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Mandag 21. februar 1944.

ny avis som ledd i vår kamp.

Dette nommeret innleder utgivelsen av en ny  iri avis.
Vår oppgave er først •og freu; t å holde flest mulig  underrettet om
det som skjer i verden cg i vårt eget land. Dernest vil vi hevde
andre meninger enn dem som kommer fram i  tillatte trykksaker.

LeserneS oPpgave ,blir å sende  avisen videre  til  palite-
lige folk og å  spre  -nyhetene men  det må skje pe.  en rolig og forsik-
tig måte. Vi vet at  vi har dyktige folk i mot oss, og det  er derfor
nødvendig  at alle som er  med i atbeidet for den frie presse: Redak-.
sjonen, trykkerne,  distrubtørene og alle  leserne utviser den  største
forsiktighet.  Fettell u 1 d r• i hvem du får en avis avl Nevn
u 1 d_ r i navn: Utfører du norsk arbeid, sd  snakk a  1 dri Qifl det.
La ess så kjempe .videre fre  til målet  for

frihet, sannhe t rett og fred:

F'eR

Hvor  trives  noget  Godt og  Skjønt
g£: Sto rt i Tvang ?

Qvæl Engen Gr.-esset biler ei grønt;
bind.Ørnen, døer den paa sin Py nt ;
stands Kilden, som med_ Sang begyndt

har raskt sin  Gang,
og den en giftig Sump vil  bli'e
Naturen nader, stærk og fri,

al Tvang.

Ken Aandens Kilder, Tankens Flugt
da tåle Tvang ?

Skal Sandhed 1.k1Kun straale sraukt,
i eget Hjerte indelukt,
sem jamrende Aladdins Frugt

i Hulen trang ?
Nei, presse, løft din stærke Ana
befri Alverden i din Ham

fra Tvang

Henrik '.;:erge1and.



NORDAHL GRIEG
in memoriam.

Et sorgens budskap kom til Norge for en tid siden:
Nordahl Griag er ikke mer! - Han,var med et fly over Berlin 3.desbr.
1943 som militrærkorrespondent, og ble her skutt

Nordahl Grieg er født i Berge,,n i 1902. Etter å ha studert
i Oxford  ctg  avlagt lektoreksamen ved Oslo Universitet, gjorde
han vldstrakte reiser som  yrkeskorrespondent og journalist. Han de-
buterte i 1922 som tyveåring med diktsamlingen "Rundt Kapp det gode
Håp", som vakte stor  oppsikt.  Senere kom han ut med flere  dikt os
prosaverk, men høyest har Nordahl Grieg  nådd  som dramatisk forfatter.
Skuespillet "Atlanterhavet" utkom i  1932,  og det har vært oppført på
ikke mindre onn 16 eurepeiske scenen Nv hans senere dramaer husker
vi: 'Vår ære oG vår makt' 1935, Me.r-Iimargen "  1936  og "Naderlaget"1'

No undar  krisen har han gitt  ut flere dikt, så som:
"17. mai 1940", "Martin Linge", "London" Eidsvo1l qg Norge" osv.

Nordahl Grieg hørte kampen og  ungdommen til..  Derfar var
han åndelig  1 slekt "Dad Byron, Shellgy og Keats.  "De unge døde" kalte
han dam. Det  var i kamp mat nazismen han måtte dø. Den var inkarna-
sjonen av det han  hatet mest, reaksjon, undertrykkelse, militærdtk-
tatur! Med lidenskap og begeistring skrev han  mot  den i diktet "En
tyak arbeider",  ag  han tok aktivt del i kampen i Spania. Det var en
selvfølge at han måtte væfe med i Norge og  siden ute i Europa. Han
bar på en drøm, drømmen om Utopia,  om en verden i fredelig samarbeid,
en verden i frihet og sannhat,  en verden  madfremskritt og like kår
for alle. - Der er noe karakteristisk ved Nordahl  Griegs  død.  Han
døde  for Norg2 5 for  dets frihst  ag selvstandighet. • Han  bar  alltid
Norge i sitt hjerte. Han fikk ikke  se nazismens nederlag  og Norge
fritt igjen, men han opplevde en glede som  var  ennå  større. Han fikk
dø i kampen for  det han elsket.  Derfor minner vi hans  navn i takk-
nemlignet  os  lyser fred over  hans minno.

H11= HAR SAGT: Den 3. oktbr.1941 holdt Hitler en tale i  Sports-_
pejast i Berlin, i anledning av at tysernes høst-

offensiv  mot  russerne var begynt dagen før. Dor sa han: "Idag erklæ-
rer jeg, q erklærer  med absolutt visshet, at  denne fiende (Russland)
er knekket og vil aldri kunne reisd  seg-igjen".

Som en logisk fortsettelse av denne  erklæring ut-
talte pressesjef Dietrich  don 9. oktbra:. 'Timosjenkos armeer er knust.
Kampen i  øst or avgjort. Den vidare utVikling vil foregå slik som vi
bestemmer. Sovjetunionen ar  militært likviderL."

Den 9. saptbr. 1939 arklærte Gøring:  "Jeg garan-
torer at  intet fiandtlig plan noensinne -skal kunne trenge igjennom
mitt luftforsvar i vest QG bli i stand til å  nærme  seg  Berlin. "

Den 4. septbr. 1940 holdt  Hitler  igjen en av sine
taler i Sportpalact. Der brølta han: "Hvis den engelske Royal Air-
force slipper 2.000 eller 3.000 eller 4.000 kg. bomber over oss, så
vil vi slippe 150.000, 180.660, 230.000 9  300.000 og  enda  flere kilo
aver dem. Hvis de våser å angripe vård byer i større skala, så vil
vi utslatte deres byer! Vi skal gi disse nattpiratene en lærapenge,
aå hjelpe css Gud!
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BOMBER MOT BERLIN. Berlin  hadde natt til onsdag 16/2 det kraftigste
luftangrep som har vært rettet mot noe mål. Der

ble sluppet ned 2.500 tonn bomber. Til  sammenligning  kan anføres
at under  storahgrepene mot Berlin 2o.jan. i år og 2o.novbr. ifjor
ble det sluppet ned 2.300 tonn bomber hver gang. Samtidig med
bombeangrpet mot Berlin ble Frankfurt an der Oder bombet. Under
disse operasjonene deltok i alt 1.000 fly, hvorav 43 gikk tapt.
Angrepet mot Ber1in varte i 1/2 time, og der ble sluppet ned 80
tonn bomber i minuttet! Særlig Tiergarten-distriktet fikk.mange
treffere og tallrike branner oppsto. Angrepet ble utført av flygende
festninger, samt'Lanchaster bombefly.
HELSINKI ble onsdag 16/2 angrepet av 400 russiske fly. Angrepet varte

i 9 timer, og er det kraftigste som noensinne har vært rettet
mot den firske hovedstad.
I JANUAR I AR  ble der sluppet ned 22.000 tonn bomber over Tyskland.

samme tidsrom ble der skutt ned 930 tyske fly på
bekostning av  325 allierte.
0 t ske fl var over England søndag 13/2. 7 ble skutt ned.

RUSSLAND  Nordfronten: Søndag 13/2 inntok russerne det viktige
jernbaneknutepunktot Luga. Mandag 14/2 ble meldt at

russiske tropper står knapt 50 km. fra Pskov, et knutepunkt som
behersker veier og jernbaner til Estiand og Latvia. Jernbanen fra
Luga til Pskov ar avskåret mellom de to byer. Onsdag 16/2 ble
meldt om ny framgang i retning mot Pskov. Staraja Russa ble erobret
fredag. Tyskere som ble tatt til fange her, ferteller at ingen hadde
trodd at denne byen ville falle.

Sørfronten: Russerne inntok fredag 11/2 Sjeptovka i n.v.
Ukraina. 3.000 tyskere falt under angrepene om byan. Torsdag 10/2
sto russerne 15 km. fra Krivoi Rog.
DE 10 TYSKE DIVISJONENE som var omringet i Dnjepr-buen er nå . til-

intetgjort, blê det meldt fredag 18/2.
Tyskerne hadde her 52.000 falne, og der.ble tatt 11.000 fanger.
Flesteparten av disse tropper var fra Bayern og Schlesien.• Dessuten
har tyskerne under v.Mannsteins mislykkede forsøk på å komMe de
omringede styrker til unnsetning tapt i alt 20.000 mann.

ITALIA. På fronten ved Cassino har det vært en pause i kampene, men
tirsdag 15/2 rettet de allierte et kraftig flyangrap mot

Monte Cassino. Det deltok 100 flygende festninger som ble etter-
fulgt av 100 middelstore bembefly. Tyskerne hadde søkt tilflukt

klosteret, og de allierte henstillet flere ganger til dem å trekke
seg tilbake,  men.  forgjeves. -.Som kjent anmodet Paven begge de
krigførende parter å skåne dat berømte benediktinerkloster.  Men da
tyskerne hadde forskanset seg i klosteret ble de allierte nødt å
gå til aktiv handling. - Lørdag 19/2 ble meldt at de kraftigste
kaMper hittil raser nå rundt bruhodet ved Anzio.

FINNLAND. Svenske aviser henstiller til Finnland å følge Amerikas
råd om å trekke seg .ut av krigan. - Søndag 13/2 ble meldt

at flere finske politikere, deribl. Finnlands tidligere sta';e-
minister og utehriksminister, er koMmet til Stockholm for å drøfte
hvordan de skal få Finnland ut av krigen. Nærmere enkeltheter fore-
ligger ennå ikke.

ET AMERIKANSK trppetransportskip er senket i europeisk fareTann -
1.000 mann savnes, mens 1.000 er reddet, b1e det
meldt fredag 12/2.



Nyhetune 'ste dø

RUSSLAND: Fra Moskua meldes at vinteren.nå for alvor nar gjort
seg .WQ1dende på nordfronten. Tlyussa n.ø. for Pskov

ble inntatt lørdag. Natt til lørdag rettet russiske bombefly et
kraftig og konsentrert angrep mot Pskov. Der ble anrettet store -
skader, bl.a. ble 15 militærtog satt i brann. 100 n.je steder langs
Ilmensjøen er befridd. Der er nå komet nærmere meldinger om de I0
innesluttede tyske divisjoners tap: I alt falt der 55.000 tyskere,
bl.a. sjefen for den 11. arme. 18.000 fanger ble tatt. Fanger fra
SS tankdiVisjon WiAing foiteller at der i tida 5 - 17/c falt 4.u00 -
laann fra deane divisjon.-,Under utbi7tingSforsøkene av de 10 tyske
divisjonene sendte den tyske overkommandout ordre om at alle sårede
skulle taes av dage for derved ikke å hindre operasjonene. - Tjs-
kerne ri.elder om kraitige kamper ved Xrivoi Rog.

ITALIA. Tyskerne kaster stadig tropper og tanks mot bruhodet ved
Anzio, og der raser hårde kamper. .De allierte har rettet

et vellykket motangrep, og deres linjer er intakt. Lørdag blir meldt
et allierte styrker har inntatt høyder vest for Monte -Cassino,
eet blir meldt eøndag at de her har konsolidert stillingene sine. -
Under hårde kamper lørdag 19/2 ble de allieite drevet vekk fra
Ceesino jernbanestasjon. På den 8. armes har det bare vært patrul-
jeviIksonhet. • •
L5fHiCi.'11r5f :;~£1~1cd:J-21±Ltitti ki ovri

bombef1y. Dar ble kestet ned .300.tonn spre~owihannb~.
WiTztfk. k r:,:TYskl:andsd -5, tøtYd -~Q9J(4. -Åk-nl~tÅ'Tr eri-11 "

er dessuten eteviktig jemibaneknatepujikt ±Q' tra±'Wen til Russland.
Andraebombefly angrep mål i Ve t-Tysklanå, Nederland og Nord-Frank--
rike. 79 fly savnes etter disse operasjoner. Amerikanske bo2lbefly .
engrep mål i Nederland søndag.

En del bombefly angrep natt til lørdag London.
Angrepet var kraftigere enn vanlig, og krevet noen ofre. Det brøt ut
noen branner se,2 snart ble slukket.

JSTEN. I Still&flavet har amerikanske sjø;•-• og luftstridskrefter bee
gynt et angrep mot Truk, japanernes marinestasjon pa Karoline-

øyene. Flere hundre fly fra hangarskip tar del i angrepet ble det
meldt fredeg 18/2. Engedy i Marchalløygruppen er tatt av amerikanerne.

NORGESNYTT: uka kom et tysk skip med 500 Gestapofolk til Norge. De
er stasjonert på strageisk viktige punkter, heter det.

Ifeige meldinger fra Sverige, skal 1007-00 personer væle airestert
i tida 7f2-1/2 i Oslo. 10 studenter skal være blant de airesterte.

an regner med nye aksjoner fra Gestapos side, i første omgang mot
den frie norske presse.

Stud.med. Gunnar Torbjørnsen er død i tysk fangeleir.
Han var en av de norske studentene som ble sendt til Tyskland. -
100 norske studenter som er flyktet til Sverige, er kommet til UPp-
sala.

Ekspedisjonssjef Harnoll i Næringsdepartemente-t er
lem av germanske SS Norge. Han var i høst i regimentets treningsleir
i Holmestrand og fikk våpenøving. •

Frk. Solveig Bergslien er død i tysk fangenskap. Hun
vareskre' reY Sta~r Po;Litikammer,o-g:-~emefget-avheIdt.,Undewe,•. , •
begraverSeh Var-8110'.t00-Menn'eSker'SaMlat Vdd'kikegården ,:lsneGesta,
po og enorsk i! politi kkt ut og stradde mengden.


