on at dette store verdensoppGjtIret oGså i hdyeste grad
ve_kor:lier oss.
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Stabsledcren1:oudetetter inn på den så
kalte hjenmefront. Denne består av to fraksjoner, den konraunistiske

den borgerlige. De arbeiddr forelöpig sammen og folket terroriseresog
pa den erusomste måte av denne underjordiske organisasjon. Det er
disse (?) som idag konkurrerer med NasjonaI Samling om det norske
folks hjerte, (endel ord uleselige) oss med nasjonalsinnede
kvinner os menn QM ledelsen i Norge. Vi får be alle gode makter om at
det norske folket må forstå sin tid og gjbre det rette. Det norske
folket forstår ikke hva det skylder Nasjonal Samling, fortsatte
taleren. I det byeblikk US som det samfunnsbevarende element var borte,
velde borgerkrigen veve her. Hjemmefronten vilde dele seg i to og
krigen vilde komme som en naturlig fblge..Idag har Vidkun euis1ing
statsledelsen os mangt og meget gjör op)gaven for ham og hans menings-
fUler vanskelig, leen det norske folk reagerer sundt og vi får håpe
det forstår hvem som arbeider for 1Iv og hvem som arbeider for dbd.
Vår oppgave må bli å bekjenpe hjemmefronten politisk. 1945 må bli
seirens år for oss over hjemmefronten.

VI vil ikkeha noe Sovjet - Norge. Mange
nordmenn tar til å forstå dette nu. Forholdene i Hellas har fått
folk til å tenke litt, og det som skjer i Hellas truer med å bryte
lbs i Fraekrike og de andre besatte land. Invasjon og besettelse er
således ingen lösning. Det vil det hellet ikke være i Norge. Og det
at det garle system ikke er noen lbsning, er det som gjör det til en
forbrytelse å fb1ge hjemmefronten. Vidkun uis1ing er Norges vei. Ham
må vi fölge i kampen for Norges frihet og selvstendighet. La oss samle
oss bak ham og Norge vil bli fritt. La oss skape en nasjonal front
slik at vi kan nå dette mål; som alle her i landet bnsker: et fritt
Norge der det hereker orden, rettferd og fred, sluttet stabslederen.

Talen ble lönnet med voldsomt bifall og
ble eeterfulgt av kampsangenog et vers av fmdrelandssangen og et

kier tre ganger heil og mel for "fbreren".

oGai I ELVLRUTI.

22.30. (31). Norsk Front - aksjon i Elverum ble åpnet
idzkveld der audelingsleder Ullly Klevenberg talte for overfyllt
hus.

Etter å ha skildret hjemmefrontens opp-
lbsning os indre splidaktighet, mom vilde fbre til kaos os borgerkrig
hvis de destruktive krefter skulde seire, uttalte han at det nu mer
enn noensinne er nödvendig å skape en norsk front hvor alle nasjonal-
sinnede nordmenn kan seeejes til vern mot de krefter som bringer
nasjonens eksistens i fare. Det er ikke nbdvendig å veere nedlem ale NS
for å delta i fronten mot nedbrytende kommunisme og forlorent demokrati.
Vi har allesamen plikt til å la motsetningene falle og samlet gjøre
vår innsats for at'Norge en gang kan få ga ut av krigen som et land son
ikke bare er fritt, men også vil bli stort. Taleren understreket at
fy1kesfbrer Rogstads vellykte aksjon mot lederne av hjemmefronten i
Trbndelag vilde danne innledningen til en almindelig operydding på

4ktiv motstandsfronten over hele landet. Dnt har lykkes vart statspoliti å
uskadeliggjbre de fleste terror - og sabotbrgrupper likesom alle
politiske mord i den senere tid er blitt oppklart og morderne satt fast
og uskadeliggjort.

HIRDMENN P VAPLNKURSUS.

28.30. (32). Over 100 hirdmenn har i 14 dager gjennom-
gått et våpenkurs på Gjbvik under ledelse av sveitfbrer J-ohs. Knutzen.
Kurset sluttet lördag. I sin tale til hirdmennene understreket fylkes-
fører Thrana det store ansvar som hviler på dem som partiets politiske
soldater. Det vi mest må legge oss på hjertet er å vinne folket for vår
sak og vi må konne så lang at folk sier at de vil ha ITS og de vil ha
V.tdkun r)elis1ing. Vi må fortsatt gå vciee .,e :ieet os kjenpe for den
sak som er Norges sak,
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NG 1,41TE I WERW.L.

23,30. (49). Nasjonal Sanling i Nord - Tröndelagarrangerte idag et stort folkenbte i Værdal. Befolkningen hadde fulgt
fylkesförer Eggens oppfordrine on å nöte fram og fylte Værdals kinos
store lokale til siste plass.

F3r1kesförel-en holdt forsanlingens inter-esse fangen i et nesten to tiner langt foredrag der han klart og greit
gjorde rede for den kampen Norge og Europa idae er midt opoe i.Sserlig
framhevet fylkesfbreren jödenes hensikt med krigen idag og bolsje -
vikenes planer md Norge. Han pekte også på de tidligere parti -
politikeres makteslöshet og motst-rasgruppenes her hjemme

Fylkesföereren pekte videre på den enesteveien det norske folket idag kan gå til fred, frihet og lykke, nenlig
under Vidkun uislings förerskap a meavirke i Luropas kamp mot bolsje-
visme og j~on for å bygge opp den nye nasjonale sosialstat.

Talen munnet ut i en kraftig appell omå möte den bolsjevikiske knyttneve med et kraftig: Norsk front så det
runger gjennom landet.

Talen fant sterk gjenklang hos de til-
stedeværende og ble nottatt med kraftig bifall.

FRn FI=WD,

23.30, (50). Da det idag er 21 år siden Lenin döde
har det vært holdt en minnehöytidelighet i Helsinki. Den finske stats-
minister Paasikivi, flere medlemmer av den fifiske regjering og sjefen
for den allierte kentrollkommisjon i Helsinki, Orlov, var tilstede
ved höytideligheten. Finansminister Helo holdt en tale der han bl.a.
framholdt at "Foreningen Finnland - Sovjet - Samveldet" arbeider for
å styrke det vennskapelige forhold mellom de to land. Det er derfor
viktlg, sa han, å minnes den dagenLenin. döde.

NOREGS UNGDOlISLLG.

24t110. (52). Norees Ungdomslag holdt laurdag fram med
lanasstyrenötet sitt. Det stod nange viktuge saker att på sakalista
son alle vart teke standpunkt til. 4>,v desse nemner n.e samarVeidet
millon Noregs Ungdomslag og Norsk Rikskringkasting. Ein freistar na
få til ein skipnad ned lyarmöte i heimene eller i ungdomshusi. Med
Studnad av "kyrkje og undervisningsdeprtementet" vart det ifjor skipa
et særleg kyrkjedeild innan samskipnaden, ho hev til föremål å fremja
det kyrkjeleee arbeidet mfillom ungdomen, millom anna med å skipa til
nynorske gudstenester landet rundt.

Etter oppnading frå Noregs Ungdomslag hev
"innanriksdepartementet" sjeve ut pabod um officiell flagging på
OIsokdagen, Vidare er det pa upnodine frå Noregs Ungdonslag vorti skipa
til Olsokmessor. I Sanband med desse mlsoknessor skulde ein særleg
hugsa st. Thomaskyrkja ned ei offrine til atterreisinga, St. Thomas-
kyrkjenemndi hev gjort kjend at ho per 14. juni ifjor rådde over 109.154
kronor,

Landsstyret dryfta so skipnaden med ein
frilyndt ungdomsåag. Ifjor gjorde ein freistnad med å skipa dagen opRtt.
Iår vil skipnaden med denne frilynnte samlingsdagen verta fullt utbygd
for alle ungdomslag. Av andre saker på saklista vart leikopplæringi
dröfta. Fru Stave hev utarbeide ei st&tistikkuppgåve over leikövingar i
1943 - 44. Det hev vore skipa 80 leikövingskvellar med tilsanan 348
opplæringstimar for 453 elevar. Etter Uyvind Bolstad hev G. I. Stiansen
teke over leikarringen i Bon'deungdonslaget i Oslo. Ein dryfte so sam-
skipnaden i Norees Ungdonslas, arbeidsvilkåri hev korkje verte betre
eller verre enn i dei andre krigsåri. Særleg honnör fek den nordnorske
ungdonmen. srbeidet i Hålogaland Ungdomslag os Troms Ungdonsfylking vart
nennd som et godt föredt5m når det gjela arbeidsvilje og tru pa opp-
gåvene. Frå ymse kantar av landet kjen det oppnodinger om 18.yve til å
skipa frilynde ungdomslag. Dette hev ein gått med pa. Det var vidare
gjort kjend at Noregs Ungdonslag hev teke mot tilsannans 4124 kronor
inkomne som offer til hjelp for krigslidande landsmenn.
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BRZNSELSSITULSJDNEN ID,ALULRIC.
	 Inr•

S.R. 22.00. 'Brense1ssituasjonen i Danmark må nu, etter
hva det meldes fra Ebbenhavn, betraktes som overhengdnde kritisk.
:Led det nuværende forbruk har gassverkene ikke kull for mere enn tre
uker, hvis ikke en plutselig forbedring inntrær. Man må i otsatt fall
rekne med ytterligere restriksjoner. For industrien ser situasjonen
ytterst mörk ut os det ser ut som om flere foretakender blir nödt til
innstille bedriften,

BILFERM SPRNGT V SABOTiRER.

SIR. 22.00. • Igår kveld inntraff to voldsomme eksplo-
sjoner i bilfirmaet ,:,utoindustri i Vesterbrogade i Ebbenhavn. Bombene
var plasert i et hus inne på gårdsplassen og dette styrtet full -
stendig sammen. Brannkorpset slukte hurtig den brann som oppstod 1,
ruinene, Åltoindustri eies av automcbbilhandler N. Raamussen.

FR;„. SVERIGLi.
. ••• ....•- •  11.

S.R. 22.00. Finansministeren holdt idag en rekke
forelesninger i Kranfors om etterkrigsplaneringen og kom bl.a. inn på
våre eksportindustriers eksportmuligheter etttnz krigens slutt. Han
advarte mot en altfor stor optinisme og framholdt at mange land
antakelig dnskor å kjdpe våre produkter særlig tre og papirmasse,
nen at dc ikke har noe å gi i bytte. Dette innebwer at e#sporten må
skje not kreditt eller kontant likvid, hvorvéd risikch for inflasjon
oppstår, Vårt land, uttalte finansmInisteret, Må imidlertid ikke i
lengde (? t det blir kaos i Tyskland eller i andre land. Vi har
tvortinot sto- interesse av at de så snart son mulig kommer på beina
2 .0.jen. Derfor2a vi ta risikoen på å selge ganske store mengder varer
- 9pa kredit og som utbytte i stor utstrekning få valuta. Den truede
inflasjonen må dog motarbeides ved en fortsatt priskontroll slik at
almenhoten tvinges til dket sparsomhet.

I den danske sendingen fra Stockholm
beskjeftiget man seg utelukkende med begivenhetene på frontete.

vvvvv VVVVVV vvvvv
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D.R. Sabotasjehandlincer i Dannark.
Noen bevebncde nenn ko:1 idag inn i en fabrikk i Kjnenhavn.

, Ettbr at de hadde jaget arbeidernc ut plaserte de endel spreng og
brandbonber,hvoretter de forsvant.Like etter löd 3 kraftige ekspla
sjoner og idet san.le utbröt der brand i bygningen.

Der ble foretatt utrykning til stor brand,lien hele bygningal
brente ned til grunnen.Fabri.ken beskjeftiget ca.3o arbeidere,son
nå blir arbeidsledig.

Et jernbanetog ble avsporet ved StrilLinen stasjon i nE2rhete1x
av Å,rhus idag.Loko_lotivet og de förste vogner ble avsporet.Ingen av
de på toget vL:rende passasjerer eller personale ble skadet.

Pas,asjereje natte vente helc natten til der ko2 et ekstratog
son förte de2, til sitt bestennelsessted,

lingive±ne blir henrettet.
D.R. 21,45.-Den 30 Tarige Karl lIadsen,Kjöbenhavn ble skutt av to syklister

sam passerte'han like utenfor hans hjen i norges.Madsen döde på stedet,
Peder LIller,3o år gannel ble wkutt og dödelig såret av en mann som
ventet'på han utenfor hans hjem da han gikk til sitt arbeide på et
kontor.

En s'elden revefancst,_
D.R. 1,15. n sjaTilfibr son kon fra distriktene ned endel landbruksvarer

på bilen stoppet utenfor en forfetning i Kjöbenhavn i norges.I det hun
skulle åpne dören bak i bilen hoppet en voksen rMrev ut og satte avsted
nedover caten.De tilstedeværende tilskuere satte etter reven og den Lle
innfanget av en nann son grep den ned bare hendene.

Man formoder at reven har sökt ly i bilen nens den sto utenfor
sjaufförens hjen siste natt,

1kivotetnbd i Dannark. 


D.R. 21,15. Landbruksdepartenentet i Dannark har utstedt en forordning nat
å bruke poteter til husdyr-for,Dare små poteter (1 to_ne 1 dianeter) er
tillat å bruke til for.

Santitic er der av landbruksdepartenentet fastsatt naksinalpris-
er for poteter.Detaljprisen fra produsent til forbruker er satt til
kr.0,22 pr.kg.I forretningene er prisen fastsatt til kr,0,29 pr.kg.

H andelsdepartenentet har forbudt restauranter å servere skrelleda
poteter.11e poteter skal kokes ned skallet på.

Skinnauks4on i Kj6benhayn.
D.R.21,15. I g-år holdtes den störste skinnauksjon som noen sinne er holdt i

Kjöbenhavn.Der ble onsatt for aa. 4,5 millioner kroner forskjellige
skinnyderav lo,000 katteskinn.

Det kosthareste platinasItinn innbragte kr.1225 og det kostbar-
este sblvrevskinn in:bragte kr.5oo.

"arigs  UnedopslaFs landsstyrenZ5t .

O.R. 19,45,
Norigs Ungdosnlag held fram ned sitt landsstyrenöte ltirdag.

Mte.vert styra av Iandsltbldar Sverre Tveito.Det sto nange viktige saker
at på sakslista.Etter uppnåinf frå Noress Ungdonslag hev innanriksde-
partemanget gjeve lyd for offentlig flagging på Olavs-dagen.Viare er

det etter o))naing frå Norigs UngdoL:slag hev in.aariksdep rtenange skjepa
Sanband med denna Olsokmessen skulle en særlig stytta St.Thonas

itjerka ned ei ofring til atter-reisning.
Ifjor rådde nemnda over lo9,000 kronor nen på denne ti låg det enno
150 innsaalingslistcr ute.Det vart gjord kjend at det frå ynse kanter
av landet kjen op)nåincar til slrivarstova til Norigs Ungdonsla on
1,3yve til å skjipa Frilynde Ungdo-Islag.Dette hev ein gått ned pa.
Det vart viare gjord kjend at Norigs UnCw,s1c.g hev teke imot tilsanan

Fortsettes.
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Fiskerimelding.
O.R. 13,15. Sterailden" babeterr"også.

Forsöksdrivere utenfor SkorvOY-har meldt on mindre fangaS
som sQ,vidt viser at storsilden marmer seg,Dessuten var der endell
utsikter.Samme driver var imidlertid ute igjen idag morges.Resualtd)-
et var da 4 (fire) stykker sild.Desuten var utsiktene sma.

Fra Alesund meldes at forsöksfiskerne på allmindelig drivfeltpi
Siba havet var ute inatt.Resultatet var der 25 stykker sild og 13o
stykker sei.Dessuten neldes fra Målöydistriktet at der ved forsdk
pa feltet ved Fåfjorden fikk man p4 landgarn opp til et iS.ar skjeppe
sild.Utsiktene var bra.

4:.1t i alt tyder dette på at storsilden ikke er langt unna og
man kan antakelig vente at innsiget vil komme i de nærmeste dager.

Mussafisket.
Fra Sör-Tröndelag meldes on ganske godt mussafiskelpå feltene

onkringStj6rnen i slutten av for_egåenc:c uke.Fredag ble der således
Saltet 15 til 1600 hektoliterlog lördag og söndag tilswrien 12oo
hektoliter med fin vare,

O.R. 13,15. Landbruksmeldinger.
VetrimrdIFJktren neddeler at (nr rapoorteres on ondartede

tilfeller av trikinose hos mennesker tetter spist flesk son
stikk inot bestellmelsene ikke er undersökt av veterinær med henblikk

på nevnte syke.
I den anledning vil voterinEerdirektren på det innstendigste

henstille at nan ikke under noen omstendigheter sgser flesk av svin
som ikke er trikinunddrsbkt av veterinEar. Det er na så allnent kjent
over hele landet at ethvert svineslakt skal trikinundersökes.Og on
Ir(Ter dyreeier som unnlater diptte p4tar seg stort ansvar og han vil
s,fromt det bli/ kjent straks bli meldt til politiet.

Nazistisk an re å beiteretten.
ssor 4r ing e skrivor i siste numner av Skogbrukeren en artik-

kel over ennet skog og beito*Han konkluderer mcd å si at krav for hel
adbkillelse clvskog og beite er ct arbeidsprogram som en nan m4 regne
med en lang avvikling på.Han sier dog at jordbrukerne går over til eb
stadig intensivere beitebruk og skogbrukerne i1 et stadig intensivere
skosbruk.Med lov må de forvirrende forner for bruksrett sökes regulert
o$ ned lov må skogeieren sikres dagang til å sk,»tte sin skog riktig,
Bade fra nasjonalt-ökonomisk og privat-ökonamisk synspunkt er det opp-
fordring til a öke produksjonen kvantitativt og kvalitativt. Derfor vil
det neppe bli tale om offentlig tiltak som stenger dyra ute fra skogbeit,
uten at dette er et skritt i en rasjonoll driftsplan med sikte på Ziket
verdifjjaksjon både i skogen og i jordbrukets husdyrbruk.

Fiskeavfall til husdyrfor.
.R.13,15.

avfall fra fiskeriene langs kysten har vi ct m9get verdifgllt hus-
dyrfor som vi har vL3rt alt for lite op-onerksom pa i de siste år.
Siste vinter ble det således ved stats.-biltak gjort forsök med fiske-
avfall som for for melkekjyr og tiltak i denne rettning er'av a aller
Rttirste betydnits for og bör derfor få nyndighetens stötte.

VestUdftsk@ Ralakcbilulut
sér u som e s al ta knekken på andro foarter i kontrollåret

1944 når det sjelder riktnelkende buskap og buskap med stor molkefett-
pfosent.Tau bruk ved Btavanger moter nenlig opp red fjösregnskaper
som viser raukoll-fects overlegenhet overfor de tidligcre kjente

• -nelkeku-raser. •
O.R.13,13. -De.cd velg:§o/.t

- 4 -

Et större senkningsarbeide er i dissu dager planlagt ved Breiskal-
len i Oppland.For det er meningen att,t5rlegue en större del av den -
store Eikov (?)kjernet.Derved vil man innvinne onlag 3oo nål av beite-
landet og dessuten de store myrer son ligLer ned til tjernet bli tt5rr-
1s.gt. Onkostningene til detto anlegg vil,etter de foretatte utregn-
ingor bli relativt låge,idet senkningen vil komme på ner enn

17 kroner nålet,
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Norigs Ungdw..slag. Fortsettes.

4124 kronor innkauJe sam ofter til hjelp for krigsliande landsnenn.
Ungdonslagene vert o)pnE1 til halda fran dette innsanlingsarbeide.

De kan få sagt det,

	

24.00 (37) tylkesförcr Egr;en talte ikveld på et folke-
nöte i Namsos.Fy1kesfbreren trakh i sin tale op-) den klare linje

klisr i'verdensutviklingen fran til idag og viste hvordan jödene ned to
polersou utgangsunkt har a2beicet for å kunne svekke det gernan-
ske :k-Ulturnennesket,ne_:lig gjenno.1 bolsjevisilen i Rusland og kapi-
talismen i EnglrInd oc U,S...

Etter å ha klarlagt denne kakgrunn for vere-
ensongjöret behandlet fy1kesfbrer Eggen den politiske utvikling
Han pekte på at don bolsjcvikisko fare dr rykket mrlere vårt land
og rettet en kraftig a))e13 til alle 011 å nbto den rde front med en
norsk front.

Fylkesförerons tale gjorde et sterkt inntrykk
på forsanlingen.

Til underretning.. .
grunn av forskjellige forhold ble der den

22 januar nesten ikke sendt noe over N.T.B. og det vesentligste av
de 28 sendingor nod 37 rapporter (mot 50-6o sendinger
lighet)var tyske krigsmoldingerpson her ikke skal gjengis.
Dertil konner at fylkesförer Rogstads tale i Trondheim ble gjengitt
for annen gang.

‘;storm  i Sverige2_ •

23 januar.7.00. (1) tra Stoekho1m neldes at en voldson snestorn har i de
siste dagene rast over Vest-Sverige og voldt et ront kaos i trafik-
ken, Store sneskavler blokerer vegene og jernbanelinjene i Borås og
Halland..

En av samfundets ul kkelige.
r2.(Do.En nann Sam Tidligere har veart sikret to ganger sto idag for byrette

ten Æ Oslottiltalt for å ha truet folk på gaten og latt son han var '
bevepnet. Han ble sikret for 5 år og fikk 120 dages fengsel.
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24, januar 1945. Nr. 1358. Fortrolig.

eldinger, tirsdag 23, januar 1945.

FRITZ 1HLEN ER F0R3T4ELSESFULL.

O.R. 19.10 ("verden oc vi") Det er tydelig å forstå at våre
norske emigranter i utlandet har vanskelig for å svelge den
siste tids politiske kjennsgjerninger, Riktignok er det så
at man i en tid SO2 denne, hvor den ene sensasjon slår den
andre ihjel, lett glammer det som hendte for ett, to eller
tre år siden. Lien det må da ware grenser for glensomheten
og vi tror vi har rett til å si dette, når vi hdrer gjennam
det svenske telegranbyrå TT at de norske emigranter har henvendt
seg til de store herrer i ijbskva, for å höre om de nok ikke
ville v33re så vennlige å trekke de bolsjevikiske tropper til-
bake fra Nord Norge. Så utrolig rart det enn hdres ut, så
forteller TT oss videre at I:bskva har gitt det for våre enigran.n
ter selvsågt uforståelige svar at de ikke er villige til
trekke sine tropper tilbake.

Når-vi i denne forbindelse talte om
en na3rsagt utrolig glensonhet, så tenker vi nemlig på noen
megettalende og,for oss nordnenn, uhyggelige salutter som drC)n-
net i 1:,oskvas gater for bare noen måneder siden. Vi har nem-
lig ikke glemt de tyve kanonsalver fra 224 kanoner som Stalin
lot avfyre for å feire en av'Sovjets störste seire. Vi har
ikke glemt Stalins dagsordre, dengang de rdde soldater rykket
inn i Kirkenes,"den viktige havnen ved Berentshavet" som dags
ordren understreket. Vi har heller ikke glemt den ubehagelige
tilrettevisning ITygårdsvold og andre st&J.mer fra London mottok
etterat de hadde hilst og'hyldet sine russiske våpenbrddre med
den tussiske nasjonalsang, önskot våpenbrödrene velkaaJan og
trdstet norske lyttere med at befrielsan mernot seg dag for dag.
ibskva var nemlig suart nok til å understreke at det dreiet seg
slett ikke omnoen "befrielse"7. Sevjet hadde ororbrot on del av
Norge og mere gjenstår.

vi skal allikevel tilgi våre emi-
granter at de nettep i disse dager glemmer de langt fra hygge-
lige kjennsgjerninger. Det er nemlig ikke så ureit å finne
traden for vare ulykkelige landsmenn bort e i London, aller
minst når en mann som Churehill, står fram med det uhygeligste
vitnesbyrd om den greske borgerkrig. Vi forstår det sa inder-
lig godt når röster fra London gir uttrykk for den återkeste
nervdsitot det ligger nemlig så rv:w å trekke paralleller.
Det sbm har foregått i Hollas kunne så alt for godt hende
Norge hvis det gikk slik som mange amigranter inntil det siste
har hapet, at Tyskland skulle bryte sammen. Det er nå engang
konnet så mange streker og klatter i emigrantenes kalkulasjoner
at det nå ikke lenger synes nulig å få kalkulasjonen til å
gi noe gavaende resultat.

(fortsettes)
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IHW,N (fortsatt)

La oss forcta et aldri så lite tanke-
eksperiment. Sett at de tyske tropper rykket ut av Norge I
La oss videte tenke oss at bolsjevikene sto et stykke sydover i
landet vårt, vi kan jo si Earvik. England ville da sannsynligvis
sende over noen krigskip med ikke særlig styrker. Sammsn mad
disse styrker ville en rekke nordmenn innskipe seg. La oss
tenke oss at den norske aaigrantregjering kom tilbake, installer-
te seg tri Oslo, befrielsen skulle være et faktum akkurat slik
som  L'sllas I Vi 4 merke oss at regjeringen kommer fra London.
Fra Amerika vil sikkert også en rekke nordmenn komme med de
siste instruksjoner fra Washington og Wall Street. Som
så også i Norge I *Den britiske og amax.,ikanske kapitalisws trekk
ker i sine tråder, emigrantregjeringen får sine instriåksjoner,
selvsagt kommunister sitter framdeles i regjeringen, men
Englands og Amerikas interesser må beskyttes: kommunistehe må
ikke slippe i til i den grad disse mener de har rett til på
bakgrunn av den innsats de har gjort de siste årene. Det er
borgerskapet og kapitalismen som framdeles skal være herrer i
huset, i all fall syd for :LIarvik. Mbn friheten er nå vendt
tilbake til Nore og det går selvsagt ikke an å'nekte demnstra-
sjonstog, det gar ikke an a nekte kommunistene samle seg til
meter. Og så en dag, som i Aten, vil noen tusen komMunister gi
signalet til kamp. Underverdenen vil bli mobilisert, den lange
og grUndige utdannelse tusener av nordmenn har fått viser resul-
tater, borgexskapet merker akkurat som i Aten hva virkelig

betyr. (fölger utdrag av Te,urchills uttalelser om
borgerkrigen i Eellas oe.hans anklager mot Elas.)

Za, vi kan så inderlig godt forstå at
r3stere fra London er nerfröse for tiden, Det Iigger i sannhet
r.ær å trekke en parallell, og det ubyggelige er at cm en liknende
situesjon skulle oppstå i Norge, ville det være enda alvorligera
For, i motsetning til iHellas, sovjebutyrker befinnar seg alle-

rede nå på norsk jord I,

RENDULI0 DRAR TIL kSTFRONTEN.

Fra pålitelig.tysk hold Oslo meldes
det at generaloberst Rendulic har fratradt sin stilling soln

ere.Jtkoylimahderende for de tyske styrker i Norge cg er blitt
forflyttet til e'stfronten hvor han har overtatt ledelsen av en
arms av bergtropper.

Det meldes intet fra tyrk hold
Oslo QM hvem som skal bli hans etterfUger

TL  FORL1TE HUS OG HJEDI.

D.R. 21.45 Fra Oslo msldes det at sirka 20,000
evakuerte fra Fnnmark er ankommst tilMellom - og Sör-Norge.
I Trondheim er det blitt registrert 14,000 evakuerte og det
regnes med at fem til seks tusen personer har reist syover
langs kysten eller på annen måte uavhengig av evakueringer,

S.R. 12.30
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INTET VITES OFFISERSFA-J= PÅ SCHILDBLRG.

S.R. 22.15 (dansk) Sirka 1100 norske offiserer, ned til
löytnantgrad, har wert holdt arrestert av tyskerne i de siste
18 måneder. Dissé norske offiserer ble anbrakt i en krigsfange-
leir i Schildberg, tett ved den .6ver-Schlesiske grense, sirka
75 km. fra Breslau. Fangeleiren er muligens allerede oppgitt
av tyskerne, Oa krigsfangene er blitt frt bort av tyskerne,
eller om dct russiske framstöt også på detze avsnitt av fronten
er ko ilet så overraskende at nordmennene har kunnet befries,
vites ennå ikke.

HUNGERSNWEN ST2R FOR DkJREN I NORGE,

S.R. 22.15 (dansk) IJangelen på levnedsmidler i Norge er
nå så stor at hunsersnbden marmer seg. Formannen for Svensk
Röde Kors, prins Carl, har opplyst at det hverken finnes
fisk eller kjött eller poteter i tilstrekkelige mengder.
Særlig de norske barn trues av mangelsykdommer.

Röde Kors planlegger'en ny hjelpeaksjon
Det er således meningen å overföre 15,000 - 20,000 norske
barn til Sverige, Det arbeides videre på at man skal kunne
motta 20,000 voksne fra de brent os ödelagte otrådor _ Nord-
Norge, For tiden deles det ddglig ut ca. 200,000 porsjoner.
mat fra den svenskå Norgehirålp, men dette menes ikke lenger
ircwe tilstrekkelig, hvis den norske befolknings tre millioner
menn esker skal reddes fra hungersnöden.

BEDRIFTSSTANS AV FORSKJELLIGE GRUNNER,

S.R. 22.15 (dansk) I Sör- Og Vest- Norge har'det ene krigs-
viktige industrianlegg etter det annet måtte stanse virksomheten
som falge av materialmangel. Samtidi hat den norske sabotasje
vanskeliggjort for den tyske tropper a sende tropper og materi-
aler bort fra landet.

En amerikansk skribent, Paul Webler
har, ifölge TT, framhevet sabotasjen i Norge og Danmark som
en betydningsfull krigsinnsats. De sabotasjer som nordmenn og
dansker har utfört i de siste uker, overtreffer alle de tjenester
som de zidligere har ytet de allierte. Ved å brinse uorden i
transportsystemet i Norge og Danmark, har sabotörene frartakalt
betydelige forsinkelser i bortttansporten av de tys,.);:e troppene
fra Finnland til Tyskland.

BRANN.

18.00. (15) Lindelands vaskeri i l',ristiansand er
natt til tirsdag herjet av brann. Brannen ble oppdaget ved to-
tiden og da brannmannskapene kom tilstede, slo Zammene ut av
förste etåsje i huset. Det lyktes å begrense ilden til dette
ene huset, som imidlertid ble helt 3delagt. Alt tt,yet som vaske
vaskeriet hadde inne brente opp eller ble sterkt forkullet. År-
saken til brannen er forelöpig ukjent.
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TRYGDEKASSEN BIE BOMBET UT NYTTARSAFTEN.

21.00, (23) "Sosialdepartementet" meddeler: Nom
kunngjort i pressen har "ministerpresidenten" femte

desember 1944 'redtatt en lov om barnetilskott til visse arbeids-,

4fhv takere.

I loven er bestemt at det skal gis nmla
nærmere regler til gjennomföring av loven. Da vedkcbmmende
kontor i "Sosialdepartementet" (Annet Trygdekontor) ved fly
aligrepet på Oslo 31, desember 1944 fikk sine lokaler U.elagt,
er utarbeidingen av reglene blitt forsinket, men de vil na,
sanmen med skjemprriven bli sendt Trygdekassene i nærmesbe
framtid.

reglene er fastsatt at barnetilskot-
tene skal utbetales til de berettigede etterskottsvis for
kalenderkvartalet og Trygdekassen kan bestemme at arbeids-
giveren foretar utbtalingen. Trygdekassene kan, når de'selv
foretar utbetalingen, bestemme en annen utbeta1instermin, men
4.kke kortere enn fire uker eller lenger enn tre maneder.
Videre er det bestemt at delvis utbetaling av tilskottene for
förste kvartal 1945 skal foretas snarest mulig. Den ankelte
trygdekasse må derfor avgjöre når tilskottet skal utb&-,ales helt
eller delvis.

Premien skal betales fra 1. januar
1945 med knoner en pr, uke for hver arbeidstaker som da var
i trygdepliktig arbeid. Ellers betales premien fra den dah
trygdeplikten oppstår. Premien skal betales av arbeids-



giveren sammen med syketiTgdpremien, og tr3r9.,lekassene må
l'brste-eremieberegning ogsa beregne premie etter loven av
5. desember 1944.

SABOWURER EERK

19,30, .19) Fra 236 januar 1945 er kontorene til
Germanische :4eitstel1e Norwegen und des-SS-Ersatzkommandos
Norwegen i Stortingsgaten 22, 2. etasje, 0e1o,

URELL !3>
immr- ----

19.30 (20) Under et sprengningearbeid på BuSy
ved StavanQ,er hendte mandag ettermiddag et alvorlig uhell.
2n stein pa to tonn ble slynget opp pa taket til Stavanger
Ckipsopphuggingskompanis bygning. Steinen gikk tvels gjennum
den store bygningen og rett ned i kjelleren.

Bygningen ble sterkt ramponert, men e:
som ved et under kom ingen mennesker til sakde.
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FOLKLSENDEREN "NORGES 112IEET"

::ottakningsforholdene var dårlige for
folkesenderens vedkommende. Den beskjeftiget seg i dqg med de
vanskelige forhold befolkningen i Bergen lever under. Kull
er öyensynlig en sjeldenhet og bruken av elektriske kokeplater
er nærmest forbehold tyskerne og quislinGene. Bergenspatriotene
ble kallt på å sabotere Bergensbanen og lytberne ble advart mot
tvangamobiliseringen av arbeidskraft som tyskerne prver å få
innfört, J-ernbanesabotasjens store betydning ble igjen under-
streket og de danske patrioter ble holdt fram som et eksempel
på velutfört jernbanesabotasje. J-ernbanesabotasjen er en virke-
lig hdelp for de allierte, gjennom den hjelper man troppene våre
ved fronten og bidrar til var egen befrielse. Dette siste,
sa folkesenderen, t3r ytterst'viktig. Derfor må jernbanesabo-
tajsfin fortsettes i Norge og, om mulig,utvides. (Resten av
sendingen druknet i forstyrrelser.)

THORSNES ER GODT SK1RET FOR TUNGEBAUDET. FOREDRAG Oi. "POL1TISK

TALEKUNST".(sammendrag)

O.R. 18.30 ("„Iktuelt)
Thorsnes beg nte med å si at hans fore-

draE var beregnet på alle dem som för asjonal Samlings oppkomst
eller inntil 9, april 1940, var upolitisk innstillet og iklae
kunne tenke seg muligheten av å betre en talerstol, mennesker som
siden har måttet Gjöre det. Det var ikke så å forstå at disse
personer var mere taletrengt enn andre, men de fölte et kall til
a dele sine overbevisninger med andre mennesker.

Det er to spörsmål som reiser seg når
man taler om veltalenhet i derne tiden. Det ene er: "har den
politiske taler noen hensik nettopp nå? Det annet er: Lar det
seg Ejöre å lEere veltalenhetens kunst? Det förste spörsmål var
allerede blitt besvart ved Thorsnesr henvisning til alle de
upolitiske mennesker som, som en fblge av tingene tilstand,
og tidens alvo$ har måttet bli politiske mennesker. I dette
tilfelle cr den politiske veltalenhet, sammen med perso4lig inn-
sats, et av de viktigste propagandavåpen som overhodet eksisterer.
Likevel er det blitt sagt at folk flest ikke liker propaganda
og veltalenhet. "Fra ord til innsats" er tidens store slagord.
Dette skriver teg fra den tid hvor propaganda og partipolitikk
var ett og det samme, i tiden mellom de to kriger da sannheten
av det gamle norske ord "Et ord er et ord, og en mann er en
mann" var helt falt bort. Men nå er ikke "fra ord til innsats"
noe problem lenger men ord og-kultur på den ene side og
handlinG og kamp pa den anne side utfyller hverandre, pa samme
måte som innhold og form alltid må v=e en enhet og en helhet.

Som middel og våpen i den åndelige
krigföringen cr den politiske talen helt uundævrlig. Den er
ikke noe mål i seg selv. Typisk for talekunsten er at den
har störst betydning nettopp i urblige tidet.. Penger kån nok
forberede en omveltning, men det er taleren, forkynneren, som
får ballen til å rulle, (Eitler og Gbibbels siteres på emnet
om talekunst). lj'en talen må alltid understöttes ag det <..
-personlige forbillede, det personlige eksempel.

(fortsettes)

"
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TALIKUNUTEN (fortsatt)

Gjennom en stadig skolering og stadig
trening utvikles et menneskes karakter og vilje. Talen tvinger
en til å tro på seg selv og stå på egne ben. Talen får en til
å mestre selv den vanskeligste situasjon all politisk tale
bunner til syvende og sist i vågelyst og i kamplyst,

Kan talekunsten Imres? Dette er et
spörsmål som stadig beskjeftiger forfatterne Wir bbker QM veltalen-
het og det er problem som fra tid til annen også'blir dröftet
mann og mann imellom. Alle mennesker kan skrive, men ikke alle
kan tale og dette er skolenes skyld, I begynnelsen gar ordet,
det levende talte ord og ikke skriftspråket med de aller siste
rettskrivningsregler. Det er riktig at språket skapte oss
mennesker til det vi er, at språket skapte forutsetningen for alt
menneskelig åndsliv Og all menneskelig kultur. Mendet var ikke
först skrifttegnene, i all falI ikke bare dem, som hevet oss
over dyrestadiet, det var talen, det levende talte ordet. Fra
det syvende åx blir skriften det eneste saliggjörende for .,
mennesket, det gjelder å lmre å skrive og glemme å tale, AlI
skolering av talere må derfor forsZike å overföre ideene fra stile-
bok og skolestuen til det levende talte ordet. Målet må vmre
å få jevne alminnelige mennesker til å uttrykke eeg slik at de'
som IWrer på ikke bare så noenlunde forstår hva det er tale om,
men at det han sier ikke er til å misforstå,

Talekunsten ER en kunst, og som all
annen kunst må den keres. Noen har nn1eg for kunsten og'kommer
lenger enn andre, men de fleste kan Imre a bli veltalendes selg
om de ikke har slike naturlie anlegg, Stadig öving og skansels-
ls kritikk og selvkritikk ma det til for at man skal bli en
noe tess som taler og Thorsnes foreslo opprettelsen av regulmre
studiesirkler, som skal komme sammen en gang om uken. Deltaker-
antallet bör ikke overstige tolv tbg mötene bör vare lalvannen
times tid, Sirklene må ha ledere som er fortolige med tale-
kunstens praktiske og teoretiske side. På det förste mbte fore-
slår Thorsnes, skal vies til en redegjörelse av talekunsten med
anledning for deltakerne til å stille spörsmål, Neste mbite 16sner
tungebåndene og deltakerne må da behandle korte, selvvalgte
emner. Hver taler skal bare tale tre minutter. .1n.andVemnene
foreslått av Thorsnes var; "133r en holde hund i denne tiden?" og
"Bör voksne mennesker samle på frimerker og liknende?" Det må
også utpekes referenter, som referer talene fra fcerige midte,
de må tale uten manuskript. Etter hovedtalen blir prdet fritt
og talerens framtreden, framfbring, talans innhold sv.kritiseres.
nan må dog passe på ikke å blande form og innhold sammen.

SETT OG HOR1"

O.R. 19.15 I denne rpogrampost talte i dag ekspe-
disjonssjef Bjarne Holst om Signe Lunds nettopp utkomne bok
"Sol gjennom skyer". Fra foredraget ftamgikk det at Ho:st var
en varm beundrer av'fru Lund. I boken, som er biud av
fruens autobiograf.i, beskriver Signe Lund sin barndom og ungdom.
Av kapitlene fra Amerikaoppholdet framgår det at hun ikke er
smrlig velvillig §teht mot unerikanerne. Det anerikanske folk
fille ikke ha krigen, etter fruens menigg, og det var et forferde-
lig sjokk for henne da hennes egen sönn lot seg verve som frivil-
lig. Etter fruens oppfatning har ikke det norske folk satt nok
pris på hennes komposisjoner, smrl'g hennes "Bereeuse","som blir
spilt av store kunstnere, som Krdler, utlandet."
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FISICEN KOLTLER ,

O.R. 13.15 Storsildfisket: Etter meldinger som foreligger
hittil ser det nå ut son om fisken nå for alvor er ved å sige
inn på feltene. Forsdksdriveren på Korsfjordavsnittet, som
i natt var ute og drev nordover, er ko_met inn med fangst. Det
meldes videre am gode utsikter. Fra de andre foltene er det
foreldpig ikke innldpet noen meldinger.

Under lesningen av meldingen ble det
telefonert at forsdksdriveren på Svinöyfeltet er kommet inn
til Fosnavåg med 60 111. storsild. Fangsten var tatt på al-
minnelig drivfelt.

O.R. 19.15 Silden er ved å sige inn på fe1tene,
som allerede meldt. Det foreligger nye meldinger som bekrefter
dette. Endel seifiskere er kommet inn til Sålyvik og meldes
om gode utsikter. Seien går i åter og den fölges av masse
hval. Likeledes meldes det om gode utsikter på fldrefe1tett.

O.R. 13.15 Småsildfisket Fra Sdr-Tröndelag meldes at det på
feltet ved StSörna er kaståt endel fangster på tilsammen ca.
180 hl, bildene störrelee er fortsatt 20 - 34 stykker pr. kilo.

22.30. Trålefisket? En rekner med at trålerfisket i Oslo-
fjorden vi1 komme i ang i slutten av måneden eller först i
februar, Omla 40 bater kommer til å delta og det er håp om at
redskaosspörsmalet skal bli lbst tilfredsstillende.

‘,09.00. (24.1.) Det var ikke innkommet noen nye nol-
dinger til sildemeldingen klokken 09.00 onsdag.

...... •• • •• 

0.R. 19.00 Heimeyrket: Det meldes at heimeyrket har klart
seg bra under krigen. Arbeidsdirektör Eikran er av den mening
at det skulle være trengere kontroll med kvaliteten og prisen
for alle husflidsvarer, både nå og etter krigen.

O.R. 19.00 Rovd r la en: Fra --drandbu meldes at man nå skal
gjöre alvor av a prdve a rydde ut roddyrene i Oppland. Det er myt
mye rovdyr i distriktet. Det er blitt utdelt 20 rifler til
rovdyrjegere og skilddpremien på jerv er satt opp så at den nå
tilsaAnen utgjör 4,200 kroner.

killy0.R. 19.00 Korresoondansekurs i f'ærfeavl: Fra Gran meldes
at Brandbu Fjærfeskule skal sette epp en brevskole i fjwrfeavl.
Brevkursene skal ledes av Leif Svensen, sekretwei Norsk Fjwr-
feavl.

18.00. (16) Elevenes skrekk: Det er kommet klage på en lærer-
inne til Lista skolestyre. Hun har opotrådt ubehersket ged flere
anledninger og hennes opptreden ellers har på ingen måte wgrt
ukalnderlig. Klagen er undertegnet av 40 foresatte, som truer
med skolestreik hvis hun ikke fjernes fra skolen. lærerinnen har
vært ansatt ved Lista skolekrets i 24 år og hennes ubeherskede
opptreden har gjentagne ganGer fört til pinlise opptrinn. For 5
år siden ble hun suspendert en tid. Blandt annet har hun slått
til en lærer og dasket skolebesty:-cren om örene med en våt vaske-
fille, huh har kastet en kollega ut av huset og opptrådt uforskam
met overfor lensmannen som hun har anmeldt. Saken dröftes.
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JOURNALIST FYLSTAD (?) INTERVJUER EN FRONEWZMPER,

O.R. 18.30 (aktuelt)
Det er i disse dager fire år siden

"föreren" kom med sitt opprop til aktiv kamp, skulder til
gkulder med de tyske kamerater. Mange norske ungdommer har
disse årene ofret livet i bitter og hard kamp på alle fronter.
I dag kjemper nordmenn sammen med sine tyske våpenbrödre i alle
avdelinger av den tyske vernemakt - vi finner de til sjitSss,
luften (Sg til lands. Men den störste innsats har mmrt på aust-
fronten, fnist gennom divisjon Viking4 siden kom den norske
legion med sin arefulle innsats foran 1,eningrad. I 1943 ble
regiment Norge opprettet som en takk og anerkjennelse for Norges
heltemodige kamp. I de mest innbitte og seige forsvarskamper
har'regiment Norge hevdet vårt navn og forsvart våre farger med
ære, Allerede i 1941 var det mange unge gutter som meldte ses,
men på grunn av sin unge alder fikk de ikke reise ut. Mange
av mIne kamerater er blitt igjen derute, i dag ar kampene sa
harde og avgjörende at det er klart at guttene ikke lenger får
perm så ofte. Mange har imidlertidgått reise heim for å gifte
seg. For et par uker siden k6mPer Ramherg fra Trondheim fra
kamplinjen i Kurland. Nå Per, er du også kommet heim for å &J.fte
deg?"

perm."
" Nei, dessverre, jeg er bare heime på

I lbpet av intervjuet forteller Ramberg
at han var 17 år da han dro ut. Utdannelsen i'Germanske SS
Norge hadde*vært hard. Ramberg hadde harde ord å si om
partisanene, som han kalte"kjeltringer og uslinger", som a1dri
vovet seg ut på åpen og ærlig kamp. Ved fronten i Kurlånd hadde
det vært rikelig med mat og frukt, såsom druer, plammer, pærer og
valnötter. Uhder de harde kampene ved Narva hadde det vanket
alle slags tilleggsrasjoner. På spörshålet om hans tjenestetid
ikke egentlig var over for lenge siden, svarte Ramberg at nå
kunn e man ikke snakke om t;enestetid,"det er en kamp på liv og
död", Ramberg sluttet"med a fortelIe at han skulle reise ut
igjen den fölgende dag,

FLYKTNINGEFILIEN G;rn LYIM
•!. 


S R. 22.15 (dansk) I Stockholm var det i går på en kort
film "Flyktninger finner en havn" med flyktninger av mange
nasjonaliteter som nedspillende. Man ser i filmen hvordan flyk=h-
ningfartöyer stevner inn mot svensk kyst og flyktninger der en-
somt vandrer over fjell, is og sne for å unnslippe deres forfölm.
gere. Det vises hvordan flyktningene blir hjulpet fra svensk
siede. Filmen er op)tatt av Bjarne Henningjensen. Den ble godt
mottatt og det blir framhevet i al.np.cidesene at den gir de sven-
dke tilskuere mange opplysningr cm ilyktningenes leve%1J11:.
Flyktningene ligger ikke landet til byrde, men utförer nyttig
arbeide pa de mange områder hvor det stadig er aigl.1cA
arbeidskraft.

SPÖRSM1LET OM DE FINSKE KRIGSFORBRYTERE:
R. 22,15 dansk t medlem av den allierte kontrollkom-

misjon i Finnland har til en krets av utenlandske journalister
framhevet at enflå var ingen som sktes for å mmre krl,gsforbryter
blitt arrestert, til tross for at 32:E)mningen krever at de menn -
S0111 gar ansvarlige blir stillet Russerne måtte ha
grunn til å stille seg mistenksc= Ja han.
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SABOTASJEN I DANY1ARK.

D.R. 12.30. Et sabotasjeattentat ble mandag for-
övet mot "Garagegaarden" i Nörrebrogade i Köbenhavn. Ejs halvt
snes vogner ble Scielagt ved brann. Brannen menes å være påsatt.
Endel menn såes på stedet like för brannen begynte„

S.R. 19.00 Det har vært fordvet et bombeattentat
mot Slagelse Easkinfabrikk i Slagelse, meldes det fra 123ben7
havn, Det ble lagt ut bomber i maskinhallen og virkningehe
av disse var meget store.

S.R. 19.00 Et par bevepnede monn innfant seg
Poul Lb1lers Kaskinfabrikk i Borup ved Roskilde. VaktMann-
skapet b1e avvepnet og tvunget til å forlate bygningen, hvoretter
et par bomber ble lagt ut. Ingen mennesker kom til skade.

S.R. 12.30 firmaer i Nye sabotasjehandlinger er blitt be-
gått mot/Hans Justs Magasin i Aarhuwgade i I,öbenhavn, Ti menn
avvepnet sabotasjevaktene og la ut bomber i firmaet Elektro-
mekano  A/S  hvor to bomber eksploderte. Det ble forårsaket
store ddeleggelser og den tilstötende Skandinaviak Radiorör-
fabril± A/S fikk sine lokaler fullstendig ödelagt. Det nevnes
ikke om noen mennesker omkom eller ble skadet.,

411,S.R. 22.15 Fra nbenhavn meldes til Dansk Presse-
tjeneste i Stockholm at jt,trnbanesabotasjen på jylland har tatt
et voldsomt oppsving, Det går neppe et dögn uten at det wprenges
skinner, skiftespor etc. Natten til lördag ble stasjonen i
Horsens satt delvis ut av spillet ved en rekke sprengninger.
Jy11andspkspressen der skulle 'mrt i Köbenhavn 1,3rdag etter-
iniddag, ble nesten et helt Ugn forsinket. Forskjellige tog
som hadde betydning for tyskerne led samme skjebne som ek-
spressen. Hovedfyret ved innseilingen til Irhus havn ble
sprenEt fredag aften, Irhus havn er etberhånden blitt en av
de viktigste havnene i Jylland for transportene fra Norge.

D.R. 18.35 Tirsdag morgen utbrbt
på De Forenede DampskibsselSkabers "Margrethe.
forårsaket ved noe glU.ende aske sam var lempet
skottene. Den ble hurtig slukket og skipet ble

det brann ombord
Brannen var
ut på et av
ikke skadet.

ALVORLIG B.E(LESELNANGEL I DANMARK.
•••

I nove.:Jber måned op-ohörte de siste
kullleveranser fra Vestfalen og deretter er det bare blitt ut-
skipct mindre partier t:ske kull og koks over L)stersjöhavnene
Stettin og Danzig. Disse laster kom fra Schlesien. Sam fölge
av swmenbruddet på östfronten er nå alle tyske kullleveranser
til Danmark blitt stanset. Skip der var i fart fra tysk til
dansk havn med leveringer av kull og koks er blitt kallt til-
bake og har fått ordre til å losse lasten. Det har i det siste
vært svært amått med tyske kul11everanser til Danmark. Det

untt av til 250,000 tonn kull og koks om m
maneden, men i den forlöpne tid av januar og inntil utfrsels-

(fortsatt)
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BRENSELSITUASJOLEN I DANMARIC.(fortsatt)

forbudet kom siste fredag, var det blitt levert 39,000 tonn.

D.R# 21.45 Som fölge av den alvorlige brense1-
situasjon har Danske Statsbandr funnet seg nddsaget til å-gå
til inngripende innskrenkninger av trafikken fra og med 1.
februar. En nödtabell har allerede en stund vært ferdig og
den trer nå i kraft. Ifdlge nödtabellen innstilles all jern-
banetrafikk om söndagen med unntake1se av trafikken på S-banen

Ebbenhavn og de inotortog som er blitt innsatt i Aarhus og
omggn i stedet for de brente splorvogner, På de fleste
linjer som drives med damp kommer det bare til å ldpe to tog
i hver retning om dagen.

Godstogene som bare kommer til å kjöre
ettersom påkrevet, kommer bare til å ha en- persongog n og de
passasjerer som ikke kommer med, må bli ti1bake,Etter den nye
togtabellen er jernbanotrafikken skåret ned-til omtrent 20% av
den normale.

S.R. 08.00 (24.16) Som fdlge av at tyskerne har stoppet
alle kull og loksleveranser til Danmark ventes en nedskjæring
av gas og elektrisitetsleveransene. Fartby i fart mellom
Danmark og TyskIand er blitt kallt tilbake og de danske myndig-
heter har hjemkalt alle danske kullbåter på vei til Tyskaland.

DRIFWNESERENKNINGER I SVERIGE.

S.R. 12.30 En betydolig driftsinnskrenkning -gjöres
ved Skutfors industrier i slutten av denne uke. Såvel sulfat-
fabrikken som sagverket kommer til å innstille driften. 300
mann beröre av driftsinnskrenkningen som bl.a. er foranlediget
av at lagrene er overfyllte. Det regfies med at 200 av de 300
menn som således kommer ut av arbeid, kan brukes i skogsarbeide

og det har vært spörsmål QM kommunale hjelpearbeider.

FLYULYKKE.

21.30 (24) Fra Stockholm meldes at det under fly-
övelser ved Malmen tirsdag formiddag skjedde en flyulykke, idet
et f1y på bakken ble rant av et fly som nettopp var i ferd
med a starte. En kurer ble drept og begge flyene brente opp
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Fortrolig,

Meldinger,onsdag 24 jenuar,1945.

Selvangivelson og seddelhanstringen.

21,30. (23*
De son har sett de.nye selvangivelsbssl,

skjemaneno har sikkert nerket at det under avsnittet : Fornue,ned
sperret trykk er satt opp et punkt son tidligere ikke har vært fran-
hevet,Det cr litra1,K0NTLNTBEHOLDNING,sonikke bare er uthevct,men
til og ned har fått en ti1f6yelse;NB9 Mk BESVRES,

N.T.B.har honvendt seg til likningssjefen
og bcdt han fortelle litt on hensikten ned dette nyc trekk i selv-
angivelsen-skjonaet,

Likningssjef Olafsen opplyser at
nng1siellubn6soy redigert.av-,finansdepartementets skatteavdeling,
I og for seg er det jo overflod å foreta noen tilfbyclser eller ut-
heveasI.Dot publtkun er forpliktet til å lese selvangivelsen nn
niy£A,r;13 oegi. tLL 1jC og korr'L:ku ir p`i alle
sp3rsmå1,sier'likningssjefon,Gjör fcik lkke det vil dot g:24 ut
over der, solv,hvjs det bllr oppdaget ncen unyak4s,ighet.I:1idlertid
har nan erfaringer for at folk tar det nindre nöye ned å gi opp
den kontantbeholdning de hadde ved årsskiftet. Tidligere hadde nan s:
regel ikke stbrre belöp i kontanter heine og da spilte det nindre rci
skattemessig sett.Nå er inidlertid pengerikeligheten langt större
enn för og folk son har höve tildet har av forsiktighetshensyn konta:

beholdninger son de i nornale tider ikke hadde drönt om å oio.En
mengde mennesker og særlig de son har skaffet seg inntekter på en
noe sku=e1 måte og som önsker å holde dette skjult,har ogsa i stor
utstrekkning hanstret sedlor.Jeg kan tonke meg at dette har mm.t be-'
stennende for skattemyndigheton.De'vil hindre at folk skal konne i
vansker på grunn av uoppnerksonhot,santidig son den nye uthevelsonp,
selvangivelsesskjenaot minner folk on deres ansvar, Folk sitteralts
inne med store kontantbelöp nå for tiden ?

Ja ,det er sikkert.Dette ned kontantri:,
don= hos nange nennesker er forvrig et forhold son alle er oppnel-,
son på.

Med tanke på de tiltak som er gjort i
andre land for å bcgrense seddelnengden,rtuine skattesnyterne og inn-
dra den såkalte ulovligc krigsfortjeneste,sp5r N,T.B. likningssjofer
tilslutt on uthevelsen i selvantivblson tar sikte på noe bestent i
framtiden.Likningssjefen opplyser inidlertid at han forelidpig ikke
kan svare på dette spörsmål.

Nord-Norsko  diktere skal"hedrestl
Ur73-0,(41f

serien Nord-Norske diktere i kringkas
ingen taker Sigurd ;,:busdal on. Knut Hamsun k1.19,15 torsdag

,Major Sundlo blir rådmann,
21,30. (42F--

Snöstorn i Drihnark,

D.R.18,350 Under do sistoS dages snZJstorn er snZineng,
don i visse deler av Dannark blitt så stor at enkelte byer allerede
har evorskredet det for hele vinteren budgetterte belöp til ane,ryd
ning.Dette er således tilfellet i Randers og Silkobor,gd

Brondselssituasjonen i Danmark
har nedft;rt at folk ner og ner går over

til å kjöpe torv til ovnsfyring.

Innenriksdepartenentet har konstituert
o1d:Mre2 15.0b<jUr)_,major 3undlo son ru.d.uani H unor ko:rluno,
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Fiskerimeldinger.
O.R.13454 Storsilden nærmer seg.

Alle tegn tyder på at storsilden nå
kemmet under landDet synes imidlertid om om det bare er de fördtte
stråler av silden som er koelmet langt nok iun.Det moldes fra Flo
distriktet at håfiskere som er innkommet fra allmlndelig drivfelt
ved Bramanger h ar observert sild.Dor er således idag innkomeet
endel drivere med mindre fangstorDer er iiidlottid ogs4 idag inn-
komet endel drivere med svarte garn.

Forövrig meldes det fra fultene at do
snurpereSOD har forsökt å stenge de små slimpersom er"observert
ikke har hatt noe held med seg idet silde står for dypt.

Vannsklptede gårdsbruk skal eksproprieres av det offentliue,

O.R.13,50.
Under de nåverende forhold skulle man

ha grunn til å tro at jordstyrenc sleerp å passe på at jordon
blir drevet på en forsvarlig måte.Stort sett må en da oeså si at
forholdenecr bra,mon det er dosverre noon som river nedholhots-
inntrykket .Dette gjelder vesentlie bruk som staclig er i handel-
en som blir overtate av utenbys folkog da særlig av byfelk ved
skjöt eller arv.a-ordstyrene passer på som smeer og etter det
Bygningsblaer erfayer skal dkal et av herredsstyrene i Vestfold i
tr framtid behandle en slik såk.Det gje:der en gard soir er ever-
att etter arvingene og som ligger vass-sjuk os tilerode med kre'e:
og småskoe.Her foreligger det forslag fra jordstyret simpelthen
å ekspropriere denne garden så den kan komme på hender som vil
skjb'tte den og vorne om den på en bedre måte.

iierindere5y budemuseum får hus.

d.R.13,50.
Inderby brandtrygdelag holdt ekstra-

=dinær generalforsamling ianledning av'lagets 100 årige beståell,
Generalforsamlingen vedtek å bevilgo Mr.50,00e til et bygdelegs-
museum for bygdene Indreby Samboland ? og Röre,alts4 det gamle
Inderby herred. De ki.30,000 ytos som en gave lunledning av jubi-
leet.Samlingene for det nevntebygdemuseum har hiteil vært oppbe-
vart iSe3eshaug gUlb kirke.

Kråkekri:fi, i 01q1and.
U71tZt3eu•

den nmrmeste framtid vil det bli satt
igang en systematisk krig mot kråka irep1and:12yIjeW,'Tommunene i så-
vel eppland som Hedemark har gitt bidrag til krigsutgiftone og det
har lykkes å skaffe tilstrekkelig glyseerim til fremstilling av gie'
åter.

Distriktejægermester .Aekenberg dtLaler at
kråkekrigen er et tiltak av stor betydning ikke minst fee jordbruk-
et ,da kråkebestanden har öket så betydelig i dot siete at det er
blitt en stor plage. Herredsjægermestrone skal oppnevne bt par • ann
til å legge ut åton og en rogner med at 3 kilo glysserin pr,horrod
vil greie seg. lete legges ut på gjödselhaugene nar det vorsto av
vinterminna er ever. All kråke som fanges på denne måten skal bl.a,
nyttiggjöres som for tiö sblvrevene.

Professor Vitanen f ller åra

O.R.13,50.
Den kjonte fimske forskeren professor

A.I,V1tainen fylte 15 januar 51 ar. Det er svært få mennesker som
kan se tilbake påen sa omfattende virksomhot i en så relativ ung
alder. Det er i förste rekke en rasjonell dyrking av belgvekster
til dyrefor og konserboring av disse gjennom A,U,V.metoden at pro-
fessor Vitainen for alltoid hor sog et navn i landbruketsFortzettesa
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Professor Vitanon.Fortsettes.
historie.Hans navn er kjent over hele verden.

Fyrtstikksituasjonen ,B3ndene sppfordres til å hogge åsp.

O.R.13,50.
I en samtale omkring fyrstikksituasjonen

retter diroktör Frölich ved Bryn,Halden og Nittedal Ten:Istikkfa-
brikk en inntreneende henstilling til böndeno om å gå inn for å
hogee props til 2yrstikkindustrion Den åsp som blir hogd vil gå
inn under tvangs=6ten og prisen er swrlig hög nå så det er mcget
lönnende å levere åsp for tiden.

Fyrstikker har man jo meget god bruk
for både på landet og i byene så det ur å håpe at'produksjonen
ikke må reduseres mere pa grunn av materialmangelpmen t den må
bke slik at man kan behovet.Foruten materialmangel er det
ökende forbruk som bevirker kna-jphoten.,på fyrstikker uttaler hr.
Frölich.Saken cr nemlie den at vi idag produserer det samme kvan-

'tum fyrstikker som i 1938,men behovet er blitt så meget stbrre.
Efl.6ket vedfyring,men först oe fraist rbykingen av tobakk er det
som krever mer fyrstik:.er enn vanlie og det skader slett ikke
å henstille til r3y,kerne og da mrlie snadderöykerne at de Aå lmrc
seg til å ökonomisere med fyrsti Ilene så lenge knappheten varer.
En ivrig snadderyker seg som oftest ikke så lenge med en eske fyi
stikker,sær34g nar han röyker heimeavla. Det har vært dröftet am
man skulle ea til en slaes rasjoncring 0v fyrstikker,slik at alle
var istand til å få det nUdveJ,digste av denne vare,men det lar scE
vanskelig ejbre å finne fram til en tilfretsstillende ordning.
FRa fabrikken fordeler vi fyrdtikkene i forhold til leireransen
1939 og det same prinsipp nytter grossitene. Og i alle forevet-
ninger er jo fyrsti_ ene rasjonlot slik at en får bare en a to eskc
ad ganggn. Transport,vansker cr også virksningsfull hemning for p-
duksjonen,uttaler direktZ5r Frölich,men dot avgjörende er at,1 vi
nok materialer.Z-e vil derfor gjento oppfordringen om å gå inn fol
øket åsphoggingpsa skal det nok bli fyrstikker igjen.

Radikalt forsla for hesteavlens framgang.

O.R.13,50.
P4 et möte i Brandbu fram1a3 den kjente

hesteoppdrettor Jbhan Grini et interes, ant forslag.Han foreslo at
hestuavlsforeningen skulle iverksettestållbefaring: i likhot med
fjöspefu±ing som bendelagene har foretatt Hr. Grini framholdt
at det Var like mye som taltefor befaringer av stallene som ov
fjösenep og til stor nytte for hesteeierne.'Befaringskomiteen måt-
te i hver bygd bestå averfarne cmdretterep som kunne gi råd og
vegleieing.Det viser seg at det hvert år utbys hester til unghest-
skuene og utstillingene som aldribm'da vwre framstilt og mange
unghester er i dårlig forfattning og kondisjon. •Det skyldes mang
el på re3kt og pleie og det er mcnge hoster som stelIes helt galt.
Hovpleien for eksenpol vies alt for liten oppmerkomhbt. Det
samme gjelder stellet og foringen av unehestene. Ved en stallbefa:
ing kunne alle feil og mangler påpekes og dyktige stallkarer far
den anerkjennelse de har krav pa. Forslaget vakte allmindelig til-
sluttning og d tt ble vedtatt u söke den gjennomft5rt på best nuli
måte.

Nå er kuene blitt for store.

Oskar Fjörtoft sier i en santale om raw-
kollefe at den inn kryssning som fra enkelte hold er påstått er
n3dvendig er noe soM ikke bör bli allmindelig. De beste beset—
ninger av trönderfe,hvorfra de ',:fItIsta-,,W7Isokdarektn=toiarenåer
alle så store at det er spörsmål om dyrene cr for store for lönner.
de jordbruk. En av våre statskonsulenter sa såvidt jeg husker at

Fortsettes.

O.R,13,50.
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Kuene,Fortsettes.
Bare 10 av Tröndelagens gardsbruk med fordel kan ha kjur på

kvart og dette syn vil jeg fullt ut stötte.
fri for: Det.:bjælsolgt.ikuunwLilmIZ;-bhs~ .

kjyr med rett rygg og fri for den skjedmende högt ansatte hale,
men dette'nener jeg må gå an å få bort med utvalg av avlsokser i
TrZinderfe.Enkelte opdrettere kan vel ha interesse av å ha store dyr
men jeg tror at vi do fleste nolkeprodusenter best ved å holde
mindre dyr, Dermed går det minst for til dyra og nan kunnetå
lbnnsomme nelkekjyr..å. fö på store kjyr som får lite mat år'ettor
år til kjyrne er utslitt bare for å fa åitt mer for slaktet,det blk
å spere pa skillingen og la daleren gålsier Han tilslutt.

Pels ravlerne man er for,

O.R. 19.00,
Fra revegårdene neldes det at de flente

er ferdig med hvalpingen,men_somme steder har man bare fått en
br6kdel av de hvalpdr man fikk tidligere år*Dyra pelsa seinare
år enn ve.n.li Dette skyldeformangelen.Ellers vert uvalig mange
dyr pelsa iår idet eigarane av de eigarane jamt over mitker be-
standen ikke så lito.,Flere går ned til det halve eller enda mer.

B1verum blirkvitt forn derne.

O.R. 19.00.
Da Elveran konnune fikk akkord i 1931

ble det utnevnt et styre der Xravsnennene var ned til å styre de
kommune eigedonnene som kastet noe av seg.I den sisto tid er det
arbeidet med å få onskipet dette og igår kon det nelding fra innerr

riksdepartenentet om at søknaden er stbttet 2ra siste februar.
Ordfbrer Grindal sier til avison OstlendL-

111, dingen at dette er den siste skanse for vanstyret i gnmle dager

forbryterhande arretsert i Brandbu.

4.11.19,00.
8 Den store skyldsåken fra Gran ved Brand-

bu blir större og större.Lensnaanen I Brandbu fengslet igår on 26 å31
gammel mann i J'aren som har wert med og nå sitter ialt fenrlann
varetekt.Politiet mener dog at de nå har tatt hele don banden son
har mmrt på ferde. Den nannen som sist ble fengslot var med på å
tyveriet av resjonetingskortene i Gran forsyningsnovnd.Han har kjöpt
stjålne kort for kr.12500.En 18 åri gutt har gjort to innbrudd i
Brandbu og plyndret ilgpdsskuret pa 3aren stasjon Ennvidere har hdn
brutt seg inn i en ferretning på jaren og stjålet on nengde tobakk,
sigaretter,flattbrMlrasjoneringsmerker og annet. Han har også mmrt
med p, tjuslaktning.

En_gargiel årdbrukor dre t.

O.R.19.00.
411",Ringerike ble dropt

vogen veltet lasset
Buskerud Blad.

N o sabotes ehandlin or

D,R. 12,30.

" Den ganle gårdbrUker Anders Lerberg på
går.Han skullo kjöre et vedlass boim og pa •

over ham. Lerberg ble 81 år gannelpfortellor

Danmark.

Sebotasjohandlingene fortsetter i Kjöben-
havn. Natt til onSdag ble Oarl A liers forretningseienddm,det store
kompleks på Valby,Kjnenhavn W.elagt ved storbrand*

Sabotörene trengte inn i bygningen og op
fordrot arbeiderne t3.1 å fjerne seg. E1,23,33 Skjedde_,3 eksplosjonec
og et 3yeb1ikk etter sto hole flannor. Dn'annen
snart sa stort on-2ang at det ver ul å få bukt ned flanclono.

Fortsettes.
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Brand i Allers storbygg.Fortsettos.

löpet av ct par timer lå hele byscet i'ruiner,og av det svære
konpleks sto bare kefttOravdelingen iejen,nen ogsa denne var meget
skadet innvendig

Under sluktiggarbeidet ble 20-25 mann
såret og under skuddveksling ned sabotörene ble vaktmester Ernst
Tonniftg Liljekvist drept.Byvakt Holger Lundby Pedersen ble hårt
såret,da han ble raiet av en radiator som ble slynget i luftOn
nnder eksplosjonen.Ialt mått'e 18 personer bringes til sykhus for
~mr de hadde pådratt seg,vesentlig snittsar av flyvende glass.

Brandvesenet rykket ut med 16 brandbiler
og frst ved 7.00 tiden lykkes det å bli herre over ilden,men da
var de tekniske avdelingerltrykkeriet nv. helt ödelagt.

Såvidt man kan forstå var bombene plasse
rundt kuppelbygningen-idet store deler av den ble blåst bort med
en gang og av restene står bare forvridde jerndeler igjen Et til-
stötende lager av gammelt papir ble også flammenes rov.

Tusener av mennesker styrtet til for å
overvære den voldsonme ildebRand.

Tusener av vindusruter ble knust i det t--
stbtende distrikt.De sakkyndige (lener det er det störste tap av
vindusruter som noensinne har 2wnnet sted i Kjöbenhavn.

Senere meldes at en eiendon i Kjellegårc:
vei nåtte eVakueres. Faleks redhingskorps rykket ut med stort
mannskapet ,son utförte et glinrende arbeid

Fire unge menn som ville utnytte situa-
sjonen forsfficte å bryte seg inn i et av de nærliggende hus ble
arrestert,

• Allets utga fölgende blad :
Illustrert Familjoblad,Weekend, (Skippor Skrekk)Nordisk Mönster-
Tidende,Det Nye Radioblad, oe Carl Allers bokforlag,son samtlige
ble rannet.Dertil koiuiier den stebre papirfabrikk son firnaet eiet.

Clas Allers uttaler at han forelöbig ikk
er istand til å fastslå skadons onfang,nen det dreier seg om ad-
skillige nillioner kroner.3 til 4 hundre nann blir arbeidsledig på
grunn av branden.

C.A..Stubbs tannhjulfabrikk
ke spreftet 1 lugten'natt til onsdag.Sabotörene ga arbeiderne be-
skjed om a fjerne Seg,hvoretter de plasserto bombene som sprengte
fabrikken i luften.

Ingen mennesker ble skadet under eksplosj-
sjonen.

Aft iverne får sin bekomst.
D.R. 18, 5.

Den konservatiVe folketingsnann grossere
William Prine,Kjöbenhavn ble skutt av'to mann son kjørte bortpå
wykler,Prime var på veg til sitt kontor.Han Wde på stedet,

Forlid.
,,R.18,35„

Den nye fiskekutter Laura,tilhörende
Iver'Iversen forliste natt til onsdag.Sanmen ned Iversen var en un
gutt, Yngvar 3onsen.Begge onkom under forliset.

Priskontrollen i K'öbenhavn 

besökte slakternester Holm i Kongens gate,

som var mistenkt for å selge ustemplet kjött.Det viSte seg at der
butikken var en hel del ustemplet kjött og flesk ,som alt ble be-

slaglagt.

En h andelsmann i k'öbenhavn
A,Selden son har kjöpt stjålne rasjonerine

merker,tobakksvarer og lignene og solgt med stor fortjeneste ble
tirsdag dömt til 3 naneders fengsel.
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Innekrenker i Delmarks k öretrafikk. 

D.R,18,35, I forbindelsc nod den vanskelige brensel-

sitdasjon er det besluttet at der skal foretas betydelige inn-
skrenkninger både for jernbanene og bussene,Sön og helligdagstog
og busruter skal innstilles,likeson der blir foretatt forskjel-
lige innskrenkninger i den vanlige kj'öretrafikle på alle bener,

Esb er s statsskole.
Ianledning sitt jubileun har Esbjerg stet

skole fått en gave på tilsemmen kr.45000 son skal avsettes til
et fond som hjelp til skolens ubenidlede elever

geriCjbbenhavns börs
omsatte onsdag aktier for tilsa=en kr.

2)5 leillioner.Kursene var antrent uforandretvar falt ned 0a.
5 %,

Nazi-idrott, 

19.bo (40) Brerum skilag er et av de forste skilag oson ble startet her

landetpog klubben kan i år feire sitt 60 ars jubilaun.
Son hovedplost p4 jubileumsprograreiet komeler Solberg-rennet son a-
vikles til helgen,Som tidligere nevnt onfatter rennet langrenn '
for senior og junior lt5rdag og hopprenn for sawe klasser söndag.)
i Solbergbakken< Ånneldelsesfristen utlöper fl3rst torsdag nen alle-
rede na har en rekke av våre beste skilöpere tilsagt sitt nærvær.
Av disse kan nevnes Eileiv Kolterud,Nordre Land,Ivar Fjeld,Gj6vik
Th.Staff,Eid,Hans We,Kapp og Henry og Håkon Solhein Toborget.

Storsilda:isket,
O.R. 22 )-n,

Fra Bergen neldes at der heller ikhe idag
foreligger neldinger on storsildfangster av betydning.Ellers er
der idag innkommet endel drivere SQMhar forsökt vest for Bergen.
Fangstene dreier seg om fra 1 til 20 hektoliter,Den störste fangst
ble tatt ved Solsvik,

Norske barn til Sverige ?
b.R. 22.15,

Morgontidningen omtaler idag spZ3rstlålet au
nulighetene for å få norske barn til Sverige,Det er nulig pskriver
bladet at det i menneskelig forstand ikke vil være slik at quis-
lingene vil motsette seg forsendelsen av barn hit til et land som er
gjenstand for deres hat og bitterhet)nen "Quisling er framleis bare
okkupasjonsnaktens ydmyke tjener og tyskerne beMver ikke å ta ner
hensyn til Lans önsker

General Rendoliok er allerede reist,
g.R.22,15,

Oslo forlyder det at general Rendoliok
sam ble dekorert for tvangsevakueringen av folket og nå er forflyt-
tet til östfronten vil bli fulgt av general Böhn.I Norge kjenner meri
ingen general av det navn,unntagen general LB61iea som var i Finnlanc

-1411".Den "totale" arbeidsinnsats,

S P 22)15, Fva frste okkupasjonsdag ola tyskerne alt
ratte for å infifemge den norske arbeidskraften for a utnytte den ti3
anleggsarbeidepbefestninger,bygging av nilitmre barakkebyer,bygging
og nybygging av militmre konmunikasjonslinjer og til krigsviktige
industrier, Til å begynne med var midlet hevning av 1Zinnene idet
tyskerne öste ut penger'uten hensyn. Senere ble det utvidet til
nasjonal arbeidsinnsats,forbud not å si opp arbeidekontrakten på det
stod hvor nan arbeidet o.s,v.

Den siste store kraftanstrengelsen ble
gjort i le5pet av siste år siden Tyskland prokleeeerte total innsats
vee ?elesskiftet .943»44Tilsvarend eLler ble rettet av Terbovene
'“isljeLg til det norske folket i 1944.,elt skulle vike for
lee'gen da.Dermee begynte Alf Weist eeet æringsdiktator e stence for

Fort :ttes,
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Den"totale " arbeidsinnsats.Fortsettes,
ret;ninger,slå sannen foretagender o.s.v. virksonhot som ikke
var strengt nMvendi skulle opphÖre. Den ene radikale foranstalt-
ning etter den andre,forenkling og ras&alisering med hensikt på
krigens krav så dagens lys.

Etter at Whist har fått skalte og valte
omtrent som han vil med norsk næringsliv er situasjonen nå etter
årsskiftet blitt den at nyndighetene nå begynne å se seg om etter
arbeide.De har oppdaget at situasjonen er endret .Mens det for en
måned siden gikk for full fart ned innskrenkning og stengning sende
man nå ned full fart ut meddelclser olm at stenge-påbudene cr inn-
stillet og tilbakekalt,En hel del forretntinger får oppfordring om
å åpne igjen.

I 'en t ske arbeidcre i Nor.cle etter krigcn.
T237.S1e varer og ytelser bör brukes i de

okkupertc landene etter krigen son Godt Gjörelse for dc ödeleg_elsQ
de tyske nyndigheter har Gjort seg skyldig i.Men ingen tyske arboid-
cre må virke son deltagere av gjenop-pbywingcn av Norgc.Dett(; var
hovedpunktene i en nelding til Dagens hyheter den 19 januarpoG
komor tilbakc til saken i en leder idag,hvori den slår fast at Norge
heller ikke har interesse av Tyskib 1dAdavståelser,Tysklands oppdel-
inG i snåstater stiller nan seg egså kritisk til.En okkupasjon son
Norge er rede til å delta i i forhold til sine militære resurser vil
ettcr kort tid innskrenkes til strategiske nLskkelstillinGer og fly-
plasser Santidig undurstrekes i den norske betenkningen kravet til
avvikling og kontroll ned tysk industri. Om strafenne heter det tL1le
Tysklands Skyldige politiske og militære ledere må straffes.Den und-
skyldningen at underordnede har handlet etter ordro kan ikke godtas.
Dagens nyheter skriver om disse norske'synspunktene at de ikke er av
det slaget som kan avgis ned sikkerhet,men skriver avisen det er jo
ingen nenneskeliG grunnregel som sier at tyskerne skal stilles bedre
enn andre folk son de har plyndret og plaget etter beste evne.
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STORLSSON. erdre S 7543„

UY RSJON V S0RTBLIKKS,2DINE11.

‘. 34.30; (18). 1. Rasjonen er 1 eske sardiner i sort-
blikk og selges not ekstramerkene ,rs43 oc 13 43 på ljöpekortet for
kjött. Kjbpekortet må inren 15/2-1945 levcres til detaljist for fra-
klipping av nerket 43 oG stemp1inc av Licrket B 43.

,',nstalthusholdninger fr kjöpt rasjonen
mot anvisning ( i orginal og gjenpart) utskrevet av forsyningsnennda.
Detaljisten beholder orginalen os stempler gjenpartcn.

Rasjonen leveres til forbrukcrne i tiden
fra oG ned 15/2 1945 til oc med 15/3 1945. Leverincen kan bare skje
mot merket D. 43 oc mot den i punkt 2 neJ.vnte anvisningsgjenpart. Det
er forbudt for detaljister å begynne utleveringen fbr 15/2 1945.

Salg av sortblikksardiner fra crôssist
til detaljist kan sk4e i tiden inntil 1/3 1945 (til detaljister i
Nordland og Troms i tiden irntil 10/3 1945. Salget skjer not ckstra-
nerkot 43 og mot den i punkt 2 nevnte orginalanvisnins.

STURL,,SSON. ORDRE. S. 7550.

IWNNG,TÖRING FR "TOLL - OG FIWSDEP,...B.TELI,NTETI

18.30. (19). Evakuerte fra Finnmark og fra de rammede
distrikter i Nord Trous skal foreLipiLs ikke sende inn selvangivelse
eller andre oppgaver til ligningsnyndighetene. Dette gjelder også sel-
skaper og andre innretninger son hZ5rer hjeniie i de nevnte distrikter.
Det vil senerc bli fastsatt særdlice regler for hvordan de evakucrte
skal gafran ved innsending av o?-)caver til ligningsmyndighetene ved-

, kommende ligningon for budsjettåret 1945 - 46.

"Finans os to11departwIontet" 21/1-1945.

NS OPPLÆRINGSTJEULSTE.

18.30 (20).  NS  opplwringstjeneste er et av de viktigste t
tiltak i bevegelsens historie, sier avdeling'sleder ,;,sbjrn Strand ved
NS opplæringsavdeling i en orientering han har Gitt Fritt Folk om
avdelingens virksonhet. I den partiforordning av lste mai 1941 som
opplæringstjenesten hviler på, er bl.a. avdelingens funksjoner•trukket
opp. Ev disse kan nevnes:

lery 1. Den ideologiske underbygging av NS
politiske mål og oppgaver.

Å orcanisere og lede utdannolsesarbeidc i
bevegelsen, heri innbcfattet santlige særorganisasjoncr og tilsluttedc
organisasjoner.

Den ideologiske utdannelse av alle
medlemmer i US på grunnlag av den gernanske livsanskuelsc.

Is:ontroll av bevegelsens sa=lede 2ubli-
kasjoner av ideologisk art og endelig

UtGivelsen av NS månedsskrift.
Det m4 jo være klart for allc, sicr av-

delingslederen videre, at en plannessic og syster.atisk utdannelse av
alle tillitsmonn og medlenmer i partict er dcn eneste sikre garanti
for at bevegelsens ideologi holdes levende og at man får rasjonell
utnyttelse av de must verdifulle og byende krefter som partiet til
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NS OPPLIKRINGSWENESTE. Fortsatt.
Yut/

en hver tid rår over. Det sier seg sjba„ at opplmringsavdelingen må
benytte se av et tennelig onfattende praktisk nateriale for i det
hele tatt a kunne gjöres effektivt, Et slikt appatat nå byGges og
utvdes etter hvert son utviklingen forlanGer det, nen de store 1injer
er naturligvls forlengst opptrukket, Videre arbeider vi ned å bygge
ut (?). Bl.a. söker vi å kartlegge alle personer'son kan were av
betydning for bevegelsens frangang og (?). Opplmrngstjenestens store

Iwoppgave er etterhvertå bringe til offentliG erkjennelse nasjonal-
socialismens syn på de forskjellige sanfunnsspörsmål og på grunnlaget
av denne stoffmengde i tidens löp a utkrystalisere en "nasjonal-
socialisnens bibel" grunnlagt pa den nordisk gernanske livsanskuelse.
Denne "nasjonalsocialismens bibel" vil i sin tid bli NS Gave til det
norske.folket, slutter avdelingsleder Strand.

SNESTORLIZI .DADMARIZ.

D.R, 18.35, En voldsam snestorm har idag påny lukket
veiene i Randers amt. Mange steder står bilene fast i sneen ag av
amtets 28 bilruter kunne iettermiddag bare fire gjennonft5re deres
ruter, J"ernbanen i Randers kjører ennu on enn ned store vanskeligheter.
Enn videre neddeler statsbanene ikveld at all regelnessig drift or
avlyst på grunn av snevanskeligheter.

1.71WT NTTT FRL. D.Z1Z.RK.
1.1

Ved middagstider idag ble fabrikkeier
E..E; Gravengård dropt ved revolerskudd i sin bedrift, Ganle jernbaneve3
16 i Valby. Tre unge nonn kom inn i kjelleren hvor Gravengård var be-
skjeftiget og: avfyrte flere skudd not ham. Hah ble•rammet'i hode og
rygg og ble drept på stedet. Gjerningsmennene flyktet derpå,

RONSERVERING hV SILD.
11,4

20.30. (26). Bergenseren Reidar 0. Blekenberg har funnet
fram til en ny og forbedret notode for konservering av sild, en notode
som i sitt slag skal Være helt enestående, Fors6kene med netoden har
pågått i lengere tid og var ved årsskiftet brakt til en lykkelig slutt,
nelder Bergens Tidende. Oppfinneren oppiyser at det i disse dager or
tatt patent på (endel av noldingen nangler) har fått navnot
nmembraneat konservering) Det er solve sildekjttet som blir brukt
ved den nye motoden. Hode, ben og innmat fjernes. Geleen som da frwastår
blir pressat i blokker og steriliseres etter et'hittil ukjent prinsipp,
hvorettar produktet, når denne prosess er slutt, inneslutter seg i en 1.
hinne sam hindrer bakterier i å tre4e seg inn i blokken, Hinnen er
også spiselig og skal ikke fjernes nar produktet lages til en eller
annen rett, Det ferdige profukt har en overordentlig hy nmringsverdi.
Det inneholder 24 % fett, 32 % eggehvite, 43 % vann og en prosent aske.
Oppfinneren forteller tilslutt at produktet vil tåle noget lang lagring
og har også transportmessig store fordeler fralifor fersk sild.

STORSILDFISET.

20.30. (28). Etter en lang ventetid ser det nu ut til at
storsildfisket kan begynne. En forsöksdriver kon nenlig inatt inn til
HegghoImen ned 30 hl. sild, Det Var tatt ned garn på feltet. Forsöks-
drivere fra Mbre har vwwt på feltet nen herfra foreligger det ingen
nelding,
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SKULDER VED SKULDER.

O.R. 12.00. Under overskriften aSku1der veG skulder"
skriver Natjonen idag bl.a.:

Den fbrste betingelse for at vi fortsatt
skal få levelige vilkår er at vi alle loyalt bbyer oss for de be -
stenmelsene som nyndighetene sender ut. Det arbeide som blir utfört
i jord og skogbruket vil ikke minst VWC bestemmende for hvordan det
norske folket skal konne igjennom dette året. Derfor må vi sette inn
alle våre krdfter, ikke bare for vår egen skyld men også for samfunnet.

den Grunn nå også alle anstendige nordmenn stå samlet inot de
kreftene son idag arbeider for å splitto det norske folk. La oss slå
ned på deu som med sanfunnsfiendtlige handlinger forsöker å gjbre
landet vårt nodent for kommianismen. La oss i ærlig arbeide for land og
folk mbtes i en norsk front. La så kohne hva det kwime vil. Vi står
skuldcr ved skulder og lbfter i flokk, skriver Nasjonen idag.

DLT FINSKE V.I'ENDRODLRFORBUND0P2LOSLS.

S.R. 12.30, Den finske regjering har idag besluttet
å opplbse det finske Vapenbrbdrafbrbundet.

FINNL.NDSNYTT,

S.R. 12.30. Fra Helsingfors meddeles at den social-
denokratiske partiavstemnings± resultat for val6, av kandidater i Nyland
nu praktisk talt er avsluttet. Landsdelens avsteuning har i stor ut
strekning forandret det bilde som man fikk son man fikk av avstenningen
i hovedstaden i forholdet nellmn Tannertilhengere og oposisjonelle.
år.v 31 kandidater som ble oppstillet på socialdenokratenes lister
Nyland, hbrer nu 11 til oposisjonen,

Svenska Folkpartiet i Finnland har
sendt ut en programuttalelse i forbinnelse ned riksdagsvalget. Valg-
progrannet som inneholder 10 punkter framholder bl.a. at Finnland har
sin uttA.irikspolitiske oppgave i å medvirketil avspenning og fred i
Norden, samt å bygge opp et godt og fortrolig samarbeide med Sovjet -
Russland. Partiet skal fortsette sin nordiske politikk i overbevisning
on at denne ikke skal stå i veien for opbyggingen av et Godt forhold
mellon Finnland og Russland. Videre krever Svenska Folkpartiet at
det dannes en regjeringsform hvorved det svenske folks rett og stilling
respekterez og tillenpes. Fbrst og franst nå 1ovgivningen on Stats-
universitetet forandres. De svenske værnepliktige skal ha rett til å
tjenestegjbre i svensktalende troppeforband. En ny 1ansinndeling skal
gjennomföres og forvaltningens granseområder skal endres.

BR:JN I IILLSKER SLOTT.

S.R. 12.30. Brannen i F.elsåker slott son nan trodde
var begrenset ved nidnattstider blusset senere på natten igjen opp
og ennuidag på formiddagen brente det i lste etasje hvor ilden ikke
tidligere hadde sredt seg. Fire brannkorpsavdelinger har vært i fullt
arbeide hele natten og ble idag n.orges avlöst av nye folk. Hvordan
ilden er oppstått er ennu ikke brakt på det rene. Slottsbygningen var
forsikret for 300,000 kroner, men noen op)gave over verdien av lbsbre
har nan ennu ikke kunnet få. Det naleri som var oppgitt å være av
Rembrant og sou skulde være ödelagt var ikke noen orginal, nen et kopi.
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WDSULYETS.Wi.

18.00. (16), En dödsulykke har ifölge Bergens Tidende
funnet sted i Oppstrp forleden dag. Gårdbruker Nolbein Voldsnes og
hans gårdsgutt var pa skogshugst. Under folling av et tre  flöy p1utse1J.E.
dksen av skaftet hos gårdsgutten og traff bonden i halsen. Han fikk et
stygt sår og döde på stedet. Voådsnes var en mann ffi seksti årsalderen.

N,RICOTIWYVERIER.

18.00. (17). Fra en rekke av Bergens apotekene er det
de sencste par  måneder forsvunnet stdrre og mindre mengder av

narkotiske midler. Natt til torsdag fant sted et nytt innbrudd, denne
gang i Arna apotek på Ytre Rana, forteller Bergens Widendo. Da giftene
var utstyrt med latinske tekster, som skikken er, må vedkonende være
fortrolig med betegnelsen på de stoffer han har sikret seg, Det er
ikke etterlatt noe spor, son kan lede til oppklaringen av tyveriene.

SPERRESONE I NORSEE HAVNER.

22,30, (37) 4 I alle norske havner fra svenskegrensen
til den finske grense innfdres med dyeblikkelig virkning sperring i
en omkrets av 150 meter rundt et hvert skip, ethvert verft, enhver
brygge og andre forsvarsdkonomiske anlegg. Det er forbudt personer
og fartöyer å oppholde seg i. sperreområdene. Også fisking er forbudt.

Forat trafikken pa havnen ikke skal bli
lammet son fdlge av denne forordning, beordreu man i alle tilfelle å
holde seg midt i skipsleden.

De fartöyer soti manövrerer i strid ned
dette forbud, risikerer å bli tilintetgjor, De ansvarlige straffes med
böter inntil 1000 kroner eller med fengsel i inntil30 dager.

Hafenkapitn Oslo.

GUDSTJENESTLNE IN.NSKREIWB.

22.30. (36). I et rundskriv son scndes ut i disse dager
om brenselssituasjonen og kirkene heter det at da brenselssituasjonen
vårt 1and f.t. er neget vanskelig, er det nödvendig også å gå til

innskrenkinger i op-ofyring av kirkdr og menighetshus.
Gudstjenestene bör så vidt mulig bli holdt

menighetshus eller forsamlingshuS når det derved kan spares brensel.
I byer med flere kirker må det alvorlig

overveies hvorvid-G det ikke skulde være nulig i de påfölgende uker
franovei å gå til innskrenkinger på denne måte:

Hvor det f.eks, i en by cr tre menigheter
og tre kirker, nyttes kun en av byens kirker til santlige tre menig-
heters Eudstjencåter, eventuellt slik at deh cne har sin gudstjeneste
klikken 10 form., den annen kl. 13 og den tredje kl. 17 eller 18.

TYSK NORSK SELSEAP.

22.30. (34). Norsk Tysk Selskap arrangerte ikveld et
vellyket möte med foredrag av dr. Eller fra Ainehen. Mötet ble åpnet av
direktör Olav Formann. Dr. Eller som tidligere har'vært i lorge flere
ganger og tatt opp en serie vakre fargefotografier, holdt et timelangt
foredrag 0111 Sdr Norges landskap. Det interessante foredrag som formet
seg som en hyldest til vårt land, ble ledsaget av en mengde strålende
fargefotografier,
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SVERIGEP FINLNSLIINISTE2 TIL

22.00. (31). Etter hva Nationa1tidende erfarer er det
flUlig at Sveri.ges finananinister dr. Iligfors, konier til å besöke
Dannarki den nærneste fratid for å delta i viktice handeltfor -
hand1inger nellon Dannark og Sverige.

ST6R3EFA1171GERL.,.G.

22,00. Det er holdt konstituerende n3te
Rristiansund'i det -)lanlccte störtefangerlag for 1:öre og Trndelae.
Henry Dyrnes, Lristiansund, ble val,t til fornann. liensikten er å få
störjefanesten inn i fastere forner, slik at en kan oppnå ner rasjonel1
og 1blinson drift.

SLOTT. .

	

19.00. Brannen i le-1saken slott fortsatte ennu
idag til niddac. Det neldes at troes den sterke vannon har narnor-
trappen i ::.idtpartiet ho1dt stand beundringsverdic. I de norske
politioffisereEs spisesal har _an kunnet redde fragnenter av den
vakre tapeton fra det 17de århundre. I ruincne li,ger nasser av
sykkelSkjeletter son ble oppbevart i vincen og son tilhörte nann -
skaper I politibataljonen, Man har cnnu ikke kunnet få noen ende1ig
oversikt over skadens oniang. Ettcr hva son oppgis skal idag en norsk
bygningsavdeling ko=.e dit og skal såsnart ilden er slukket ta fatt
på oppryddingsarbeidet og forsyne bygningen ned et provisorisk tak.

	

F.,LGLIG NYTT SVERIGE.

S.R. 19.00. Meklinskon.isjonen for den nekaniske
verkestedsindustrien var sa .let i Stockholn idacocko mer til a fort-
sette sine konferranser inorgen.

Tidspunktet for aveivelse av svar på for-
1ikskonnisjonens forslag til avgirelse av slakterikonflikten i Stock-
holm er franskutt til tirsdac den 30te januar. Tidlicere var det bestent
at svar skulde avleveres i slutten av denne uket.

Riksavtalon for torvindustrien er etter
forhåndsforhandlinger i Stookholn forlenget i ett ar reknet fra den
lste nars.

LAPPEDELEGSJON HOS DEN SVLNSKE

S.R. 19.00. Koncen tok idag not den lappedelegasjon
son for tiden befinner sec i Steekholn. Deputasjonen ble ledet av kyrko-
hede Park i Stenshelle eg kOngen underholdt seg en stund ned hvert av
nedlonmene son bar sine lappedrakter.

KULLSITU.,-,SJONEN I D1RX FORVERILS,

S.R. 22.00. Den allerede alvorlige kullsituasjon
Dannark har nu tatt en ny vendinc. Det er nenlig nu ikke tillatt å
innfre noe kull til Dannark oc av de allercde anå lagre skal det
leveres til Tyskland et bestent kvantun, Denne ordre konner fra de
tyske nyndighetene.
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LILIERT FIYANCREP Pi TYSK SKIPSWT.

S.R. 08,00, Britiske £1y angrep igår tyske skip som
lå i on fjord ca 125 kiloneter nord for Bergen. Ett skip ble senket
oe ett ble etterlatt i brennende tilstand, .heter det i en molding
fra det britiska laftministerium i London.

kihr
HR!.. F DZII4ND .

S,R. 08.00. Det finske socialdemokretiske partis styre
har ifÖlge en Helsingfors - melding sendt en skrivelse til Det DeMO-
kratiske Forbundet for Finnlands folk hvori konstateres at forhandlinger
on et valgorbund ikke kan innledes på grunnlag av de forhåndsvilkår
som Demokratiske Forbundet har stillet opp i et åpent brev,

Idette brev hadde Demokratiske Forbundet
bl,a, nevnt personer tilMrende Socialdemoratiske Partiet som For -
bundeb ikke godkjenner som riksdagskandidater.,

Videre meldes fra "elsingfors at noen
opesisjonsmenn innonfor det Socieldemokratiske"Partiet skal gå med
planer om å slutte seg til det av Bemokratiske Forbundet dannede
valgforbund mellom kommunistene og sexlingene. Dot dreier seg her om et
fåtall av oposisjonen hvorfor det ser ut som om den socialdemokrettiske
oposisjonon ekulde splittes,

DET.SVENSZE RÖDE KORS SKIP VEG.A. ventes i de nærmeste dagerå avgå
prgri annen rei-s-7"61 analt3yene med fornödenheter, meldes fra Lissa-
bon. S,R• 08.00.

111.1.1E SVEREM,
......

S.R. 08,00. Det er nu oppnådd definitiv avgjörelse
meierikonflikten i Stockho1m. Lvtalen omfat.uer ca 800 arbeidere hos
Mjölkcentralen og N. E. Nilssons Ebierier.

Også den nye riksavtalen for sjokclade -
induetriens ca 5000 arbeidere ble igår kveld godkjent av begge partene.
Lvtalene innebærer visse lönnsreguleringer oppad. .,.evtalene gjelder for
ett år,

på et kommunistnbte i Wteborg ble det opp-
lyst at ontrent en tredjedel av. alle metallarbeiderne der hadde be-
sluttet å gå til streik. Derbom det i siste byeblikk ikke bar kommet
til enighet med arbeidsgiverne vilde 125.000 metallarbeidere ha gått
til streik.

bdie

D.R. 08,15. Pressekontoret hos der Hbhere SS und
Politeifghrer i Dannark meddelerI

aftentimene den 17de januar 1945 ble
på Predriksbergvei i Kbbenhavn en personbil forsynt med lægokort stoppet
av det danske hjemmepoliti. Der befant seg flere personer i vignen som
som forsökte å unndra seg politiets kontroll. Den ble forfulkb og be-
skutt av det danske politi. Passasjerene lot nu vognen i stikken og grer
til fit hvorunder en av dem ble anholdt. Det viste seg at han tilhbrte
en saboasjegruppe. Etterforskningene etter de flyktede förte til amts-
sykehuset i a'entofte hvor. også en av sabotörene som var blitt saret
'under flykten, var innlagt. Overlmgen på sykehuset erklærte at han ikke
kunde tåle en.transport. Det tyske sikkerhetspoliti innvilget deratter
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FRL WLNMARK. Fortsatt.

etter ansnning fra dot danske utenriksdepartenent at den sårede for-
ble på sykehuset under politibevoktning. Det ble overfor utenriks -
departenentet uttrykkelig påpekt at det fra politiets side vilde bli
truffet de nödvendige forholdsregler hvis det ble gjort forsk p& å
bortföre den sårede.

Kort tid etter trengte en större bevepnet
bande inn på sykehuset for Aed nakt å bortföre den sårede. Under

*Ikår ka£2p med de to vakthavende politifolk ble den ene av disse drept og den
andre hårdt såret. Den sårede sabotör ble tatt med av de inntrengende

Noen få tiner senere ble det konstatert at Han var innlagt på
St. Lucas Stiftelsen og kort etter ic.jen avhentet derfra. Det tyske
sikkerhetspoliti konstaterte at liket ev en sabotör son var blitt skutt
under flukten befant seg i St. Lucas Stiftelsen. Det tyske sikkerhets-
politi har arrestert den vakthavende læge på St. Lucas Stiftelsen
og en sykepleiorsko ved Lntsykehuset i Jentofte. De har begge stått
forbinnelse ned sabotörene.

vvvvv V•V•V vvvvv
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Dbdsfall.

22,30,(26)

Farsund: En av Farsunds nest kjente
menn,bkibsreder Jao Salvesen döde imorges,68 år gamiuel

Peledyrav1erne må 2else nedfor,
22,30.(26)

Ianledning av påbudet. om reduksjon av
pelsdyrbestanden er der sendt meddelelse til pelsdyravlerne at
på grunn av forsituasjonen henstiller departementet til pelsdyr-
eierne å foreta ytterligere nedpeisning for å bringe dyretallet
ned på et sikkert foringsbasis.

All sblvrev og blårev av middelmådig
kvalitet,samt all r5drev og kryssningsprodUkter av rdrev og slv-
rev bör avpelses nå.

Nye sabotasjehandlinger i Daniaark,
D R.8 15. 27,1-45.

To revolverbanditter innfant seg i Kjöber-
havns Handelsbanks avdeling i Kongens gateAöbenhavn igar.
Etter at de hadde beordret hele personalet ned i kjelderen gikk
den ene av mennene til bankens kasse hvor han fant ea.kr.5000 og
trakk begge mennene seg tilbake uten å mote noen motstand.

En anguver henrettet,
S.R. 22,00.2 1-45.

Fra Danmark meldes til danske kretser
Sverie at den 20 årige angiver Bernt H.Olsen,Kjöbeuhavn ble skutt
ned pa gaten idag.Han döde momentant.

Nervbstteten tar overhånd.
22,00. (26.)

Oslos En politimann,sto idag for byretten
Oslo tiltalt for å ha slått falsk brannalarm.

Han forklarte dette med at han var så _
fortvilet ovex sin kones utroskap at han hadde slått til brand-
alarm apparatet.

Han ble dbmt td)1 60 dages fengsel og til
å betale Brandvesenet kr.250,00.

Telsens idrett i Norge. 

et nevnes ikke mane av våre &amle kjente de1takere.
22,00.(27)

Oslos Det tegner til å bli en livlig
idrettshel. Helg ens hovedbeivenhet b1it Wrum skiklubbs jubi-
leumsrenn i. So1bergbakken. S1almmIdperne mötes i. den kjente Råsta(':-
lypa på Lunner pa Hadeland og s1cytel6perne stiller til start
pa Frogner Stadion i Oslo.

I Stavanger arrangeres for fl3rste gang en

idrettsrevy med rekordforsök i kule av Edith Todner.
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V. 6nforbundets o ldsning.
w • 12,30. Ianledning det finske våpenbroderfbr-

bunds opplösning skrIver Huvudstadsblad bl.a,Gjennom oppldsningen
blir on humanitert strevende og tjenesteivrig organisasjon fattige
ere. Forbundet har gjort kanskje mer enn noen annen sannenslutning
for å lindre krigens virkellge karakter,En hård nddvendighet'bIn-
der oss allikevel til å finne oss I opplösnings-forordningenit2
_tillegger avisen.

Opplösnings-beslutzningen skal virke
som et bevis for at Finnland på alle punkter er villig til å
gjennomfdre alle våpenstilstandsbetingelsene.

Suomen Sosialdemokrat skriver I samme ab-
ledning at man bare kan konstatere av de russiske kom mentarene
til våpenstislstandsavtalen* betingelser lat dis2e ikke lar seg
fortolke på annen måte enn avtalens bokstaviDet er en oppfordring
til regjeringens og dens forskjellie medlemmer nöye å sette seg
inn i avtalens forskjellige punkterlog med henblikk på Finnlands
tramtid søke å gjöre best mulig av avtalens gjennomfdrelse.

Det er en skam - I förste rekke4 bedömme
Finnlands tilstand etter krigen i forhold til avtalens gjennom-
fdrelse,hvor viktig dette enn kan være for Finnlands innenriks-
politiske stilling.

Danmarks "hjel e ollti"får lan nese,

ae,R, 12,30.
Den danske presse opplyser for første

gang med Tyskland som kilde,om en dansk organisasjon som kalles
"DanMarks hjelpepolitI"Imen hvad hensIkten med denne organisasjon
er ler ikke helt klart. Da som bekjent de danske vaktmannsakper
ikke har fått utlevert skytevåpen og Salburgorganisasjonen er opp-
lbst,I henhold til dsnske kretser i Malni, kan det ikke mmre noe
annetenn at Salburgorganisasjonen nå skal opptre under et nytt
navn.I henhold til tyske opplysninger skulle den nye organisdsjon,
Danmarks Hjelpepoliti ha grepet inn i en jakt etter sabotörer.'

med Imger fulgte med politiet til sykhuset i Jentofte hvox
en .ret sabotdr var Innlagtlunder politibevoktning.Mannskapet
bilen forsfficte å bortfdre den sårede mann,hvilket også lykkesletter
skuddveksling hvorved en mann ble drept og en annen såret, Senere
ble tyskerne oppmerksom på at bilen med angivellge Imger var ven-
ner eller sammensvorne med sabotdrene.

Jernbaneul kke.

S,R.13,30.
En ulykke som kostet to'nen esker livet

skjedde idag på jernbanestesjonen i Tranås,Sverigel
Neermere enkeltheter savnes.

3101 ,3piLonse,kens hovedmennernå navngitt.

S,R,12*30,
kilry Under dagens behandling av spionsaken

ble navnene til de arresterte tyske oppdragsgiverelsom hittil er
blett betegnet somX og Y.Det var to tyske legasjonsfunksjonærer,
fullmektig dr.HAus Georg Barnen varX og Y var kaptein Albert Otter-
mark. Rettens formann dommer Ookstrdm framholdt för han nevnte
navnene at retten ikke lenger hadde Interesse av å hemmeligholde de
to tyskeres Indentitet,

me en elske bomber var sikret.

De to sprengbomber som ble funnet blandt
ruinene etter det for noe tid siden nedstyrtede engelske fly i land-
vikten ble idag oppfisket av bekken.Det viste seg å mmre to 50 kg.bomb-
er og Gdta fyvåpens våpenokstert som ledet optteIngen kunne konsttatere.
at begge bombenevarsikret.Bombene ligPernå under mllitnrbevokt*ing

Fortsettes.

S.R.12,30.
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De engelske bomber- Fortsettes.

og så snart det er mulig skal de desarneres.

Det meldes framleis vesentlig om svarte

garn,men fra Bulandsfeltet meldes det om fanggter på opp til 50 hl.
men dette kan være åtesild. Ved Oyearden vest for Bergen nå drivgar2
fiSket betegnes sam helt ubetydelig,unntiltt på KOrsfjord-avsnittet
hvor en enkelt driver fikk 45 hl.sild.

Det opplyses her at det nå er .9a21let fug-.
på feltene ,så mulighetene for sildefiske kan være tilstede.
om landnotsteng. Det foreligger ennå ikke noen meldi

Det blier a1likevel sild i år a så.
I  em g (41AR.  ergen, 19,15

O.R.13 6.16,

	

y meldes frå feltene at der er tatt
endel större sildefangster vedt for Bergen.Fra Sirahavet meldes .
ogSå om store fangsterlidet enkelte drivere er kommet inn med opp
ti1 1000 hektoliter storsild.

Alt tyder på at silden nå for alvor er
på innsig,

På grunn av de knappe matforsyninger
•

driften i jordbruk og gartnerier legges vesentlig om,heter det
en rap2ort fra landbruksdepartementet.Det viser seg også at de til-
tak som hittil er tatt har vært av vesentlig betdning for vår mat-
forsyning. En er oppmerksompå at dis:e tiltak pa flere måter vil
grkpe inn ipersonlige planer,men av hensyn til savel matforsyningen
som brenselssituasjonen går man ut fra at alle vil nedvirke til de'
nödvendige onlegning av driften.

Det'er nödvendalig atv produksjonen av
tidlige grönsaker ökes sterkt psåvel under glass som på frilandf
da en regner ned at vårmånedene rIknl bli en kritisk periode. •
Ennvidere kan dpt nt3ddeles bldet'i år
dyrke tobakk for salg eller til framstillingav spröyteveske.
Også vil dyrkning til egot bruk bli betydel4g nedskåret og,begr2nsr
et er derfor hensiktslöst for gartneriene a reservere plass for t_
tiltrekkning av större nengder av tobakksplanter.

Statskonsulent Nordan vil vmre kjent som en av fjordhest-avlens ivrigste
o emperet. t er at lan i godt og vel tjue år har stått som lede-
av'fjordhest-avlen og mer enn noen annen har æren av det fremgangs
arbeide,takket han ifjor av,Hesteavlens framste menn på Vestlandet
40.x.tatt opp tanken om å opprette statskonsulent Nordangs fond og
en neVnd er valgt til å arbeide ut planene.

et skriv som er sendt ut med en oppfo-
4ring til å stbtte innsamlingen heter det at zontene, av statskons
l'ordangs minnefond skal brukes'til arbeidet for hesteavlen og sæ.r1
til fordel for fjordhest-avlen.

Tomatd rknin en o hermetiserin' av tomater. 

s e sommer ble det av gartnerhallen i

Oslo satt iverk et forsök med tomatdyrkning og pakkeri,det förste
sitt slags her i landet,Formålet med akLeriet er å ta imot tomater
nedkjöle2s6rtere og pakke de.En vil pa den måten spareoprodusentene
ror arbeidfmen viktigere er det at en på denne tåten far så meget
som nulig av tonatavlen opp i högste prisklasse.Sorteringsapparatet

,) 3QM skal innstalervs i pakkeriet er konstruert av handelsgartner
Ole Björg ved vec ladebru gartneri i Trondheim.De naskiner sam
står'i forbindelse med dette greier å behandle 30 kasser a 5 kg.1
timenfaltså ned 8 tiners dag 12 til 15 hundre kilo tonater pr.naskin

Fortsettes.

Storsildfisket.
0.R.13,15. —

Landbrilksnelding2r.Det Skal bli slutt på heimeavla tobakk..O.R.13,50.
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Leandbruket,Fortsatt.
året son gikk ble der pakket1b5 tusen kilo enda driften fbrste
året naturlig nok nå ansees som nwrnest en prbvedrift..

Til sentrum i Drannen blir tomatene sendt
fra produsenetene og her blir de pakket i kasser på 18 kg,tomater.
De fleste tonater det fbrste året vra fra Ryfylkeebyene.

Handel ned ord stanses. *Dblve jordstyre hehandlet tirsdag
en s av s or betydning,hva eiendonsonsetningen angår,

En Oslo-mann hadde kjbpt 1000 mål vesent-
lig tomtejord av en bygdemann for kr.25 000 og sbkte autorisasjor
fqr kjbpet.

J'ord.styret fattet fölgende vedtatk
"Saken bör utsettes da en finner at alt salg av eiendom bbr kunn-
gjbres offentligAf.eks. 1 lokalpressen;slik at iinenbys folk også
kan ha hbve til a nelde seg som kjbper,

2k.s.prforbundet vil opprette  nas onal arker,

Fornannen 1 Norges Jbagerforbund lensmann
Georg Skogen ILier sier i en samtale bl.a. "negerforbundet har
mange store oppgaver å lbse og en av de mest aktuelle og sorl ma
lUes så snart son forholdene tillater det er opprettelse av
nasjonalparker. Som et godt objekt for en slik Aasjonalpark neynt,
han Opl)stad ved Bjbrnestangen Som swrlig skikket.OppgaIfen blir å
få saken inn i de rette former, Her finnes nemlig de siste rester
av slagbjbrn i Norge,sluttet hr.Skogen.

En film o rikt15 o alt f bsstell.

Styret for Norges nelkeprodusenters forb.e
og endel innbudte deltok forleden i en tilstelning med filmframst:
ling på melkebolaget.Filmen som heter Rasjonelt fjbsstell 1 og er
tatt opp 1 Norge.Felmens regisbr var veterinwr dr. Herbr,Lie ?
ved statens nelkelaboratorium,Det inntrykk en fikk av filmen vat
at'deutvilsont vil bli en ve kker for rasjonell drift i fjbset.

På en sterkt realistisk måte viser
forskjell på skjbteslbs drift 1 fjös hvor det hersker urenslighet
og dårlige forholdlog i vel steltefjös hvor rbkterne hadde erhve/.
seg de nödvendige kunnskaper.

Rökterne son spilte 1 filuen utförte sin
"rolle meget godt.

D.R.18,35.
Branden i Smed t.Kjbbenhavn var ikke forårsaket av eksplosjonfsam neldt

gar, et er nemlig konstatert at 11den skyldes en kakkelovn.
Foruten skade pa eiendonnen mistet inne-

haverne av fabrikken en hel del innbo,naski ner og lignende.

Brenselsnbden blir alvorlig.
D. * 81 5. Det viser seg at brenselssituasjonen har

en faretruende vending både i Dannark oe i Sverige.De danske jern-
baner melder daglig on innskrenkninger i drifte og fra Ealmb 1
Sverige meldes at det for tiden er umulig å få kjbpt brensel .
En komnisjon bestående av reprosentanter for brensolshandlerne og
de kome.unale nydigheter er na trått sammen for å drbfte mulighet-
ene for å skaffe tilvoie det nbdvendige brensel for resten av in'
yinteren.

Ilborg eloktrisitetsvork har sondt en opp
fordring til sino kunder on å redusere sittsttöttfprbruk med minst
50 %,Hvis dette 1kke blir etterkommet vil man måtte gå til tvungne
innskrenkninger av strbnleveransen..

Urnbanene 1 Ilborg-. Nykjbping eg andre
rteder h ar beudot sterk innskronkning i jornbadriften.Således
vil der fra 1 fobruar bare bli kjbrt to porsontog mellomNYkbping
og Rofsborg daglig.

Dampskipstrafikken må også innskrenkes
grunn av don vanskelige bronsolssituasjon,
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RETTELSE.
..... Ad lyttel.apport nr, 1359, side 5:

Ved en feiltagelse ble meldingen fra dansk radio on motdet på
folketingsmann. Ptime brakt under gal overskrift. Alt tyder på
at det her dreier seg 0121 et politisk "clearingamord", Feil-
tagelsen beklages.

OPMTNTRING FRA "20=ENDEREN"

"Norges Frihet"
Den tapro rede arnea gigantiske offensiv,

som truer med å knuse den fascistiske krigsmaskine, har hatt btor
virkning i irrt land. Hjemmefrontens kampvirksomhet hår bket,
slagene mot de tyske okkupanter tiltar fra dag til dag, og de
skaderSQM hermed påföres fienden er meget store. De störste
slag som er hlitt rettet mot okkupasjonsna2:ten i den'siste tid
er vel senkningen av det tyske trans-oortskip "Donau", SoLl kostet
tyskerne en mengde krigsnateriell og en masse soldatcr, oe
sprengningen av tyskernes store animunisjons- oe våpenlager
nærheten av Horten. Ved siden av disse har Aennefronten gjen-
nomfört en masse andre sabotasjeaktcr rundt om i bedrifter som
arbeider for tyskerne og mot transporter til lands c) til sjöss.
Alt dette virker lanmende p4 okkupasjonsnakten son na griper til
sine vanlige trusler for å hindre vart folk i å gjennonfZire
kampen for Norges frihet. Men truslene vil ikke hjewpe. Vårt
folk vil kjempe ved siden av den store internasjonale arme som
kjenper ved frontene i öst, vest oe sör og bak frontene i a11e
de okkuperte land. Vi kan allerede skinte seirenS lyse og liv-
givende Sol i det fjerne. Det tunge skydekke, som har
dekket vårt land under okkupasjonen, er iford ned. å bli drvet

bort. Vi er korinet inn i kampens avgjörende fase og det gjelder on
at alle er med for å framme frihetens store tine, Derfor
hilser vi de patrioter på Ustlandet,son har gjennonfört disse
store aksjoner og oppfordror vårt folk i de andre deler av
landet on a fölge dette eksenpel.

Landmenn, patrioter 1 Forsterk kanpen
på alle områder 1 Slå til overalt og mere onfattendeI Kjeup
ned oss for Norges frihet 1

OG FRA MOSKVA.

Moskva 23,15 (norsk) De seneste meIdinger fra Norge vitner
om en stadig ökende partisanbevege1se. A1dri har det vært
forvet så harde og sa na,nge alag not okkupasjonsnakten som
denne siste tiden.' Men nå g4elder det ogsa å organisere alIo
frikjemperne. Og for den övrige del av befolkningen gjgder dot
å kle og fö partisanbevegUsen. I Norge er det kaldt na i skog
og fjell og frihetskjemperne trenger ulltepper, varne klar og
sko. Hvordan skaffer de norske frihetskjemperne seg disse
nödvendige saker? Nåturligvis der hvor slike saker finnes
nemlig i de tyske lagrone, Vi skal nevne et eksempel: I

(fortsettes)
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MOSKVA ROSER (fortsatt)
• ••

slutten av desember fikk patrioteno i Vestfolk greiepå at et
parti på 350 par militærbtövler skul1e everföres fra et tysk
depot til den tyske garnison i Tönsberg. Og_sko or som bekjent ,
en ettertraktet vare i-Norge i dag. -

Militmrstövlene skulle fraktes med •
en tysk lastebil til Tönsberg. Patriotene utarbeidet en plan,
sam gikk ut'på at en gruppe frikjempere Skulle legge seg i balchold,
kapre bilen, tjerne tyskernehvoretter bilen skulle f5res til
et bestemt sted, Planen ble med hell gjennomftIrtog partisanene
hadde skaffet Seg 350 par gode militærst*vler, tilvirket av •
norske råstoffer, i norske verksted og av norSk arbeidskraft.
Stbvlene hadde vært bestemt for okkupasjonstroppene, men nå
er de havnet hos sine rette eiermena I

Dette dlcsempel viser at de norske
patriotene, likedan som patriotene i andre land er fast besluttet
på å skape en sterk og SlagkraftigpartisanbOvegelso, Ved
djorve bg bosluttsommeaksjoner mot tyskerne, ved angrep mot
ders medhjelpere kan frihetskjemperne skaffe seg den nödvendige
utrustn4.ng. De norske patrioters kampopOrasjoner spore2 alle
nordmenn til forsterket kamp mot fienden.

ET SVA211 H4P.

"Norges Frihet"
En bedre attost for den aktive hjamme-

fronts innsats i kampen mot den tyske skipsfart kan mun ikke 6nske
sog enn den son, patriotene nå har fått ved nazinyndighetenes
hysteriske c) drastishe fororduinger 02 avsperring av kaianlegg,
havneområder, skip osv, for sivilbefolkningen Om disse drastiske
forholdsregler vil kunne reddo den tyske skipsfar langs vår
kyst fra nye slag fra våre patrioters side, vil der nær.case
frumtid vise.

DET V4NS1ELIGE VALG.

"Norges Frihet"
Okkupasjonsmakten har alltid trodd at

*den.skulle være i stand til a opprettholde Makten i vårt land,
ved å forsterko sitt Gestapoupparat og skjerpe terroren, selv-
om de förste betydelige stridskrefter bort fra vårt land.

Ebn til og med tyskerne begynaer nå å
klar over at vårt folk ikke lar seg skromme av Gestapo-Wd1ene.
Den forsterkede frihetskamp på alle områder viser dette og
tyskerne rekner med at denne kamp kommer ti å skjerpes fra
uke til Uke og de innr5mmer nå helt åpent at partisan og sabo-
tasjegruppenes virksomhot blir stadig mere omfattende. Deres
motforholdsregler, blandt annet bevepningen av Hirdenog &vrige
landsforrodere har vist seg å bringe dårlige resultater. Derfof
er den tyske hmrledelses krav flere tropper fra Norge ferbunde
med en ikke så liten risiko for okkupasjonsmakten. Gjennom-
föringen av en slik beslutning treffer desuuten på mange ‹ranske
ligheter. Som kjent holder vare egne, som våre alliertes, luft-
og sjöstridskrefter et mcget våkent bye langs vår kyst et.ber:
tyske piratskuter. Uon også blundt patriotene i landot selv

(fortsettes)
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DET .VgaRELIGE VALG. (fortsatt)

retter våre kampgrupper den tyske sjötrafikk det ene dddeligesing
etter det annet, som begivenheten med de to nazityske fartby
"Donau" og "Rolandseek" tydelig viser. Dertil har den aktive
jernbanesabotasjen i det siste kostet tyskerne ikke så få tap
og ytterligere vanskeliggjort deres transportvanskeligheter.

Det cr alle disse spdrsmål som nå
diskuteres i berlin. Hvilke konkrete beslutninger som vil bli
fattet er ennå ikke kjent. 1:uligens konmer man til å klekke
ut nye politiske madvrer i Berlin, muligens kommer man til å
gjöre et forsök på tvansmessig å stille opp en såkalt "norsk"
arme under tysk ledelse. fl'en ett er sikkert allo disse
p1kner vil bli krysset. Vårt folk og den aktive hjemmefronts
kampledelse konner til å treffe alle nödvendige forholdsreglor
for å slå tilbake alle angrep. Men en av forutsetningene for
at det skal lykkes, er at den aktive frihetskamp ikke bare
fortsetter, men også forsterkes, Det er den eneste veg til
hurtig frigjöritng fra nazistisk slaveri også for vårt folk.

RUSSERUE OG NORDEENNENE 1C0:1132 GODT OVERENS.
	 - 

"Norges Frihot"

De norsko tropper i Finnmark har alleredE
hatt föling med de tyske troppor og det har vært flore nindte
trefninger, hvori tyskerne er blitt påfört ganske store tap,både
med hensyn til krigsnnteriell og tropper. Tyskerne er nå treng
tilbake helt til Porsangerford, I alt or omlog 21,650kv.km.
av Norges jord berriet der nord det er et ureal som omfatter
nesten halve Danuark. Forholdet mellom sovjet-troppene og vår
befolkning er det aller beste. Russerne blander seg p:a ingen
nåte inni de norske forhold og hjelper befolkningen pa alle
mulige m&u,er. EndeL le..132.16Jr er arrestert og sitzer
venter på sin velfortjente dom av de norske myndigheter. Advokat
Borgen har overtatt politimesterens funksjoner pa Eirkenes og
advokat Gunaar Myhren er politifullmektig. Begge erklærer at
samarbeidet med russorne er det aller besto. Den første frie
avis er allerede konnet ut og redigeres ag Ivar Viken. Da
begge avistrykkerier i Eirkeneq610 ödelagt fdr tyskerne forlot
stedet, må avisen skrixres på maskin og hektograferes, så den
ser så vist ikke:noe L'Jponerende ut. Men den har sin store
misjon å utfylle og leses med stor interesse av befolkningen,
især i disse dager når meldingene on sovjet-troppenes store
offensiv på östfronten strönner inn.

Vi benytter anledningen ti1 å sende
en varm hilsen til befolkningen i de befridde emråder og
håper at de gjör alt for å hjelpe hverandre i nödens stund
og for å få det nornale liv i gjenge igjen.
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O.R, 12,00 I'sin lederartikkel lördag skriver
Nationen bl.a.: "Tyskland, ja. Noltopp nå føler an en dyp be-
undring for dette landet sam kjemper en verdenshistorisk og skjeb-
neavgjörehde kamp, praktisk talt alene mot kontintets sanlede
resurser. Og likevel holder det stand. Det viser en storhet,
dette tyske brodorfolket vårt, son er ufattelig.

Vi har alltid vært tyskvenlige, men
uten å ligge på magen. Vi har segg på det tyske folket som det
fbrende i Europa i kraft av landets beliggenhet.og störrelse,
betraktning av nasjonens stolte og rike tradisjoner og enorme

innsats gjennam århundrene, i betraktning av folkets hege
kvalitet,

Vårt eget folk er ikke kleinere, lik-
hetspunktene er nange, pg det er ikke noe land som vi er så be-
slektet ned som Tyskland. Og som nevnt - nettopp i disse ube-
gripeligo harde dagene, hvor Tysklands sönner strir på livet
for oss alle, fbler vi en inderlig takknenlighet", skriver
Nationen.

AWKOMMET TIL STOCKROLM,

S.R. 12.30. • Norges nye minister i Sverige, A.V,.
Stjernstedt Esmarek (?), kon ffedag til Stockholm,

:ST:=LDINGER.

O.R. 13,15 StorsildfiSket: På tross av ganske bra
snurpefidke på Bulandsfelte redag, er ennå ikke neen virkelig
fart i fisket. Særlig gjelder dette drivgarnfisket, som hittil
nærmast har gitt nagre resultater. Det er trolig at årsaken
til dette er atEdldon har passert de vanlige drivfelter og nå
står for nære land for detto fisket. Storparten tror derfor
å fiske under land, hvor snurpono og landnötene v1.1 konme til
a spille den vesentlige rolIe.

Fra Hbre neldes 15rdag atidet er betyde-
lig sildetyngde tilstede på feltet Goksörevika. FPreldpig er
det bare tatt et fåtall fangster opptil 000 hl pr, snurpebruk,
men det ventes flere Man regner ned at silden trekker inn.
mot Kvalvika.

Fra jvinöhavet er det innkommet endel
drivere ned optil 200 hi. Fangstene må betegnes pem maget ujevz-,•
ne, nærmest aua. Ellers er drtvgarnfisket nærmast-skralt på
samtlige felter, mad enkelte fanzster opptil 100 hl. for tIy-
garden ved Bergen.

Snurpefisket på Bulandsfeltet er ennå 1
ikke gjenopptatt, nen det ventes nårsonhelst at snurperne kom-
mer i fangst., Fra Utvær er det natttil lördag tatt et bra land-
steng og- det neldes fortsatt am Gode utsikter for Gåsymrosen.

(fortsettes)
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Sildemeldinger (fortsatt)
1~~1.  ...... .

O.R. 19.15 I lbpet av 1brdagen cr det tatt bra ned
sild å Bulandsfeltet og det viser seg at silden også er rykket
inn pa. feltet ved Gåsvær. Det er lbrdag ettermiddaG Gjort endel
bra snurpekast,

Drivgarnfisket er fortsatt auått, Dot.,
raIdes:fraMbre at fisket på Goksbrevika har tatt Seg noe opp.
Det opplyses at fra dette felt er innkommet endel snurpebåter med
fangster. Noen nærmere enkeltheter foreligger det enna ikke.

GODE NYHETER FOR PIPERCTKERE.

12.00, (30) Fra Eleveruu meldes at fyrstikkfabrikkenes
propaganda for bket leveranse av osp åpcnbart hærer frukter.
"östlendingen" får op)lyst at det oldri cr levert så .1cGct fyr-
stikkosp fra distriktet socl i vinter. Bare i januar cr dLt hogd
mer csp enn i hele året tidligere. Sendingen til fabrikkene er
begynt.

LOVENS LANGE ARL„

19Q00 Fra Skien neldes at politiet har hcktet
to revolverbanditter som like fbr jul trengte inn på Va1lebb
mblle og stjal en stor mengde sekker mel. Det var to unge karer
fra Holla. Melet hadde de solgt på svartebörsen til hbge priser.
Den pistolen de hadde brukt var ga=e1.

ULOVLIG R.43)YRS3AKT.

O.R. 19.00Fra Gjbvik neldes at
meget ulovlig jakt i Snertingdal i don senere
steder i bygden er nan kommet over rester av
på at de er blitt -jaget til de styrtet, og så
ble to karer-tatt på fersk gjerning og får nå
ned politiet, forteller "Vest-:Apland"

det cr blitt drevet
tidon. På flere
rådyr. Alt tyder
avlivet. Nylig
et kraftig op?gjbr

"PORS.EREDELSER T1L Å EVAKUERE ZERLIN9

Moskva 21.30 (norsk) Det danske pressebyrå i Sverige ..cddeler
at det for tiden pågår forberedelser til å cvakucre Berlin.
Alle utenlandske korrespondenter i den tyske hovedstad cr blitt
varslet om at de må være fordig til å forlate byen hvert Uye-
blikk. I meldingen heter det videre at den tyske regjering for-
bereder deg, sammen med siviladministrasonen, på å forlate
byen,
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OKONO=SIM 1ZELDI1YER

Aks ekurser fra

4 1/2 % Stat 1937
4% Stat 1938,1,
3l/2i Stat 1938 11
44, Hypotekbank 1938
3 1/2% Hypotekbank 1941
Oreditbanken
Kreditkassen
Bj81vefossen
Borregår d
Blektrokemisk
Hafslund
Orkla
Saugbruksforeningen
Union
Agdesiden
Borgestad
Bruusgård Klösterud
Amerikalinjen
Bergenske
Nordenfjeldske
Ivaran
Ooean
Kosmos 2
Odd
Rosshavet

S. 103 3/4, K. 103 1/4
S. 103, X. 102 3/4
X. 102 1/2
S. 106, K. 105 1/2
S. 105 3/4, K. 105
S. 145, K. 137 1/2
K, 852 y2
S. 19 1 2, K, 19
S. 135, K. 133, Oms, 134
S. 142 1/2 1 X. 137 1/2
S, 722 1/2, X. 715
K. 285
S. 19251 K. 1875 (utydelig)
S, 5,50, K, 5,30
S. 152 1/2, K. 145
S. 220 1/2, X. 217 1/2
K. 250
S. 230, K. 222 1/2
S. 154, K. 152 1/2
K, 170
K. 260'
S.  290, K, 280
S. 275, K. 271
K. 252 1/2
S, 387 1/2, K. 382 1/2

Valutanoteringer uforandret,

De k n det i Sveri e o så L

0,R. 12,00 Det meldes fra Stookholm at det er blitt
sendt ut streikevarsel fra og St8periforbundet, I en
redegjörelse som forbundet har sendt ut, heter det:

" Etter at nye dröftninger har'vært hold
med RiksstyretsMeglingskomaisjon den 25, og 26. januar, har Det
Svenske Liet411arbeiderforbund og Det Svenske St8periforbund be-
sluttet å varsle0111nedlegging av arbeidet ved samtlige bedrifter
eora er tilsluttet Sveriges Verkstedsforening. Arbeidsnedlegginge
vil akje fra og med den ordinære arbeidstids begynnelse den 5,
februar."

Streikevarselen omfatter 125,000 mann.
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DRASTISK.

O.R. 12,00 Fra isinki meldes at de finske
kommunistene har reist krav am at alle de fremste finske po11.-;,
tikerne fdr sovjet-innmarsjen skal bli fon!-7Slet og ddmt.•

DE FINSKE jERUBANER SIWT FAR.BRE IGJEN.

O.R. 12.30 Fra 11elsinkimeldes at reparasjons-
arbidene på banedelen U1eå- Kmi nå er framskredet s. langt
at banen reknes å vr2re trafikkbar i midten av mars. En full-
stendiE ddelagt jernbanebru over Uleåalv har vc2rt det stdrste
hinder for å gjenopyta trafikken. Om alt gc:r etter berkkningene
kan det fdrste tog passere broen 20, februarw Strekningen mellom
Kami og Rovaniami turde i sinc hoveddeler bli klar til utgangen
av mars,

SNUSTOM!: OVER SKKNDINAVIA.

S.R. 12.30  Sör-  og Vcst Svcrige har igjen vært ut-
satt for kraftige sndstormer såm har voldt brudd på trafikken.
I Norddstre Skåne har trafikken på sinc steder ligget helt
lamslått, Enkelte steder tiltok vindstyrken så sterkt i löpet
av dagen at alt rydningsarbeide må'cte oppgis. Det var ikke muli
å holde vegene trafikkbare. tski11ige mindre veger ble helt
blokert og sndrivene ligger på sine steder opptil halvannet
meter hdge. Vindstyrken har ved kysten vært oppe i 19 sekund-
meter. Busslinjene har kjört med store forsinkelser og enkelte
linjer har helt innstilt. I Uster1an hadde ploglagene et
håpldst arbeide med å holde vegene klarep da de sncdde igjen
dyeblikkelig etter plogen. Lokaltrafikken til og i Lialmö var
også utsatt for atskillige vanskeligheter. På linjen Uddevalla
Strömstad måtte en jernbanebus innstillel men et damptog forserte
seg seinere igjennom.

Også i 1)anmark har det w3rt store trafikk-
forstyrrelser på grunn ay sadstormen. Fra alle deler av landet
innlöper det meldinger om at trafikken har måttct innstilles.
Danmark Radio ga lördag kveld en oversikt over en hel rekke
tog- og ferjeruter SODI har innstillet all drift inntil videre.

Over Norrbottn har det i det siste
dögn gått .en kuldebölge og minustemperaturer på mer enn 30
grader har forekommet på flere steder. Et sted ble det registrert
37 graders kulde ldrdag formiddagp men temperaturen hadde
nattens ldp vært vel under 40 grader.
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GEST3'2011.4ZZI I Ili,l\WIM4
• 	

SÖR. 1Z3O Gestapo 1 Danmark har foretatt omfattende
'razzlaer i Korsör og Åk1rkeby pa Bornholm, meldes til danske
kretaer i Stookholm. I Korsör var Gestapo på jakt etter politi-
menn, særlig mannskap fra kystpolitiet. Mantror at'et par
konstabler ble arteatert. I Akirkeby konsentrerte tysketne
59g spesiellt om medlemmer av foreningen "Det Frie Nord", men
ingen av de ettersökte ble funnet:

I Kbbenhavn har Gestapo arrestert
lege Eigil Foloke.

FRIHETSKZEMPERNE F'ÅR DEXK TIL

S.R. 12.30 Danske frihetskjempere har dratt avgårde
med 200 lastebildekk fra et av lagerhusene i Köbenhavns tolibu.
De benyttet to lastebiler til transportent,og da de kjörte gjennom
tollvakten rettet de maskinpistoler Mot tollmennene som lerved
ble forhindret fta å foreta noen undersøkning.
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1:eldinger stIndag 28, jan.

BLOGLRUDS W.,DIOKRONIEK,

O.R. 18.30. For noen tid siden tok senatar Burge
opp et spörsmål soa allerede lenge har beskjeftiget nillioner av aneri-
kenere, "Hva er egentlig De Forente Staters krigsnål?". I sitt nyttårs-
budskap til Kongresset besvarte president Roosevelt indirekte dette
sprsnal. Han sa at kriGen ikke koruer til å slutte f3r den siste
nasjonalsosialist er beseiret og han la til at en solid og varig frcd
i Europa ikke er tenkelig f3r Tyskland cr knust.

Det ninste nan kur_ne ha ventet av
presidentens proklaaasjon var vel, sier Sven Hedin i en artikkel i Dags-
posten, at den inneho1dt'et gliat av realisne, fornuft og sannhet. Men
i virkeligheten var den bare et gigantisk propagandabltiff soa stod i det
uutslukkelige hats tjeneste. Dets hensikt er å overbevise nasjonen on at
den ikke kan drd,lac on fred og lysere tider hvis ikke Tyskland blir
knust. Den menneskesjel som gjennom fen års agitasjon dag ut og dag inn
er blitt dresert til et vanvittig hat not det tyske folk og nasjonal -
sosialisnon er en takknenlig jordbunn for presidentens erklE3ring om
krigsmålene. Det hele synes enkelt og lettfattclig. Uålet er freden,
midlet er Tysklands tilintetgjbrelse.

I virkeligheten forholder'dot seg slik
at hvis Tyrskland blir likvidert åpnes portene på vidt gap for et barbari
og bolsjevismens seirstog gjennon Europa. Det cr klart at et folk som
na i seks år nåned etter maned med glinrende tapperhet og under de beste
ocs  most erfarne ledere klarer å holde ut og Går til nye o.:fonsiver not
4,merikas Storbritannias og Russlands samlede krigspotential ogs21 etter
krigen vil kanne opptre som en farlig og målbevist konkurrent for 4nerikas
når det Gjelder verdenshandelen. Derfor må Tyskland rives istykker, dbts
hparer beseires i felten, dets konnunikasjond, jernbaner autostradaer,
havner og kanalcr rives opp, dets byer forvandlcs til grushauger, dets
industri sprenges sönder og sanacn og Tyskland selv stykkes opp i snådeler.
Dets östre provinser skal overlates til Sovjet Sanvoldet,sogt via Nord-
Norg?, Finnland, Baltikum, Polon, ungarn, Ruaenia og Bulgaria allerede
er pa vei til å ta sin del av byttct. Vest TYskland skal inntil vtdere
betros engelske og franske guverfidrer og den rest av det tysi:e rike som
blir igjen på nidtet skal i årevis holdes besatt av allierte tropper.
Den siste nazist må beseireal etterpå konLier den varige fred. Slik 1Z5d
den verdensfrelsende forkynnelse son presidenten velsignet inngangen til
et nytt år med av sorger, elchdighet og nöd. Da T yskland holder stand år
etter år er alle mulige nidler tatt i bruk for å beseire dea. Man tar sin
tilflukt til bonbefly i fantastisk onfang. I hundretusenvis blir kvinner
og barn, oldinger syke og kröplinger drept for dernod å myke opp siVil -
befolkningen og bryte dens vilje til notstand. Man legger ninnerike,
nonumentale middeladerske katedraler i grus og aske i den hensik å klippe
av de hellige bånd som i århundrer har holdt det tyske folk fastbunnet
med fortiden. Man viker ikke tilbake for tanken am a 3de1ege den höyeste
kultur son noensinne har blomstret på jorden og som uten tvil vilde vokse
til det fullkonne fordi dens rötter suger kraft av en jord og et rike
som for alltid og fra alle hold har vært truct av nissunnolige fiender,
sier hodin.

Bare ved slike radikale nidler tror
engelsk.iennene og auerikanerne at de kan pine notstandskraften og ånden
ut av tyskerne. L0.000 tonn bomber og 5000 bonbefly på en eneste dag
over tyske byer og mennesker, noldte telegrafen her en dag. ll industri
skal forbys i et beseiret Tyskland og folket skal forandros til jord-
brukere som de russiske bönderne, foreslo finansninisteren i Wshington.
Lt progran sa:1 allerede forberedes er at den tyske kultur skal kveles
og under ledelso av instrukt.3rer og lærete erstattes nod .,acrIkas "höye"
kultur. Detk tyske folk skal sterliseres, uttalte en "yankee" ved navn

•
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Hauffmann4 For tiden bcr utilregnalige prester i .morikas kirker: "Salige
er de saktmodige, Ti de skal eie jorden". Lnglo sakherne  Gjör  ingen
tLemmolighet av sine plancr, Tyskerne behåver ikke et åyeblikk a være

tvil om den skjebne son venter den, Derfor komner dc tusener av folke-
stornbataljoner som nu stampes o)p av jorden til å sloss til sisto
Tyskerne vil aldri legge ned vhnene for å vinne dcn trolldon som loves
dem. Ds sless ganske enkelt fox livet.

• lens anglo sakserne åpent forkynner
kicine.krigsmål og freds-elaner, Ifflper Stalin ikke med en mine sine hensiktox,

Men hans,handlinger veier tyngre enn hans forbånnsfellers ord. Han vil
igjen hilse dem velkonmen til MoskVa og velvillig lytte til deres ånsker
og löfter, men når tiden er inne everrasker han dem sikkert son får
med helt uventede sjakktrekk. Med ett ord kan han ådelegge den fred de
har tiltenkt Europa. Nettop nu da den sovjetrussiske danpveivals ruller
framovcr Polens blodbestenkte jord mot Tysklands grenser, burde Vest-
maktene ha annet å tenke på snn å holde taler sem or gjennomsyret av
hat og hevn ovor tyskerne, De russiske aviser oversvåmmes av seiers -
moldinger fra verdenshistorions stårste sammenstöt. Den marsj som skal
fåre de råde hffirer til Berlin for å heise det röde flagG ned hanner og
sigd omer de grushauger som på samme tid er gravsteiner over döde
tyskere, og minnesmorker ever umenneskelige ådeleggelser. For noen
dager siden he.dde streteGene i vest regner ut at sovjetrusserne hadde
80 kilometers forsprang på veien til Berlin. Hvis det nu virkelig skal
lykkes Stalin å na sitt mål mons forbunfisfellene fortsetter mod sitt
"pa stedet marsj" foran Ruhr og Rhineng, at Lttilas etterfålgcre fortzetimer
sitt seirslöp til Frenkrikes og Belgias Grenser. I det måte bom da
automatisk for siste gang vil finne sted mollom de trc store, komner
Stalin til å diktere sin vilje for da er det han som er åverste hersker

Europe. Han kan da trygt anmode sin e forbunnsfellor om å sendo hjen
sine million'hagrer til England og Amerika. Talen om kapitulasjon uten
noen betingelser vil da ikke ha noen gyldighot lenger. Eller kanskje de
tidligere forbunnsfeller foretrekker straks å begynne den tredje verdens-
krig? Det er neppe trolig. De krigstrette folk vil sikker ugjerne gå
felten mot et seirrikt Sovjet - Russland. Etterat de i tom ag har hjulpet
Stalin på hans seir for verdensrevolusjonen, vil de oppdage at de har
ofret hundretusener av soldater og at de har ofret hundrevis av milliarder
av dollars i gjeld, vil de oppdage at deres krig mot Tyskland vex et foJ.—
ferdelig mistak. Prinsippet "balance of power" vil da ikke eksistere
lenger. Istedetforx Tyslland son aldri noensinne har truct EnGland, vil
nan få Sovjet Russlands dödelige trussel mot Englands verdensmakt.

Over Sverige'senker seg nu mörket tettere
og more truende enn noensinne i vår historie, sier Hdi. Finnland er
ikke lenger fritt. På iland og i Torneådalen står Sovjetrusserne. Den
norsko eksilregjering har innbudt kontingenter av den råde arme til Nord
Norgo. For hver dag som går vris tommeskruen stadig hardere omkring
Sverige. Tyskland er den enoste nakt son kan redde ikke bare Sveriges og
Norderi, men hele Europa fra navnlås elendighet, sier Hedin tilslutt.

Endel monnesker her i landet har håpet på
It krigen skulde resultere i at Wyskland og Sovjet - Sanveldet gj4nsidig
slet hverandre ut slik at EnGland ved å spare sine egne krefter mest
mulig skulde Gripe inn i sluttkampen på en avgjörende måte og bestemne
den komnende utvikling i Europa. Begivenhetene har vist at dette har
vaert en grundig feilregning. Stalin har byensynlig gjennomskuot den britisk,3
politikk og de mange konferranser nollom de store har resultert i at
England nod eller mot sin vilje har nåttet sette inn alle sino krefter
både på den italienske fronten og på Vestfronten. Enhver som har fulgt
med i krigskonnunikeene har selv kunnet overbevise seg om at Encland har
lidt veldige tap uten å oppnå nocn uovneverdige resultater, I dissedager
leser vi om den veldige lavine iåst som ruller fran mot den tyske grense
og truer mod å Ejöre Sovjet - Sanveldet til den dominerende nakt i Europa
Denne fantastiske kraftutfoldelse skyldes for en stor del engelske og
anerikanske krigsleveranser. S&alin har ved hjelp av sino forbunnsfellers
våpen kunnet diktere sin vilje mod hensyn til de amå staters skjebne i öst e

sydöst Europ(k. I sin store tale i Underhuset nylig opplyste Ohurchill
at Elas- troppene i Grekenland hadde brukt ds våoen son engelskmonnene
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hadde forsynt den ned i kanpen nct de britiske tro-pper i then. Det er
höyst sannsynlig at hel'r Uhurchill en dag vil stå overfor den ubchagelige
oppdaeelse at Englands stötte til Sovjet Samveldet i siste instans
vil kolaLae til å gå ut over Encland selv. Det ser åk.:e ut til at Churchill
vil konne til å ta det sistc stikk, nen Stalin i spillet on -J.,uropa.
.Unnu er inidlertid lkke siste ord sagt når talen er on Europas skjebne.
Men skulde Tyskland bukke under, kan England ikke hindre at Luropa har
utspillt sin rolle son bærer av Vestens kultur. 	 (reste.a av

seriet falt bort på grunn av forstyrrelser

UISLI.LTG HOS HIT1„ER.

23,00, (31). Fra der Fiihrers hovedkvarter neddeles:
Der tlihrer har nottatt nninisturpresdent" Vidkun  auisling i sitt
hovekvarter oc,har hatt en tillitsfull og hjerteliG sa:tale ned han.
Det ble oppnådd fullstendie overenssteelse og o-)priktig forståelse
under disse dröftelser som berrte alle spörsnal av felles Llteresse
for Tyskland og iTorge. Der FUhrer bekreftet på nytt det vedtak son han
lot Reichskonnissar Terboven ei den norske offentlichet kjennskaa til
allerede i septenber 1943, at -Norges fulle frihet og selv
stendichet vil bli Gjenopprettet når den europciske skjebnekaup er seir-
rikt avsluttet, mens Norce ovcrtar de forpliktelser son faller på den
norske stat i sansvar .aed den felles sikring av det europeiske folke-
fellesskap. Fngendc deltok dr3ftelsene hos der FUY,rer:

Reichsminister des L.uswrtic_en von
Ribbentrop, Reichslalnister und chef der Reichskan'zelei, dr. Lanners,
Leiter der Parteikanzelei, Reichsleiter Dornann og Reichskonissar

41prboven. "Ministerpresident" ,uisline var ledsaget av sendenann Stören.

HIRD1-'0LIIL1TES UTD.L iELSE.

22.00. Det blir lagt stor vel,t på å gi hird -
folkene en så God utdannelse som råd cr. Son et le(d i dette arbeidet
har avdelinger av alarnenheten i IU 4, Gulating i flere uker veart forlac,t
til Voss for å gjennongå et kurs i våpenbruk. .Jvelsene har funnet sted
på Tvindenoen ved Voss under ledelsc av troppförer Moseid. Etter to ukers
ferdig våpenopilærinG ble kurset lrdag forniddag avsluttet med nanjvrer.
Lördac aften tant så kursets endelige avslutninc sted ned kancrataften
Hordaland Hirdfylkings val,re Hirdhall. Her var bl.a. hirdsjefe,n, general-
major Marthinsen, hirdfordelingsförer Thv. Thronsen, fylkingsf(3rer
Wåge og innbudte tyske og "norske" gjester tilstede. Hirdfordelingsförer
Thronsen behandlet infanteriutdannelsen so,n alarnenheten nu kan se tilbake
på og kom så inn på de alvorlige tider vi leveri, ned den sovjetrussiske
offensiv i Ost, oe bolsjevikene i vårt eget land. Folk skjjnner ikke at
det kan bære mot utslettelse, mot tilititetgjZJrelse; Men vi i US, vi for-
står, og vi vil værne on vårt land og dets verdier, sa han bl.a. De Våpen-
'-elser dere nu har gje,__ongått skal hjelpe oss ned dette. Aret 1944 var Et

rdt år for oss, fortsatte tale".en. Men 1945 blir uten tvil lanct
hårdere, og det vil stille store krav til oss. Mikevel Går vi ned glöd
og begeistring inn for de op)gaver son vil melde seg. For vi ni,nnes allti
det löfte om troskap son vi en ;c•InLhar Eitt vår lift3rertY. I urokkelig
tro på hans ide lover vi aldri a svikte, nen fre kanpen frari til seir.

Fylkingsf3rer ,f.rne 'iage understreket at
det ikke idag er tiden til å holde taler for fedrelandet. Nu na det
handles oe arbeides.

Hirdfordelingssjefen, generilnajor
Marthinsen sa så noen ord til cuttene og ga uttrykk for sin glede over
det y2perlige resultat av kua'set. Vi i hirden gjör en :ailitærbetonet
innsats oQ jeg vil be dere huske på at det er det primære. Jog vet at det
ikke er så lett å være aktiv hirdnann idag, men jeg vet også at dere ikke
vil svikte vår sak. Hirdsjefen kom så inn på den aktuelle situasjon og
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HIRDENS UTDLUNELSE. Fortsatt,

dens alvor og understreket at det son idisse daGer skjer i Öst, bekrefter
det som Vidkun Quisling i årevis har advart det norske folk £.1ot.
Tidligere vilde folket ikke nre på disse advarsler, nen idag ser det ut
til at nange begynneJ? å forstå faren vcd det bolsjevikiske stormlöp mot
vest, Vi ma alle være klar over at 1945 vil bli et hårdt år, fortsatte
taleren. Ifen vi skal og vil kjenpe nasjonalsosialismens ide fraïi, fordi
vi vet at nettopp denne ide er den eneste riktige. 2. .

Den offisielle del av progrannet ble
L.ysluttet av fylkesf3rer Römeke som gjorde rede for våpenkursenes store
`Tetydning, Deretter fulgte et neget vellykket underholdningsprogran son
bekslet med sang, musikk og opplsoning.

"NORSK" RåDE KORS iSST.T-12 FÅR TYSK MEDALJE.

22.00. (22). Den "norske" R3de Kors søster Anne
Gunhild Moxness er tildelt jernkorset av 2den klasse for srrlig ta3per-
het under et bonbeangre not et feltlasarett i Ost. Ennu mens angrepot
stod på bar hun uten a ta hensyn til den faren hun selv svevet i
hårdt sårede soldater ut av det ödelagte lasarettet. For denne notige
innsats fikk hun J'ernkorset av 2den klasse. Hun er den fbrste kvinne
utenfor Tyskland son bærer denne höye utterkelse,. Den 30 årige Röde -
Kors sösteren er fra Trondheim og er sykepleierske av yrke. Ingenting
lå henne nærmere på hjertet enn å bevise sine fagkunnskaper ute ved
fronten, og å rekke fram en hjelpende hånd til sine landsnenn son
kjempet i den norske frivillige legion nliking" for den europeiske tanke,
tre år har hun arbeidet i Öst, Hun har vært satt inn i Ukraina, i

Kaukasus og på 1Carvafronten

DAGENS APPELE,

22.00. (24). Er du en av dem son Går onkring i islender
og hisselue med bjeller, eller tar du et tak for landet ditt enten ute
eller hjemme'? Vis at du er norsk. Henvend deg til frivilligkontoret osv.

DAGENS SPORT,

22,00. (25). Oslo 8kbyteklubb arrangerte i helgen et
vellykket skytestevne på Frogner Stadion, Stevnet hadde Sanlet bra del-
takelse. Det ble også arransert lbp for gutter fra 10 til 18 år, Også her
var deltakelsen god, og det ble op)nådd tildels nange gode resultater.
Mange av guttene viste lovende ting, og vil sikkert kunne nå åanGt med
tilstrekkelig trening. Dessverre var ikke forholdene p Frogner helt
f3rsteklasses, slik at Egnestangen og Hodt ikke fikk vist sine beste ting,
I pausen söndag var dot en flott kunstlöpoppvisning av vår lovende kunst-
16perske Llse herberg fra Hamnr. De beste resultatene ble for senior:

500 m Hans Egnestangen Hanar 45.2
Finn Hodt, Dra_inen 45.7
fiyvind Wolff, Oslo Skbyteklubb 45.9.
Björn J-ohantiessen Gjövik 48.4
Sverre Hoel, Hanar 50.8.

1500 m. Hans Egnestangon 2.27.2
Finn Hodt 2.27.4,
Wolff 2.33.2.
J'ohannessen 2.39.4
Sverre Hoel 2,43.5.

3000 m. Hodt 5,179.
Egnestangen 5.181,0
Wolff 5,34,5,
Johannessen 5,51 5,
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DAGENS SPORT, Fortsatt.
5000 m.

Junior500 m.

1000 m.

1500 m.

Egnestangen 8.54.4.
Hodt 8.55.
Wolff 9.22.4
Johannessen 9.36,8.

Knut hnutsen, Hanar 49.8
Magne ...mundsen, Hönefoss 49.9,
Rolf Johannessen Hamar 50.9.
MagnelAnutdean 1.47.9
Knut Inutsen 1.47.9.
Eugen Jahr ...ndersen 1.49.7.

Knut hnutsen 2.44.3
Rolf Johannessen 2.50.0
Walter _ndresen 2.50.2.

Sam.,.enlagt, Senior: 1. Hans .-inestangen
200.707 poeng. 2 FinnHodt 201.306. 3 jivind Wolff 208.957. 4 Björn

ohanne ssen 217.796.
Junior: 1 Knut Knutsen 159.517. 2 Rolf

ohannessen 133.167. 3. Nalter ..,.ndresen 164.183. 4 Tryi,=;ve Sondal - iiodt
164.633.

(34. Be3rum Skiklubb, son iår kan feirc sitt
60 ars jubileun, arrangerte i helgcn det tradisjonelle Solbergrennet
med 17 kilometer langrennet på lördag og hopprenn sd5ndag. Son ventet
hadde renliet samlet bra deltakelse og nesten elle våre kjente skilöpere
var a finne i 13ypa oller i bakken. Pub1ikumsfrann3tet var også godt.
Rennet begynte lördar, forniddag med langrenn. klassen ble vunnet av
Eiliv Kolterud foran Binar Evensen. Ivar Fjeld ledet etxgodt stykke av

3ypa, men gikk så feil og kon derfor lanct ned på prenielisten. Kcns
Storengen vandt B klassen, mens Hans Gundes3 kon p1 2den plassen. Blandt
juniorene var Odd jrbcch og Even Eggen best.

dopprennet firegikk södtag i SolbergbaLI:etr.
Tiltross for et stort forhåndsarbedc mcd re-Jareringen var ikkc bakken i
god stand. Den var for hård c) de store lengder var vnskelig å klerc
utun fall. Det ble allikevel en rekke elegantc og stilfulle hopp.
Kombinert klassc ble vunnet av Elciv i:olterud. Sigurd Senucisen vant
klasse B, spcsiclt. 1-r. 2 i sanne klasse ble Ola Taraldsrud. M1aso B vane
Hans Storengen foran Jens ;Jtorlien or, i Juniorklassen seiret

-rrangementet var förstelasses og -lt gikk greit fra hånden.

35. Lunncr Idrettsforening arranc,erte söndag
et vellykket slalomrenn på Lunner. Rennet hadde f'ztt god dcltakelse og
ialt 50 löpere stillet o52. De beste rcsultater ble: herrer ldasse
Ilans Lagnus ..ndresen, Oslo Turn 4_9.3. 2. Bjarne Karlsen, Oslo Turn 52.2.
3 Einer Fjellberg, Trygg 53, 4. jörgen johannossen, Sport 53.7.

Elosse B: 1. J5han Bruun, 1,ugnad 54.4.
2. Knut Dahlen, Kongsberg 56.3. 3 Kalle hustd, Sport 56.5.

Damer Klesse SynnUve Viksmoen, Veldre
(libi soa,i.2 Karoline Skiyen, Lunner 1.12.2,

Piker 1. .Lstrid Rolfsen, Oslo Turn 1.20.
2. larit Eid, Fagernes 1.23.4.

WirWORSY=GE'_-: I BERGEH.

21.30. (19). Vannforbruket i Bergen by har i de siste
månedene ve3rt uforholdsnessig stort og vannverkssjefens parolL til be-
folkningen lyder: Forbrukct niå nedskjaarcs betraktelig. En får ct godt be6ru
on störrelsen av vannforbruket når en hc5rer at det pr, dögn gjennon -
snittlig går 425 litcr van pr. inr_byger, mens det normale forbruk pr
d3gn ikke b3r vere ner enn 300 liter. Ilrforbruket av vann utgj3r ca 30
prosent, dvs. 10-12 nillioner lfter i Wrnt. Det cr derfor ingen tvil or
at folk slser med vann, nen dct cr heller lkko så underlig når huseierne
for å h:ndre frostskader setter ta cirar.cao åpne i kjellerne, skriver
Jergens Tidende.
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ITORD1.311=2S ILUSATS I NORGE.

Lathi 11.40. En korrespondent i den engelske avisen
Sunday Tines skriver at nordmennene nu spiller en stadig st,:irre og större
rolle i operasjonene i sitt hjemland og det kan ventes at de innon den
nærmeste framtid vi3 intensifileve sin virksamhet. Det er ikke noen
hemelighet, sier han, at en meget stor del av den norske æri Stor-
britannia utförer en nyttig innsats i flyvåpen, commando og sabotasjo-
avdelinger.Alle nordmenn som er vendt tilbake til 14enlandet er i
uniform. De innretter sin centrale vikkeonhet på sabotasje. Deres hoved-
°1 er å ödeleggejernbanen nord for Troudheim og hindre fienden å trckke

tilbake flere divistioner fra nord for transport til de europeiske slag-
marker. Seks eller syv divisjoner er sendt bort siden invasjonsdagen
men 13 eller 14 finnes ennu igjen i Norge. Ly dem er halvparten i Narvik.
De britiske fly os flåtestyrker har gjort evakuering med fart6y meget
farlig for tyskerne.

FRL, FL\1\ILL171).

Lathi 11,40. Igår besökte en sovjetrussisk kommosjon
et teater i Helsingfors hvor man foreviste filmen (?). Blcndtgjestene
merket man seg filmregissör Budovski, forfatteren Leonoff. Videre vav
et antall finske journalister og filmkrit'ikere tilstede, Etter fore-
stillingen utbrykte gjestene foråpningen om at man i framtiden ville
kunne fa stifte mere bekjentskap med finske filmersom etter denne
forestilling i höy grad har vekket deres interesse.

Statsråd nedsatto i desember on komite
som skulde undersöke fengselsforholdene i landet sant framsutte forUgg
om nødvendige reformer. Om komiteens virkswhet meddeles nu på offislellt
hold meddelt bl.a.:

Komiteens uttalelse dreier seg i förste
rekke om den store mangel på sengetby ifengsläne og mener at dette kan
hjelpos på ved at fangene fåt rett til å rwtta slike saker fra sine
slektninger etJ. Videre behandles fangenos retto til å r6ke og kjbpe
tobakk, a motta tatvarer i pakker, fangekostens kvalitet sant fangenes
xett til korrespondanse og a treflie slektninger og kjente.

Finnlands skipsfrerforbund har til stats-
råd sendt en skrivelse i hvilken dot framholdes ab med hensyn til sjö-
folkenes innsats for landets forsyning så kan man i mange tilfeller
sammenlikne sjöfolkenes innsats med do til krigstjenusto innkalte. Det
bbr derfor oppnåes en ordnin„; slik at hjemvendte sjdfolk får rett til
statsunderstittelse på samme måte som de stridende styrker får nåe dc
blir demobilisert.

FORTSATT STORL SNEFALL I SYDSv.I2IGE.

S.R. 15.40. Inatt har snosituasjonen ytterligere for-
verret seg i det sydlige og östlige Skåne. Snestormen fortsetter uabrutt
ogvinden tar snarere til enn avtar. All landeveistrafikk ned et par
unntakelser var idag på forniddagen innstillet i hele det sydstlige
Skåne. Samtlige bussruter såvelsom statens og de private jernbaner var
innstillet. Pa jrnbane har man det meget besværlig. Flere steder klarer
ikke sneplosene a forsere de svmre snefanene. Veinyhdighetene hadde i hcle
går og idag sine sneploger ute, men anstrengelsone har i den kraftige
snestorm vært helt forgjeves. Ikko engang de viktigste forbinnelsene
kan lenger holdes åpne.

DEN S;iKALTE FINSEF FRIHLTSSENDEREN krever i et opprop at santlige tidligere
politikere som bjrtet til det nasjonale Finnland skal dönlmes. O.R.
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ljbldingeri mandas 29. januar 1945.

DEN POLITI= =it

som boved-
punktet for politisk vurdering og'verdens ordning. De har hverken
under eller etter sine kriger opprettholdt de rettsprinsipper som
de har erklært å måtte så til kric, for å hetde% Disse errobrer-
makters sterkeste vå-)en er sansynllgvis lösnen ard dcres idealer.

 Verdenskulturen, skriver professoror vidcr
ken ikke foreståes av krefter som ledes av materielle introsser.
Det blir ildvendig at grunnprinsippene for rettsordnen mellom
borgerne i siviliserte stater - åpon ferd, sanhct og rettferd
blir gjort sjeldende som rettesnor for forholdet mellom statene.
Lt vordonsforbunn på grunnlag av bestående maktforhold som cr ska.l?t
ved vold, er son å bygge på en vulkan. :an kan ikke i lengden stans,
retsbevisthetens krav på sanhet og rettferd. Det kravet avsldrer -
det såkaldte" Folkenes forbund", som en parodi Da sitt eget skilt.

För det oporettes ot nytt forbund, må
skylden for de to verdenskriger uddersökes og klerlosges for
folkene til vern mot at de igjen kon=deres ut undcr forlöyende
idealcrs progreer. ITarkismens politiske dogmer cr på sitt vis
ikke sannere enn middelalderens teologiskc dogmcr os har fört til
ikke mindre vanvittige resultater.

Videnskapen avviser ethvert absolutt
dobmo og har dermed utf3rt nenneskehetens stdrste redningsarbeid.
Det er derfor grunn til å söke vitenskapens hovedresultatcr i
spörgsmålet kulturutviklingens lover salot i en kulturkatekisnus
for folkene verden rundr. Den vil ikke kunne stille skranker for
utviklingen, dcla skal ikke si bud eller forbud, men retticde
historisk om hvilke lover vitenskapen hittil har nådd fram til
å erkjenne os dcrmed binde folkene samicien til sjensidig forståelse
for hvcrandres særlige anleig go oppgaverDet vil ikkc veare mulig
at redde folkene fra at verdenspolitikkens ulyl:ker gjentar seg,
dersom dcn skal vedbli å bestå et ho=clis sentralstyre for verden
med hemmelige organisasjoncr for dets nakt, usanne forgivonheteron
höye idealcr tilslr for henclolige kriksplaner og usanne beskyld-
ninser mot den kriksplanene er rettet mot, uten at beskyldningenes
sannhet blir kontrollert. Det trenges en offentlig sentralorgan-
isasjon som klarlegser allo tvistighcters grunnles, ikke fra nocn
enkelt gruppe makter, men en av alle nakters uavhensig institusjon
på vitenskapelig basis. Dot blir oppgaveh for den stat som har
vo3ret offerct for vcrdenshistoriens störste og skjendigste forbry-
terkom-olott, å stanse den demonoolitikk som de fire storc crobere-
mekter med sinc hemmelise organisasjoner har fdrt.os innlede en
ny periode i verdenshistorien. Et bovcdpunkt blir å o)phevc for
den rovloolitik som går under navn av englends herredd:Inc på havet.
Den bærer hovedansvaret for folkenes gjensidisc myredrier, deres
utsultning og verdenspolitikkens forbannelser hittil, som nå truer
med å fortsette nnder forenet Anglo- Amerikansk ledelse.

13,00 (9)
Rognaroks jubilewisnuer bringer bl. a.

en neget interesant og tnkevekhende artikkel av professor dr. jur.
Kerman Harris 111 - en politiske ve:denskamp etter tysklands

seier". Professoren slår fost at både •:oskva, Londons
og Hew Yorks
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18,00 (12) icd den kna-gpe skot0ykvotcn en idag har
kan forcclingen av skotby by på Lango vanskolicheter. Det cr mange
emsyn å ta idut enkelte aIbeidsr,r,rner i olket i srli grad
trenscr Godt skotöy for arbeidets Skyld. Snrlis Gjeller det for
jord og skogbruket.

:Ltter dct 151 erfarer har n=ingsdeparte-
mentet nå satt i vork en ny ordninc; mod fordclingcn av skotby-
kvoten for at don kan bli mest mulig retferdig. Det er nemlig
bestemt et fordelingen skal foretas av on særnwid under forsynings-
nomda. Sliko s=nemnder skal nå o-xpnevnes i alle ko-nlner som har
mindre61111 10.000 innbyggere. ienida blir kclt skotåjnemda og sakl
beståav ninst fom med1t,nmer med ersonlige varamenn. Det cr for-
utsetningen at herredstinget tar tar forsyningsnemda mcd på råd
når skotbynerlda o3pnevnes. Don hevder vidre at det cr mcgct om å
gjöre Pt den stedelige erbeidsnol‘nd cr reprosentort i nennda,
likeså herrodsskogmesteren i de kormnerder on har slik. De -)vriGe
medlemner velges blandt folk fra de viktigste yrker i komunen.

Forsyningsnemnda sk:11 fortsatt ta hånd on
alle sökander om s1:ott5y på vanlig måte. 1:en sknadon skal etter
behand1ingene her forlogges for skotöynemnd,:' sem gir foretnings-
föreren i forsyningsnomda en oppgave over de forbrukero som en
mener bör ha rett til å ha nytt skotUy.

I spesielle ti]folle kdn forrbtnångb-
fireren utstede anvisninger straks. Dette delder snrlig der dot
trerge'L. öyeblikkolig hjelp.

FIS:ERILELDING12,
0. R. L9,15. Fisketson endte i ukon 20. januar var
tilde1ssterkt hemmet av dårligcfiskeforhOld. otsiJ.cJ. og snåsild-
fisket i Fosendistriktet i Sör- TröndelaG ble sål.odo 1=t rabimet.
Den sild com stod i lås gikk tapt. ot slutten av ukon oG sonere . .
har fiskoforholdene været bedre og snurperne har,ftt noe nussa og

•stersild, inen i (Lathele har fisket nå en tydrciic
karakter.'Eorsöksdrivningetter storsild j':U2S4 ise.ng not
sluttet av uken, da en driver fikk 25 stykker sild på 3vin(3yfeltet
og en alJnen ett hundre stk. utenfor 6yaren. latt til 23 januar
fikk imidlertid forskSdrivere 30 hl. utenfer (Jjgarenog CO hl.
utnfor 2vind/. antidis ble det mcWt an bedre utsikter aGså
de distrikter.

1\Tordfra neldes an gode fangster undex
forsksfiske etter skrci utenfor Vesterålon o yersin
Lofeten. Utsiktcne for linefisket syns best,
mcd sarn ga gode resultater.

Det bvrige kystfisket var hw=et av
fiskefo7.:h,)ldene, men en reGner med at sifisket utfor Ibre os
Hordalandskysten vil ta sc opp igjen. Ellers meldes det om bra
forekomstor av pisghå os habrand.
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DERGEN.

23,00 (28) Degivenhctene på sildefeltet utvikler
seg med rivende fart, r:elder Lorgenavisen. Sildetyngden, som var
observert på Brennager- Flor3- feltot tok torsdag nIddw,stid j.nd
på höyde mcd Dulandet, der snurpere og landnotgarn snart var pa
pletton. Dulandet var ned ett blitt byeblikkets viktigste silde-
felt og stilte dc andre felter i skyggen. iTen silde,-ngden vcd
Bulandet er huldievis ikke de encste. På Sunni3re star store  sildc-
tyng.cr litt lengcre til havs. Alt tyder på at silden er på innsig
not  4.omsdalsfeltene og på feltene ved Olderveggen står det også
etter sigende store nengder. De st3rste raorter fra torsdagens
fiske var for3vrig ikke o,)pmuntrende.

To drivere var ko,inet inn til Bulandet
med svarte ogarn, men klokken 13,00 hadde saken tatt en helt annen
vending. Na kan nan trygt si at vintersildfiskct har tatt til
og e-cterhvert blir det nok sild å få for noen og hver.

FREDRIKSTAD.

22,00 (25) L3rdaG og söndag holdt ungdonsfylkingen
i. 6stfold fylkesrådsm3te i Fredrikstad. Ungsveitförer Holternann
åpnet mötet ned a minnes de nedlemLiene av ungdonsfylkingen som
haCde gitt sitt liv i kameen not bolsjevismen. Videre meddelte han
at han fra 1, februar trådte tilbake som ungdonsleder i Ostfold
idet hen var blitt beordret til landspropagandaleder for ungdons-
fylkingen, Son ny ungdonsleder er beordret ungsveitförer Rangvald
Rbed.

NO:,GES IDRLTTSFORBUND.

20,30 (17) Norges Idrettsforbunds leder, b:råsjef
B. Th. Fjeld hadde l3rdag innkalt N. I. F. S forbundsrd til m3te.
Rådet består av N. I. F. S sa)ridrettsledere og endel spesielt
oppnevnte medlencier. Forbundsleder Fjeld gav f3rst en redegjörlse
for N. I. F. S virksonhet sidun han ovortok stillinGen som for-
bundsleder 30. oktober 1944. Han gav også en oppgave over for-
bundets ökononi.

Forbundsrådet behandlet der etter en rekke
betydningsfulle saker. Forslag til " Vedtekter fåt Norges Idretts-
forbund" utarbeidet ny depatenentet for arbeidstjeneste og idretts
lovkomite ble gjennongått.

Forbundslederen oppnevnte fölgende til å
utarbeide forslag til " ;Amatörbestemmelser for Norges Idretts-
forbund": Valutasjef Anders Helteig ( komiteens leder) kontor-

lph, sjef Vigberg og disponent Eilif J. Dahl.
Til medlemmer av N. I. F. S " arbeids-

utvalg" valgte rådet ved hemlig avstemning valute.sjef Anders
1;:elteig og redaktör Fredrik Knutsen. Arbeidsutvalgets tredje medlem
er forbundslederens person-lige stedfortreder.

Rådet sluttet seg til forbundsledernes
forslag om å oppnevne disponent Lilef T. Dahl som forbundslederens
personlige stedfortreder.
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PREMIEUTDELING.

21,00 (18) Etter Solbergrennet ble det a=angert
en vellykket premieutdeling. De forskjellige premievinnere var
gjenstand for stor hyldest da de var framme og hentet sine flotte
trofeer.

Gavepremiene ble tildelt: Forbunds1ederens
premiel Magne To1gensbakk. Bærums Ski Klubbs jubileumspokal Sig.
Samuelsen, Damernes pokal Elelv Kolterud. Bærum komunes premie
Einar Evensen. Kretsidrettsleder Krohns premie Eileiv Kolterud. •

BERGEN.

21,30 20) Dykningsarbeidet ved Midt- Hordalands
fjordbat "Fusa" som ble senket av fremmede fly utenfor Korsnesset,
tok nylig til. Forleden dag var dykker nede og gikk over en del
av skibet. Man fant da liket av den ene omkomne, frk, Olsen.
Flere lik så dykkeren ikke. Det er meningen å fortsette arbeidet
såsnart forholdene tillater det; Dykkerarbeidet har ellers gjort da
klart at det er store muligheter for å be-rge sklbet såfremt det
nödvendige redningsmateriel kan skaffes.

LIWUNN.

21,30 (22) Liket av en mann ble nylig funnet 1
Evindvik 1 Ytre Sogn. Liket ble transportert til. Bergen,der
hvor det ble likskue i formiddag. Det viser seg at være liket av
en ung bergenser, Per Andreassen. Han var dykker og aMkam for
en tid siden.

D0DSULYKKE.

21,30 (21) Lördag inntraff en dödsulykke i Bergsdal
om lag 15 km. fra Dale stasjon på Bergensbanen.

En bergenser som var på flelltur, ble tatt
av et sentSskred, som kom over ham i 150 meters lengde. Den om-
komne var i 40-50 årsalderen og etterlater seg hustru.

D0DSUIYKKE.

22,00(27) Lördag etterm1ddag ble to gutter, tolv og
sju år gamle, begravd under en snöskavl som raste ut i Hålandsvegell
i Höyanger. Raset var ikke særlig stort, Guttene ble gravd fram :
ganske snart, men de var allerede döde. De var sönner av arbei-
derne Dregelid og Bergmann Olsen.

1/41tv'

D0DSFALL.

19,30 (16) Rektor Karl Knap er if31ge Aftenposten
.avgått ved döden, henved 78 år gammel. Han hörte til dem av våre
skolemenn hvis virke har været av störste betydnixolg for den högre
skole hva undervisningsmetode og organisasjon angar. Frst og
fremst er hans navn knyttet til den reform av språkundervisningen
som betegnes ved uttrykket:"Den direkte metode". For skolens or-
ganisasjon var hafi en av de ledende 1 arbeidet for WennomfZ:Srelsen
av "Enheteskolen", Idethanframkastet tanken om 5- anig gymnasium
bygd på avsluttet fotkeskole,

(fortsatt)
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(fortsettes)
&)11 LlanGe åriç leder cv det ?odagogiske

seminer la rektor L:nap scorlis vinn på  å  utforne en rcsjonoll,
på psykologisk grunnlag bygd undorvisniJesteknikk.

Ved siden av sin lwrervirksomhet hadde
rektor Knap forskjellige tillitsverv. 31. a. var han mcdlaLl av
bjstyret  oe  formannsakpot i Stavanger, en tid bgdens viscord-
förer.

GODE

24,00 (30). Den 15. laars setter Speer- skolen i
Sandefjord igeng et nytt kystski-oper kurs. Sjdfolk som har noen
praksis til sjös, får her en gunstig anledning til å utdanne
seg videre og dermed nuligheter i frcmtiden.

Skolens ledelse i Sandefjord Gir alle
opplysninger uten forpliktelser.

B-4RG:d-JN.

21,30 (19) -.ondet 1:asjona1gaven til Ohrist ian
1:ichelsen vil også iår bli delt ut. Söknadsfristen cr satt til
15. mars og utdelingen finner sted 7. juni. Rentene av fondet
anvendes til fremme av vitenskaplige eller for wringlivets
produktive formål ved et eller flere stipend på minst 5,000
kroner og hdyest 15.000 kroner.

TOF.IATL.A.GER I ST4VMGER,

19,30 (15) 1-TB har tidligere meddelt om -21aner for
tomatlager i Stavanger og etter det gertnerhallen opplyser til
ITTBTs landbruksmedarbeider har pakkelageret v=et i drift siste
seson-en Ein har vare vel nded med sesongen og tiltaket har
vekt atgaum vide I. kring, ,mvel frå hagbrukskrinsar i Sverike
er det koma spurnad om dette pakklageret. Sorteringsaparatet som
er konstruert av gartner Ht3g i Trondheim, cr det fineste i landet

sitt slag. I sesongen er det ved pakkelageret i Stavanger paLka
105.000 kg. tomater. Det blir ollers op,21yst at tomatdyrkarane i
år far tildelt 50 av den sindersmengde dei fekk i fjord. Dette
vil sinke produksjonen ein del.

LANDBRUT=LDINGER.
0.R. ,50 Professor J..1f LanGsether ved ITorges
landbrukshdyskole er oppnevnt som sakkyndig til beddmmelse kvali-
fikasjonene til dam som har sökt lodigeprofessorrat ? i skogtaks-
tasjon og driftslaare ved skogshögskolan i Sverige.

Fyl1cossko8mcster Niaklbv ? uttaler at
det gode före som vi har fatt har satt fart i skogdriften i

Wrlig blir det kjÖrt fram moget ved for tiden. Det
skorter på hoggere, men foreldbig er det vanskelig å sette inn
flere folk for framkjUring av don veden som ble hogget for år
tilbake legGer beslae på et stort antall kjörere at det i det hele
er vanskelig oå skaffe husrum til flere folk sålenge den utstrakte
vadkjöring pagår Len etter hvert som innkvarterforholdene og
ordningen av huser og mat til mannska2ene blir bedere, vil det
bli skrevet ut flere folk til skoesarboid.

(fortsettes)



side 6 Me1dinger„ manAag29, januar 1945. Nr. 1364.

Landbrukameldinger. (fortsatt)

Det kan dosuten opplyses at me:ringsdepartementet arbeider m(51
dissespörgsmål og at en kan vente nye ti1tak, når det gjeller
ved og bendselsforsyhinger.

Hadelandshesteavelsforening har bedt
biledhugger Ståle 1 Kyllingstad om et leveringsforslag til minnes-
merke over hesteoppdretter Kristian P. Kollerls grav.

Kristian Koller må ansees som grunn-
legeren av den rasjonelle og målbeviste hesteavel 1 Hadelands-
bygdene. Han har avgjort vert en fåregangsmann for hesteavlen
framfor noen andre, Krlstian KoJ..ler var födt 1 1838 og döde 1
1900. Han har tre ganger fått Kongens sölvmedalje for sine hester
og i 1887 ble han pa utstillingen i Trondheim tildelt Selskapet
For Norges Vells sölvkrus.

Fyrstikk1abrik4enespr.upagar4Qa. "‘eI
levere osp ser ut til å bnre gode frukter. Ostlendingen for opp-
lyst, at de aldrig har levert så meget fyrstikkosp 1 distriktet
som i vinter. Bare I januar er det gogd mer osp enn 1 hele året
t1d1igere. Snedingen t11 fabrikken er_begyndt.

FARLIG LEIK.
R. 12,30 Den 14 år gamle gutt Signor J'ensen, sön

av arbeidsmann J'ensen i Odense ble igårkveld stikket i ryggen med
en kniv. Han lekte med en kamerat og det utviklet sitg til slags-
mål. Kameraten trak en kniv og stakk i ryggen til Signor. Gutten
blo straks brakt til sykehuset, hvor der opplyses at knivstikket
var teme1ig kraftig, men heldigvis hadde kniven truffot det höyre
skuldreblad. Hadde det truffet noen centimeter til siden, vilde
den ha rammet longen.

1-.ottagelse forholdene var meget dårlig
pa grunn av forstyrre1ser. Særlig var peilestasjon "F 36" sjene-
rende.)

vvvVVVVVVVvVV



NYHETSOVERSIKT FRA SKANDINAVIA.
VED Th.R.

'Regjeringens informasjonskentor.
31 januar 1045, nr.1365, Fortrolig.------------- ------ _ ------------------- ----- ---------------------------

Meldinger tirsdcs 30 januar 1945.
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La-oss huske Kjell Erik Gundersen o hans stabl

20,00 (20)
Oslo: Norges Råndverkerforbund holdt l'Ad$

mbte i Oslo mandag den 16 januar.Mötot hadde som vanlig'fått god t51-

4hy
slutning fra riksoldermennene og fylkoShåndverksmostron9,tepresenter
ende de forskjellige fag og landsdoler. Rikshåndverksnesteren,Kjell
Erik Gundersen åpnet & Iodet nötet.

Det forelå nelding fra Næringsdepartementet
om at forslaget on deling av de konbinerte håndverks og industrifor-
eninger nå or godkj6nt, Generalsekretær'Eivind BÖrke leste forbundets
årsnelding for 1944,der det bl.a. heterpat det ifjor ble holdt 3 råds
nöter eg 10 nöter i forbundets arboidsutvalg. En ny lokalforoning blo
dannet, Nord-Osterdr.1 Råndverkerforening.Samarboidet ned lokalforen-
ingene har vært neget epd.Samarbeidet med rikslaugene og fylkeshåndvol:
nestrene ble utbygd med flote lokale laug.Av nye rikslaug er dannet
Norges Båtbyggeros Rikslaug,Norske Automobilverksteders Rikslaug og
Norske Litografers Rikslaug.

En lang rekke ulovlige håndverksdrifter er
bragt i ovorensstonnelse ned håndverksloven. Det cr vedtatt ny svenne
pröve for kirurgiske instrumentmakere og gjort tillegg til pröven for
rörleggere.

Arbeidet ned revisjon av håndverksloven på:
går med full kraft.

Forbundets driftsregnskap for 1944 ble fran
lagt og godkjont, Under ledelse av stedfortredende rikshåndverksmesto'
malernester Grönholt,og ved hennelig og skriftlig votering fikk snokk
nester Kjell Erik Gundersen enstennig tillitsvotum.Forbundets arbeid
utvalg ble gjenvalgt mod aklainasjon.

' P, rådamedlemmenes vegne rettet til slutt .
loggermester Eivind Bjork,Tönsberg en hjertelig takk til rikshåndverk.
nester Kjell Erik Gundersen for det onfatendu arbeid han har ned-
lagt for organisasjonen i 1944

R er blir det av islin s löfter om forsikrin for kri sskadelidte ?
22

Bergen:Ved Fjordbåten "Fusa"s senkning for
en tid siden nistet en ung kvinne sin nann,den 24 år gamle enke sqtt
igjen med 3 snå barn,hvorav den yngste ble födt 2 dager etter at manr
onkolt, Da mannen var med "Fusa" son ")assasjer fikk enken ingen erstat
ninglog situasjonen var meget vanskolig for henne. I den anledning sa-
Bergens Tidende igang on innsanling til enken.Don'har fått eneståendc
tilslutning,og nan har nådd et belöp på kr. 12000. Det or meningen
innsanlingen skal fortsette ukon ut.og man håper da å komme op-p i 1E.

stor ef rfalskneren har ordet,

- N.S. avdeling for håndverk arrangerte mandL
kveld et neget vellykket mbto i Håfidverkeren i 0slo.Frannöt4 var mee
godt, Ekspedisjonssjef Klevenberg var aftenensforedragsholør og

saklig og interesant utredningem Nasjonal Samlingslinje i norsk
politikk fra 1933 og fram til idag. Han kon videre inn på Norges stor-

: hetstid,
har neldt oss allerede,

22,30,(23)
Oslo:Hirdens ilvervekontor har sendt ut fölf

ende appell: Er du av dem son:-tror at det går nok bra for Norge,selv
on du tar det ned ro og fortsetter ditt behagelige daglige liv?
Da må du kaste vekk önskedrt5nmen og se situasjonen som den't±rke1ig e/
Det gjeldet liv eller d25d. Du må'være ned pa a vergelandet.
Frivilltg-k~ret,IT ey-r31,4ahl.%gt41.tredje etasje
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•

12,30. (12)
Itednin amedal en til en un'

Den 16 år gamle'Ruth Tengelson fnugen fra
Gjerstad har fått Redningsselskapeta medalje med dip1om for en tappor
redningsdåd for en tid siden. To småjenter badet i en elv og kom ut på
dypt vann.Ruth hbrte ropene deres og sprang til og etter et iherdig ar-
beid klarte hun tilslutt å få begge gjentene velberget på land.

Den nazi-kabtrollerte fa beve e1so,
e er ormann bnde
ø

4kow' Trondheim: Sekretær i Sbr-Tröndelags Fag1ig!:
Samorganisasjon,01af Tiller er utnevnt til formann og fylkealeder for
Sbr-Tröndelag Faglige Samorganisaajon.Han tiltrer stillingen 1 februar

meddeler Dagsposten.
Den nye fy1i;esleder er fbdt i Trondheim

i 1894 og kom allerede i 1911 fagbevegelsen.Han har innehatt
en rekke verv innen sin organisasjon.

OkOnoMisk oversikt,

Bankaksjer
Industriaksjer
Skipsaksjer
Hvalaksjer

OENs'inndeks for Oslo Bbrs129 januar.
174,45Minus 0;30)
192;07minus 0.20)
22600Utorandret)
201,75Pluss 0,15)

Ask ekurser fra Oslo Bbrs 30

Statsobligasjoner-1937
Kreditkassen

anuar.

3.103 1/2.
Oms.652 •1/2.

K,103,1/4.
8.655

Bjoelvg. S;19 3/4 K,19.
Borregard 8.135 K.133.
31ektrokenisk 3.141 1/2 K.141
Hafslund




K.715
Orkla S.270' K.265,
Bruksforeningen E.190,5




Union 8.5,50 K,5,30
Agdeaiden 8:152,1/2 N;145"
Borgeatad 3.230' K,220,
Bruusgård &sterud 8,260; K.250.
Amerikalinjen K.227,1/2




Bergenske S:155 1/2




Nordenfjeldske K,260,




Ivaran K.260,




Oaean K;260;




Kbsmos S:2W7,1/2




Odd 8,240 K.232 1/2
Rosshavet 8.390 K.335,

Va1utakurser uforandret.

S efisket,
.R. ,30.

Bergen:Driverne har imidlertid ikke hatt
noen videre fiskeiykke,idet driverne fra Svnbyhavet bare kom inn med
1 Stamp sild,På Buaandsfeltet liger fangstene mellom 40 og 50 hl.
pr.båt.I Oygaren vest av Bergen a strekningen fra Feie og sbrover til
Solsvik har fiskerne meldt om smatt fiske.Selv på sbtsiden og innover
til Hjeltefjorden or det tatt fine drivgarnsfangster,med opp til 500
hl,pr,båt.:14enger sbr,i Kbrsfjord-avsnittet er forelbbig sluttfangstelz.
bare 80 hl.mon det ventes flere drivero inn fra dotte feltet.

Om landnotfiaket kan fortsatt ase1des at det
pågår endel kasting ved Byrknesbyeno Solund og fra Foie og til
og sbrover til Solsvik-avsnittet. •
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Etter de sparsomme meldinger som fore-
ligger inntil nå,kan det sies at storsi83dfisket'fra Solund ogsyd-
over mot den ytre del av öygaren har bedret segpmen det foregar

forövrig storsildfiske å hele strekningen se5rover til Sorteviken
i yg,aren,

Etter som været tegner ser det ut til at
også garnfisket nå kan komme igang.

finsk krigsherjet bedrift innstiller virksomheten.

F.R.11,30.
Haparand.Arbeiderne ved firmaet Kosila

trevarefirma i Björheborg blir tvunget til å söke seg arbeide an-
net sted Ida firmaet har besluttet ikke å gjenop-obygge sine'fabrikk-
byg ninger,som ble bdelagt under krigshandlingergved Koslo,et par
mil sydbst for Haparanda. Firmaet har besluttet a fortsette sin
virksomhet i Nordre Finnland. Tapet ved krigshandlingene dreier seg
om et beløp på 22,5 millioner mark.

Kosilo koLimune'vil lido hårt under ned-
leggelseh av denne industrli,som var den eneste som fanstes på sted4
For tiden er kvinner og barn fra Kosilo evakuert i Hudigsborg:
distriktet,stbrstedelen av dem i Huddingsfors.

Landbruksmeldinger. 


12,30..(11)
Sarpsborg. De# er grt5ftet usedvanlig meg

et jord i Skjeberg i fjor,opplyser jordstyrats sekretær til Sarps-
borg Dagblad. Det er utbetalt omlag kr.60,000 i statsbidrag til

411,1, gröfting og nydyrkning Böndene viser den rette forståelse for sak-



ens betydning og går interessert inn for den.

KA.lgalmyggen skal bek.jempes.
14,30.(11)

Oslc: Kålgalmyggen var vel det skadeinnsekt
som herjet verst i kålåkrene i 1944.Statsentomoltbgen har derfor nå
utarbeidet et lite flyveskrift der han orienterer om innsektets leve -
måte og hvordan det,best kan bekjempos.

1944 var angrepet særlig sterkt og det
var vesentlig Östlandet det gikk utover og mange meldinger fortalte
om inntil 90 % ödelagte planter hos flere dyrkere.

Kdilstig befruktnin av kuer viser resultater.
11,30. (1-1:)

Tbnsberg: I fjor vintor ble det gjort for-
sök med kunstig befruktning av kuer i Vestfold. I disse dager er de :
förste kalver kommet,og eierne er meget fornöyet.

'lebrand
oo 10

Trondheim:Trondheim var i dag merges truet
av storbrand,men takket være on energisk innsats fra kandvesenets sidc
lyktes det forholdsvis hurtig å begrense ilden.

Ved halv seks tiden begynte det å brenne
Grönnings forretningsgård i Olav Trygvasons gate.1, löpet av

ganske kort tid grep ilden Ora seg til hele loftsetasjen.
Brandvesenet kom straks til og etter tro

timers iherdig arbeid var man herre over ilden.Da var loftsetasjen
helt ödelagt,mens for-fetninger og kontorer i de andre etasjene had-
de fått en del vannskader.

Tlbogården ble også antent,men her lyktes
det ganske snart å g3,kke ilden.

Etter dut N.T.E.s korrespondent opplyser er '
Fortsettes.
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Ildebrand. F ortsatt.
eri.skadene ved branden på 9mlag 250,000 kroner.

åwsaken til branden er forelbpig ukjent.

Gårdebrand ved Kristiansand S.
Kristiansand.S. Tidlig söndag morgen brbt det

ut brand På en gårå på Eurebekk,a Tyridalloa. 12 k.m.tra Kristiansand
Beboerne i annen etasje merket at det var

noe galt på ferdeog i siste liten fikk husfaren firt sin hustru og en
liten pike på 8 år ut gjennam vinduet ved hjelp qv sammonknyttede
lakener, og ulltepper. Alle var kledd i bare natt-tbyet.

Eieren av huset,en sytti år gammel dame,red-
det seg også ut i siste liten6,

Både våningshuset og uthuset brönte ned til
grunhen og innbeerne mistet alt de eide av klærpmåtvarer,avling,red-
skaper og innbo, 3 kyr og et par sauer ble reddet,mens 6 höns brente
inne.

etter det eierinnen opplysef var husene
meget lavt assurertIså tapet blir fblelig.

MOrdfotsbk i K.jbbenhavn.
- 15711;12,n,

Ved 19,30 tiden i går kveld skjedde det et
mordforsbk i en slakterforretning i Kjbbenhavn. Den 49 arige slakt-
er Anton Jörgensen innfant seg i sin frues forretning og erklærte at
haft ville ha dagens utbytte.Han gikk hen til pengekassen og tbmte den-
nelmen hans kone,som for tiden ligger i. seprasjons-forhandlinger med
ham trev pengene ut av hånden hans igjen og det oppsto da et vold-
somt slagamål. H erunder grep sldkteren ned et hårt grep om sin kones
hals og hvis hun ikke hade fått tid til å rope om hjelp ville hun
sannsynligvis vært drept på et byeblikk En vaktvern-patrulje hbrte

‘1,
imidlertid hennes nbdrop og man fikk den rasende mann anholdt os fbrt
til Vesterbro politiatasjoj.Fruen var helt blå i ansiktet og måtte
under leggebehandling.

Misl kket t eriforsbk,

D.R.12,30.
En patrulje fra nattevaktselskapot " Privat

Vakt" bestående av en vaktmasttirog-enPvekter overraskede i natt 3
personer i kjelderen på hjbrnet av Anne Kathrinesgate,Kjbbenhavn hvor
de var iferd med å bryte seg gjennom til A/S. Bryners Trikota‘jefor-
retningDa patruljen ville atholde tyvene satte disse seg til motverge

og det kom til en drabelig kamp i kjelderen. H erunder lykkes det de
to av forbryterne å unnslippe mens den tredje ble overmannet og avlev-
ert til K.jbbenhavns byvakt.

Den atholdte,hvis navn er Jens Kristian Hans
sen,nektet oppgi hvem hans nedskyldige var. Det ble avsagt fengslings
kjennelse over den arresterte.

3m&ntt
2)

Nbtodden: En tater i 24 års alderet som
fjor ble dömt til 60 dages fengs6M for fyll og slagsmål i Bbe,har
sidan vært ettersbkt av politiet,da han rbmte fbr han hadde sonet dom-:
men. For kort tid siden dokket han opp i Dalen og her stajl han 400 kr4
Lensmannen ble straks varslet og arrestertetateren som i lensmannens
bli ble fraktet til Seljord,hvor hat skulle settes i fengsol, I et ube-
voktet byeblikk så han imidlertid sitt snitt til å rbmne og han oppsbkte.
straks sin far i Seljord. Lensmenneno i Dalen og Soljord dro straks -
oppover for å arrestere tateren.De fikk imidlertid en neget varm mottag,
olse av såvel tateron som hans tar og lensmennene ble tilslutt nbdt til
å få forsterkninger og da måtte tateren endelig seg arrestere

4
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Sam föreren er på föl e hans svenner.
assbotten sl n.er om seg med fraser,

22,30. (23)
N.T.B,s korrespondent i Berlin nelder:

Son tidligere neddelt arrangerte Auslandswissensehaftliehes insti-
tut i Berlin nylie et kursus for utenlandske deltakere 1 en tysk by
under mottoet EUROPA FORAN AVGJORELSEN.

Blandt de foredrag son ble holdt var et av
innenriksninister Vassbotten.Dette antydet på hvilket måte et europe-
isk samarbeid i frantida nå etableres. I store trekk uttalte niniste-
fölgande

Vi lever i en onveltningens og nyskapningr.
tid,Gamlesamfundsforner og oppfatninger har overlevd seg selv og gar
til grunne, Nye opptar deres sted og baner se veg.Indre splittelse,
kriser og europeiske borgerkriger truer ned a rive Europas tolk fra
hverandre.Denne utvikling kan bare före til undergang for Europa
om ikke de europeiske folk tar ses samen for under Tysklands förer-
skap å holde de Ro nfrenmede. ? naktene borte fra det europoiske kont:
nent og skape et solidarisk,europeisk folkefellesskap som sanler EU-
ropa i et forbund utad og opprettholder rett og orden innad. Ennå tc
er våpnene.Ennå befinner vi oss 1 en gigantisk kamp not de interna-
sjonale krefter. Resultatet nå og kan bare bli et enig og forenet
Europa. Frantida tilhörer de store politiske ronordninger.Av den gru_

må Europa være en organisert verdensnakt for å kunne hevde seg not de nekt-
ige verdensnakter som er vokset fram utenfor det splittede Europa.
Uten en sanling av Europas nasjonale stater i en eller annen forM
kan Europå ikke holde stand.Sanlet utgjör Europas folk en uovervinne7
naktblokk,en kulturfaktor av aller störste betydning.MiniSteren si-
terte i sanban med dette en lengere uttalelse av Quisling phvor nin,
isterpresidenten slår fast at Norges livsskjebne er knyttot til
Tysklands og at Europas framtid bare kan sikres ved at dot forenes 1
en sannenslutning av frie,nasjonale stater. Dette fellesskap må onfer
te alle europeiske folk,nen stenge ute og bekjenpe de anti-europeiskJ
krefter som j6dedompfrinureri,plutokrati og narxisne.Fellesskapeys
organer nå kunne treffe binnende avgjörelåer 1 alle saker son vedrr-
er Europas sikkerhet.Der Fuherer har selvluttalte ninisteren,i en
erklæring on Norges framtid uttalt at det er der Fuherers uforander"
lige vilje å la et nasjonalt og sosialistisk Norge oppstå i frihet
og selvstendighet når denne skjebnekampen er fört til seiern slutt,
et Norge son til det höyere plan av et europeisk fe1lesska2 bare
avgir de funksjoner som til alle tider er ubetineet nödvendige for
Europas sikkerhet.For utelukkende dette fellesskap kan og vil være

en avgjörende bærer av garanti fot denne sikkerhet.A:57 slike funksjoner
uttalte minister Vassbotten,blir det i förste rokke talo om de
qörsn41 son Ejelder utenrikspolitikken,forsvarsvesen og visse saker
pa det næriN;spolitiske ohrådet, I disse anliggender son nærmere må
presiseres,ma hvert folk ,såvel i eget son i fellesskapets interes-
se finne seg og innordne seg i det store overordnede folkefellesskap
p. sanne nåte sou den enkelte statsborger må innordne seg i hvert
lands folkefellessskap:

Mottoet nå være :Europtisk fellesnytte går
foran nasjonal egennytte. Men utover dette må de enkelte land samar-
beide på frivillige erunnlag og i störst mulig utstrekning arbeidesc

'fram til felles normer og besteunelser i alle anliggender hvor det
synes hensiktsnessig og naturlig.Det nå på de forskjellige ouråder
organiseres organer og etableres institusjoner.på rettslivets anråde
er det på tysk initiativ allerede opprettet et internasjonalt retts-
kanner.Vi har en lang veg kgå för vi er nådd fram til et Virkelig
fellesskap.Fbrst er det on a gjöre å skape de ytre ranner,Slik at
Europaiske sanarbeide kan utvikle seg organisk innenfor den.Et slikt
europeisk fellesskap betyr ikke på noen nåte at de enkelte folk ir
avkall på sin nasjmnale egonart og sitt nasjonåle liv.På alle onrad-
er som ligLer utenfor fellesskapets interesser,og disse nå son sagt
nærnere presiseres,vil alle folk kunne fortsette sitt nasjonale liv
son frle og selvstendige stater os hevare sin egenart.Ministeren sit'
te fölgende uttalelse av Vidkun Quisling: Fortsettes.
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Som föreren er så föl e hans evenner.Fortsatt,

" Vi har Adolf Hitlers ord for at Tyskland i den kommende europeiske
nyordning 1kke tenkerpå å kreve ner av Norge enn det som er absolutt
nødvendig for at beggefolk felles interesser og for Europas sikkerhet
og at Europas nvordningSkal bygges opp på de enkelte folks nasjonale
egenart og frie utvikling,.Et av de viktigste onråder er rettslIvet.
Retten er grUhhlaget for all kultur og for ethvert folketellesskap,Det
gjelder også tor det Europelske,V11 vi nå fram til en "slik virkelighe:
ma den bygv)s opp på et felles Europeisk rettsgrunnlag,Mbn ut over det
nå man ogaaptxx andrellvsviktige onuader sbke å na fran til en'felles
og ensartaderettsbestennelser 1 den utstrekningde6 er Mulig,natur-
lig og hensiktsmessig;Man må søke å skape en harnonisk samklang nellom
enkelte lands lovgivninger,På det bkonamiske onråde v11 ensartede rett
begreper bety neget for produksjons og onsetningsli vot,De v11 sikre o
lette vare byttet og sanferdselen nellom folkene innenfor'deteurope-
1Ske stbrramjlen det trengs også et samarbeide 1 dtn sositle lovgiv-
ningen,f,eks.når det gjelderbefolkningspolitikken,Her er felles retts-
regler en hovedforutsetning for at der europkiske folk skal
bevare sin stilling og sin kultur.HVa jbdespbrs4let angår,pekte ain-
isteren på at ministerpresident Quisling allerede for flere ar siden
tok opp arbeidet for a lbse dette spdrsnAl ved on golleseuropeisk
jbdelovgivning.

Etter i korthet å ha pekt på dot 1nterna
sjonale rettskanners arbeid uttalte Vassbotten at det selvsagt ikko
er hensikten absolutt å tilstrebe likhut eller ensartethet i alle enkel:
heter og på alle onråder,Det o heller ikke bnskelig at nop land impor-
terer fremnede rettsdannelser.Nttsordningen og rettsop-3fatningbn er fl
skjellig i de forskjellige land sprung,tt ut av ulike historiske,kult
olle og naturlige forutsetninger. En na nbdvendlgvis ta tilbörlig hent
til aft et felles Europeisk lovgivningsarbeid overhodet skal kunne gjen:_
fdres. T11slutt refererte taleren det nordiske lovgivningsarbeid fiår
krigen og uttalte: -Det gis sandeligen mbk av oppgaver sam vi kan sam-
le oss om,Àldri noensinne har forholdene så sterkt appellert til oss
alle om å'stå sannen under Tysklands fbrerskap SQU idag til vern on der.
felles interesser:Aldri fbr har de så sterkt nanet oss t11 å holde sar
nen sem europeere.J'eg tillater meg å slutte'ned fdlgende ord av vår
fbrer,Vidkun Quisling tDet er ikke uforenliglten tvertimot nødvendis 1
vår tid at v1 er gode nordmennlgode g9rnanerelog gode europeere.Dette
er enkle,men inntrengende ord son ogsa kan passo pa andre folk og som
vi smrlig bbr legge oss på hjertet."

Her er en ohanse for fllatelister å bre sinl.nnsats not uialin ene,
e e nerzer r o o tes.

22,30, (24)
. Generaldlrektoratet for postverket (Oslo)

meddeler t Som tidligere meddelet skal de nåværende kronenerker erstat-
es ned en serie nerktr som viser riksvåpenet av 1943,Det fbrste nerke
serlentverdien kr.1,50 vil bli gitt ut den 15 februar 1945.Da behold-

ningen av de eldre nerker av denne verdi skal selges fdrst,kan man ikke
gjbre regning med å få kjbpe det nye nerket på alle postateder på ut-
gIvelsøkbdagen. Derinot kan det fåes kjdpt 1 postverkets frinerkesalgti
sanlere, i Oslo postkontor fra og ned denne dato.Det blir hbve til ape-
siel fbrstedagsstenpling av merket.

Trtfikkre ene bllr ikke overholdt.

Oslo:Generaldirektoratet tor transport har
sendt ut en kunngjbring der det gjöres oppnerkson på at de bestennelser
som hörer inn under direktoratets sakomrade for tramtldamå etterleves
mere ndyakt1g enn hittil har vært tilfelle.Overtrodelse aV hestemnelsene
om bilkjbring v11 heretter bli straffet strengere enn, fdr. Ethvert tor-
bruk av drivstoff og enhver bruk av notorkjdretdyer til formål @am ikke
kan betegnes son livsylktig 1 offentlig interesse er under de nblmrende
drivstottsitUasjon en forbrytelse not de bvrige trafikkanter og elike
handlinger må deffor straffes hårdere enn vanlig. l'obtaettits.
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Trans ortde artenentets forordn111g.._ Fortsatt.

Unödvendig kjöring,kjöring uten kjöretillatelse, 1 strid ned fornålet
for den gitte kjdretillatelse utenfor det område bilen har kjötetillat-
elsen for,bestilling og bruk av beredskapsbil når betingeksene for det
1kke'or tilstedelunnlatelse av å stille sin lastebil til disposisjon
for Transportsentralenlbruk av lastebiler son henbörer under sentral-

en uten at det er utstedt kj(3reordre lbruk av fartöyer til andre form?'l
enn det de er tildelt trivstoff forlvil således for framtida bli neget,
strengt straffet,Etter forordningen av 15 nai 1942 on kji5reyillatelsel.

	

‘1,11. for notorkjöretöyer,paragraf N,er straffen for slike overtredelser M--
er eller fengsol inntil 6 nåneder eller begge deler.Medvirkning er  OgE
straffbart.Ved'slik kjörifig blir det dessuten anvendt drivstoff (knott
karbld,treküll Inotorsprit,bensin,o.s.v, uten tillatelse.Slik ulovlig
bruk straffes etter forordning on straff for svarthandel og snikhand-
el av 28 januar 1942 ned senere endringer og tilleggUlovlig overdrageL
av notorkjt,retöyerdrivstoff,snörrenidler og gunni straffes etter den
her nevnte forordning on straff for svarthandel og snikhandel. I fölg,
tportningens paragraf 1 er straffen &ngsel 1 ninst 1 nåned og böter
til 1 mIllion kroher,H ar den skyldige handlet sedvanenossig eller er-
vervsnessig er frihetsstraffen fengsel i ninst 6 nåneder.Det same
gjelder hvis den skyldige tidligere har vært ilagt fengselsstraff
for overtredelse av noen rasjonerIngs eller prisbeste.rnelser,eller
for forbrytelset tot den allnindelige borgerlige straffelov kår for-
brytelsen haddo til gjonstand rcsjonorto varer eller rasjoneringslegi.
timasjoner,Foreligger det særdeles skjerpendo on tendigheter kan feng-
sol inntil på livstld iddrzies.Publikun gjöres oppnerkson at det son
nevnt for framtida vil bli anvendt fengselsstraff nåt dot foreligger
grove overtredelser av noen av de her nevnte besten.Lielser,

T' Bb'an er-! utter dre t 1 et snöras,

	

. Hbyanger: Lördag ble 2 gutter 1 12 og 7 års'
begravd utder et
guttene ble gravd

Svarteb6s-saker.
2 .00 2

Trondhein:En arbeidsfornam 1 Trondhein har
stått for prisretten og er'dbmt til 60 dages fengsel og kr.1000  1
bot åant inndraing av kr.9 3500. Han var tiltalt for å ha kjöpt 13,00
sigaretter og löse norker,Morkene hadde han fått av en forretningSfbr-
er ved en &v forsyningsnovndene nordpå,ob de sigarettene han kjöpte
på morkene,solgte han videre til ublu priser,Tobakkshandeleren son
solgte ålgarettene t11 han sto også tiltalt og ble dömt til 90 dageå
fengSel,en bot på kr.1000 og dertil nå han tåle inndraing oaV kr,800.
Han mistet dessuten retten tll å drive tobakkshandel i 2 ar,

noråke trans ortvesen skal ter11 ere 1 ndres
or e or en  s  e arme.

24.00, (26).
Generaldirektoratet for transport hadde

igår sannenkalt tranåz,ortsjefene fra hele landet for sannen ned gene-
raldirektoratet n,fl.a dröfte livsViktige spörsmål i samband mod den
vanskellge transportsituastonen nå. Mötét ble ledet av trafikkråd Dte.
Tilstede Var transportåjefene Halvorsen,Oppland og Hedmark,ndersen,
Sbrlandet, og Rogaland,Heljesen,Vestlandet,Hovdenarköre og Ronsdal
og Hauan,Trbndelag. Fra generaldirektoratet nk5tte bl,a,kootorsjefene
WeydalH unsföien ?,Klingenberg,Westborg,Dessuten kontorsjef Lien fra
transportfornidlingen for Stor-Oslo.Konsulentene Lntonissen og Röd-
Larsen

Transportsjefen ga en orientering on stil-
lingen ute i de forskjellige dlstrikter pg det billed de tegnet var
ikke videre lyst. Tranåportnulighetene er nå sterkt innsnevret så

Fortsettes,

alderen
og enda

Bergman 0lsen,Ht5yanger.

snöskred i'Höyanger.Skredet var ikke stort,
fran straks,v ar de likevel döde.
De var stSnnene tll arbeiderne Dregel log



Side 8.
1.•

Moldinger tirsdag 30 januar 1945,Nr.1365.

Trans ortsit as onen.Fortsatt0

gjelder i förste rekke å skaffe fram do absolutt nbdvendige driv-
stoffer.Drivstoffsituasjonen ble inngåendedröftet.Mbitet X'ortsetter '
onsdag.

LikrtSvere å ferde.

Et farWy forliste son nevnt for leden dag
og liket av kapteinen og styrmannen drev iland ?et sted på 3yllank3,
Det viser seg na at de to lik har vært utsatt for likrvere idet
son har plyndret dejAkene ble funnet söndag ettérniddag liggende
den ilanddrevne jolle.Båten ble slept til land tnen da likene var

fastbunnet lot han dam ligge i båten.Likröverne hadde klædd av de
døde og stjålet hva der fantes av verdisaker på de to druknede menn.

Således talte Aften oston---
• •

Oslo:Under overskriften:"Tysklands
store kanp skriver Lftenposten i nerges bl.a:

'Der fuhrers store tale igår trakk han
opp en 1inje son han forövrig har novnt för.Det gjelder kanpen mot
bolsjevisnen.Den er fienden idåg son i 1933.Det er bure en nakt son
kan holde den i sjakk,Tysklandpson under ingen onstendigheter vil
dele skjebne ned de sna stater son e£ kapitulert og hvis lodd det
er å bli utryddet fbr eller senore. T skland vil ikke la seg skrenne
av noe.Det eksistererfor det bare eft"eneste historis sannhet,enten
bolsjovisne eller nesjonalsosialisnelog det gjelder hele Euroipalogså
England.Holo det tyske folk er engagert i krigen og det er rwturlig
at soldateneda blir gjennonsyret av de nasjonalsosialist.iske idealei
Den tyske krigsledelse vil derfor ikkke påny oppleve dagene fr,
1916.Etter fen og et halvtårs kamp står det tyske folk framdeles
full rustnig pa sin front.oå Ldolf Hitlers flam,.lende ap)ell igår
innprentet pz,?. nytt dette folket hva det har vært for det og hva han
vil være ogsa i de dageue som kower."

0.R.31/1-8.00.
Oslo:En större skattesnyteraffære er kon-

met for dagen iBidskog.To stbrre trelasttfirmaer er nemlig'for regnIs
skapsåret 1943-44 unndratt ialt kr.275,000 for beskattning .Firmaene
vil bli etterlignet.Saken er forZlvrigsendt til riksskattestyret.
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