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enes offensiv.mot sabotasjen„
TeT"micZro7;""iiiin —et -VekIr r- d.er et gammelt  erdtake Vi  har 5.  disse dager fhtt

sh gVie ,for dets aktualitet. Bensintanker og oljelagre flyr lufta. Bruer gptenges og
-jetnbanelibjer rives opp. Tyskerbedrifter av ymse slag blir satt ut av drift.  Angiverne
mØter sin  dcjebne i tur Og orden. V,;iktholdet skjorpee, lyskastere "snteres, "pigstrådepe.r-
ringet eppsettes i østrog i vest. Men ingenting hjelper. Hjemmefrontstyrkene forfølger
isbønnhørlrg sine  planer, Quislingene skjelver og tyskerne raser.

pg sh en dag er "tålmodigheten" slutt. Himmlers norske avlegger Mmthinsen faller
på  siriç  jerninger, og herr'efolket sl.år til. Og sh skjer det sgmme her som i Tsjekkoslo-
vakie.t,  i Frankrike, i Polen og aije steder hvor den tvSke jernhelen har trått, De
4'.1hner ikke  ae skyldige, og så får de uskyldige blø. Noen familiefedre 1) vestkanten blir
revet.ut.av hjgmmet.mens fgmilien sitter ved.aftensbordet. t sålysningen er de skutt.
Noers.dusin fanger tas ut av oellene og stilles opp . mot muren. Men det er 11-ke

nelda. et 'Isynderegister" skrives opp,_og de blir "dømt" av for 1lige dom-
stoler. ,Det er nemliz ikke så populert med gisselskyting lenger, etterat Isler aT 'das
Rei&h" et'okkupeste

' Men visvet sh inderlig vel hva som er ticjedd. Cg vi vet osså hvo OL det skjeckle.
Marthinsen var påskuddet. Men årsaken var hjemmestyrkenes stadig mer selly!ckede ksig mot
undertrykkerne j--1=rig og Terboven ble kalt til "FUhrerhauptquartier" fikk ordre om•
Lsette gn stopper for.sgbotasjen. AVisene begynte opptakten like før 1. februar. Den
ene skrekkskildringen slo den andre i hjel, Den fe?le hjemmgfrbsteh ble avslørTbade her
og-de'r;* oQuisl,ing innkalte 'forskjellige kjente menn på slottet og gjorde dem. oppmerksom
p?-‘ at.de var answaruige med sine liv dersom sabotasjen ikke ble stoppet. Dette kjedde
vel såsnerka før Masthinsen ble  likvidert.

, Men  cirrilingene og deres herrer tar feil hvis de tror at de kgn stoppe hjemmestyr.;
kane'Md .den slags midler, Vi lar oss heller ikke provosere. Vi vei at fienden gjerne

vl gikk-til  ansrep for tidlige Vi noterer det som er skjedd, og hver enkelt deltakqr
myTderiene  rs'r sin konto oppskravst. En dg skal vi gjøre opp regnskapet. Men skal

bestemMe den degen solv,
Terroren Skal ikke stopre oss, like lite som.den hst stoppet-de andre underierykte

folkene som •nå er frie. Vi vet at veien fremover er 1>elagt med stadig stigende prøve3ser-
og ofre. Men vi skal gç den voien, fordi det er den eneste som fører til friheten.

•
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Borgetkrigsgeneralen er død.
.1M 1WIde. Trie-r7 T.,;firtti sk mer honsynsløs og. brutal mann enn Karl Alfred Mar-

thinseri: .11[541 gjorde karriere grunn av sine egenskaper. Karrieren var rask.
Da krigen  brøt 1.4 var Marthinsen underofriser , da han døde var han sjef for Hitden

og sikkerhetspol.itiet, pg det var planlagt at han skulle overta politidepartementet.
MArthinsen var vcd sin død en av de mektigste menn i NS, og, han var utvilscimt den

farligste. .Han vek ikke tilbake for noe nar det gjaldt åverge det nazistiske regime og
å knuse all motstand, Han var Norges Himmler.

Marthinsen var mannen som skapte statspoliti.et. Quislinss statspoliti. I nesten
fire år var han dets leder, og utallige er de norske iiv hgn nar på sin sa::;ittihtç Og
han ikke bare drepte salv eller ved å utlevere folk til Gestapo -.han .-s_ørse sistu .
ren  i det,norke "Jeg spør ikke etter midler ellar metodes, 31);z- .e- ter

sa han i en tale til  sine  politimenn. Under hans ledelse kor, Jet norske

statspolit4 på høsde med Gestapo i kald brutalitet. Gestapos sj„2 i NolPe tr hans per-

sonlige venne
Merthinsen ville i krigens siste og voldsomste fase ha vssst farlige:o enn nsen

sinne tidligere, Ban var.i ferd med å få all makt i NS, og ingon ville Så kynisk som han
kaste de vepnede NS-aVdelinger inn i åpen krig mot  sine  landsmesn,

I dag står tyskerne og NS uten sin borgerkrigsgeneral i Norge. Hans død har deånst

land og  Clk for  store ulykker i den glvorlige tiden som ligger foran oss na,
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KRIGSOVERSIKT(pr. 12.2.45).

e Østfronten. Russernes store vinteroffensiv har overtruffet alle forventninvr c)
ført tiT resuTtter som uvererlig  mbt_ få  avgjørende betydninF for krigenh Tyngden offel
siven illustreres bast ved en sfelmenlikning med eframgengen i 'rIviterussland sommer;
russerne rykket da i første fa.se fram fra Vitebsk-Mbgilev-linjen til Minsk, en StAlening
ph 200 km i løpet av 14.'da.ger,  •Denne gnng rykket de, på  pn  langt bredere front; fl'am
over 200  km  på 10 dager, og i sentrum,avanserte støtkilene, i de 18 dager fraoffeSiven
begynte til ds nådde.Oderdalen hele 480 km. Frontbredden er nå flere ganger så stor
som if,lor'sommer,"og dartilkortmer at det denne gang er gjennomført operasjoner.av største
-forgat på.beggo.fløyer, 1 Østpreussen ug Øvre-Schlesien, uten at det har sinket framStøtet

Det første store strategiske resulbat opp&-.dde russerne i og med erobringeh av det
øvreschleslske 'industriområ'de‘„som ble gjennomført av Konjevs 1. ukrainske "fronts:26.-28.
januar  ved  en omfatning  Tra  nord og nordvest, og sk raskt at en stor del av dette:Viktige
fabrikkstrøk med.titusener aV utenIandske arbeidere falt Sh si uskadt i russerms hen-
der og, nå alt arbeider for dem. Dette kongIomerat RIT gruve- og febrikkbver - GlaiwIts;
Hindenburg, Kørii.gshUtte, Bedin, Kattowice, Sosnowlec, Dambrova osv, representerer an-
tagelig noe slikt som en tredjedel av Tysklands krigsproduksjx: industrien her er nemlig
sterkt utbygd i de senere år fordi strøket l utanfor det vestailierte flyvåpens effekti-
ve aksjonsradius. Først og fremst v,ar kullProduksjonen. stor (11.0 mdll, tonn eller ca.
2/5 av Tysklands samlede kullproduksjon') og Ph  basie  av  den var det bygd opp en stor syn-
tetisk oljeinduetri (kanskje 1/3,av totelen); dertil kommer annen gruveindustri (bl.a.'

-sInk), veldige metallindustrie (tanks, kanoner m.v.) or kjemiske fabrikker...Alene tapot
ev denne krigsproduksjon vil få skjebnesvangr& følger for Tyskland

5 hvis da krigen varer
Sh lenge at tyskerne n.r å bruke opp de legre av krigsmateriell som er for hånden; engel-
ske kronikører tviler på det,

Samtidig med danne operasjon oppnhdde Rokdssovskis 2.'or Chernyakovskis 3. hvite...
russiske ”front" avgjørende resultater den hOrdlie - 2ianke,i Østpreussen. Den-27.
januar støtte Rokossovskis styrker fra sør frM1 til.østersjøen ved Tolkemit, øst for El=
bing, og evskar dermed Østpreuseenefra det øvriie Tyekland, samtidig som Chernyakov&i,
som engrep,fra sørøst og øet, gjennombrøt den tyske linje Ved de Masuriske Sjøer og treng-
te fram til Kønigsberg, Sanere er de evskårne tyske styrker trengt sammen på et forholds-
vis meget trangt område sør for Frisehes Haff'og selve bven Kønigsberg, hvor det kjempe s
i gatene., Preussisch Eylau og Wormditt er tatt, og lasen.mot Vest er ytterligere sikret
ved erobringen av Elbing den 10..februer. SelV om de tyske styrker i mottien ennå, kjemper .
ferbitret.og enkeltepinnsvinstillinger kanskje kPn klare seg enrg; en tid, er Østpreuseehk
skjebne besegletz; Østpreussen var Tysklands kår-nkemmer og hadde dessuten en betydeIi
overskuddssproduksjon av kjøtt, flesk, egg, poteter, sukkerroer oSv., og selv om tapet lv
selve produksjonen først ville bli følelig hvis krigen skulle  vere  til en ny avling kunno
høstes, vil sikkert de veldire legre ev levnetsmidler som russerne har tatt  spille en stbr
relle for Tysklands forsyninrssitile'ejon allerede'etter et Par 14,.neders orløp.

UevhengiE  ft'v  diese betydelig operasjner'på flenkene fOrtsette Sjukovs 1. hv.ite-
russiske "front" sine dristige operasjoner i sentrum, Uten hensyn til sine utsatte flan-
ker htn in. ha'vurdert riktig ty-skernes manglende evne til i sette inn motstøt av noen
betydning 7 førte han ein erm6gruppe fram:i en.veldig snøplor-formasjon over Posen med
retning direkte mot )3er1in, og nadde fram til Oder ved Frankfurt og KUstrin de første
dager av februer. Underveis tok han en rekke.viktire strategiske punkter, festninrer og
trafikksentra, mens andre (som Posen og SchneidemUhl) er blitt liggende som tyske mot,
standsøyer for å sinke frammarsjen or binde rus'siske styrker; viktigst i Mhte er Posen,--
hvor 7 større jernbanelinjer løper sammen P.. dennordlire flanke har Sjukov støtt fram
mot Stettin; hans styrker str nå bare,vel 20.km fra byen, og truer dermed Pommern mad en
liknende onfetning som den der ble Østpreussen til del. elvor stor vekt.russerne lerger

denne operasjon, er ennå uvisst; de øver et jevnt trykk bhde mot Stettin, mot det sør-.
lige PermErn over SchneidemUhl og Deutsch Krone  or  mot Danzig fre Elbing-Marienburg-områ-
det, men.det er meret mulig at alt dette bare er batrekte sr)Trien diversjon og en flanke-
dekning for operasjonene somforestr på sentrelavsnittet.

Ved.Oderlinjen foran Berlin her tyskerne foreløPig bitt ser f-st, og offensiven er
bremset cpp, sikkert ikke mdnst ev den rrunn Pt russerne etter en sh  le nr or resk fram-
rykning,trenger en viss tid for h bringe sine bakre ferbindelseslinjer i orden. Men måtto
med spenning evvente om tyskerne na ville eller kunne sette inn en motoffensiv ev størro
omfang; forholdene lå godt til rette for flankestøt be,de fre nord or dolvis orsh fra  sør,
og tidspunktet skulle være det best tenkelige: akker' kritiske øyeblikk som inntref-
fer for anrriperen n?,r en offensivbølge har kulminert, Det ser 5midlertid ut til at tys-
kerne ikke hPr hatt krefter til h utnytte tidspunktet, or det runstirste moment er allo-
rede ferbi. Det talr høyt om hvorden de tyske styrker er rovet opp av den overveldende
russiske -ffensiv  or  om hvor redusert den tyslee krirsnekt overhodet er: de enorme mengder
av krigsmaterie31 og forsyninger som er falt i russernes hender her her sikkert ors spilt
en stor relle.



Det viste seg at det igjen ble russerne som tok initiativet, Mens do ladet opp
:ankfurt  R,d.  Oder-avsnittet eg øvet-e-t—j7vrit—trykk i Pommern, østpreussen  oe

satte de på Konjevs høyre fløy i gang en ny kraftig offensiv'den-4. feb:-uar ra bru-
Aodene vest for Oder på begge sider av Breslau, Disse bruhedene .(ved Steinau. Breg,
Oppeln) var allerede dannet i offensivens føtste fse, eg dPgene L80 febrar le det
her satt i gang en offensiv over  an  160 km bred front somi første omg?,ng førte til en
framgang yestevet på 60,km, de to følgende dagerytterligere 32, En,rakke byer, bl;a,

4  .B.r..ieg0h.l.au,  .Grottkau  eg  Liegnitz,..er tatt,ogden viktige industriby Breslau.(600'000
3.nribygg-ere)som  ligger, iselve'fnontlinjen, trues dermed Med pmringning.  Dan  er alt ut-
fanketti'notd.,.hvbr russerne ever Liegnitz hat nådd halVveis mellom-Bres1au og Ds:eseen,
o„g:fra Oppeln-Btieg-brilhodet skytet en annentruende støtkile nordvestoyer, Langt
gare ennemklamxingen ay Breslau-et imidlertid den kjennskjerning at vad denne operasjon
e:r,den tyske Oderlinjes sørlige  f1anko  revet opp, og veien er .åpen, dels  fer  st9,3
over motiDtesden,'Elben og den søttyske industri,.dels nordVestover-mot Berlin på veSt-.
siden avOder, den siste faste tYSke linje foran hovedstaden. Terrenget er fL.a';_;t oÇen
naturhindringer av.nben betydning.

På denne måte er det skapt en .ny strategisk,situasjen som i høy grad 6.1 egnet til
å.skape bekymringot p7t tysk hoId. Foruten at trUslen mot Brandenburg fta sør eeg E:elv
er jiffiget alverlig," kan de,hvert. øyeblikk vente at oppladningen 1) sentra1aventtet er
ti.lendebrakt og at et nytt frontalt støt mot.Berlin blir satt inn het, foruten a tr,..s1en

.1110t Stettinowådet staftg er.en.Viktg og =skelig vurderbar fa1ctor I det
Yingede støttepunkter som Posen, SchneidemUhl eg den østpreussiske motti faller; vil det
også i frigjort meget betydenge russj.ske styrker som vil øke tyngden i preset
over ganske betydelig..  Til  dette kommet at de allierte.i vest tydelig7is star på
get til en.større offensiv, eg at man må imøtese en sterkt øket virkeDmhet i de
,forestående vårøåneder, da vserforholdene erfaringsmesSig er de gunstigste under.no:Le året.
, ', • 'SpørsMålet er nar de allieyte vil og kan sette .innen samordnet offens:tv red
Sende stYrke fra øst og vest, I og for seg ville det.være natutlig at de ønsket  e„.1 -vies
tid'fot den starkest mulige opp1adning, ut fra det tesonnement at en  overveldende

gjø-L-esluttkampenkottest og koste minst. Både russerne og de '7fe3 .hab.larte
kan  tre3-..ga tid til det, russerne fotdi den første'måneds.offensiv har kotet ?.,:e-
strengelser•og. skapt veldigeforsyningsprobiener, angelsakserne fordi den.'eycke
siv j'Ardennene utvilsomt btakte forstyrre1ser opprarsj for offeneiven• dee_e':en
en  *en:.  og føreforholdene neppe ennå udelt gunstige  i Vest  eg b1ir det neppe  3,
På den annen  side  er det ikke tvilsomt at egså tyskerne i høy grad trenger tid Om-
gruppere sine oppravne forband, føre fram  sine  reserver og sitt materiell, bygd fest-

og kanskje gi sine felkegrenaderet  eg  sin folkestorm noe mer enn en ,:ent :empro-
visert'utdannalse, A bestemme tidspunktet for offensiven blir derfor et garik.  11',-ccjkat

veiriigsspørsmål; hvor de avgjørende faktorer.er skjult for den -,:tenfor;
1.vgjørende blir naturligvis i første rekke hvordan de allierte åer på
kraft oterhodet, Tallmessig er tyskerne ann& ganske sterke: man regner at har
ca: 75 divisjoner, i øst ca. 130; dertil kemper styrkene i Italia. Norg,
som tilsammerlkanskje utgjør 75 divisjoner, alt 1 alt 280 divisjo;ler
merisjonenes styrke er ukjent og antaRelig, ganske sterkt varie:ende, .

ger F,anskemeget under normalen er høyst sannsynlig; det-hNt vmt antjdet
snitt 10-12000 mann. Deres kampverdi er.oRså vanskelig å bedømme for on
moralen er tross alt ennå stort sett god,_og i vest har troppene'vi.St ftemre
dyktighet og hatt godt materiell; Undet vinterfelttoget i-øst har de
sett. j.kke vistsynderlig.motstandskraft, oR de  siSte  måneders tap både i
nene,  aV 'runnskaper soM av materie11, kan ikke ha blitt uten virkning,

.Vestfrenten. Den tyske kile i Atdennene er  nå  helt utslettet og de  14ar
trengt ueTeiTini Tyskland enn noen gang før, De er offensivt virksomme lahge.hele .
fronten fra PrUm til Nijmegen, og meget tyåer på ot en offensiv i ster'slm.la
stående. -TYngdepunktene ligger foreløplg ved PrUmi hvordet kj eMpes i gatenc, '¢E-t for
Mondscau hVor det kjempes om Roerdammene.(som reguIerer.vannkrofttiførslen til T--n:-
området) og i Nijmegen-avsnittet; her hat  1.  kanadiskearmk, solh stor-I.;sct ha holdt 3eg
i ro etter kaMpene i høst om Scheldemunningenisatt i  gang  en kraftig offeres1),.
de erobrede byer Kraftenburg og Cleve rykket fram til Rhinen som er'nådd på Gr_

front. -Alt alt kan situasjonen ivest karakterisereS med,at de allierte•
fram til gunstigene utgangsstillinger  fon  den forestående storeffensiv som
inn samtidig.med.russernes neste.hovedstøt fraeøst. •

Det meldes at-veldige mengder mRteriellog: store troppereserver er til
denne offensiV sommeget vel, i samarbeid med russerne, kan komme til å.bli
rende  ou det blir interessant å.se'om 'lyskerne etter sino tap i.Ardennene og o det
som er hendt i øst-denna Rang kan by en like seig metstand i vest som de Rjee:-dc
Noen retrett er imidlettid umulig for dem, i.-øst som 1 lie'st,på beggafrento enden
tett ved vitale emråder, så i neste omgang rikdet kiJES'±7 .M ,avgjøreisen,

,



Luftkrigen. P.g.a. det stort sett ugunstige de alliertes flyvirksomhe\
ikke hatt s st-Ort orfang i de siste ukene som den har, hatt i tidligere rekordmåneder,
som den sikkert vil få når det.klare Vårveexet setter inn i slu+ten av februar-bogynnels
av mars. Den strategiske bombing av TyskDand har imidlertid vært holdt oppe på Gt respe
inngydende nivå, og har øket betydelig i de siste 10-12 dagene; den hnr først og fremst
veeTt rettet mot de tyske kommunikasjoner, og sikter dermed dels på tg, ødelegge forbindel-
seslinjene vestover foran offensiven her, dels på å hindre den tyske oppmersj av reserver
(og overføring av styrker fra vest) til østfronten. Alle de store jernbaneknutepunkter
Rhindalen er utsatt for voldsomme bombardementer, og det SSMMG er tilferlet med etappesen.
trene for østfronten, •f.eks. Berlin, Magdeburg, Leip'zig og Chemnitz. Angrepet mot Berlin
den 3. februar da byen i dsg slys fikk 2500 tonn bonber, var det alvorligste rikshovedsta.
den ennå har vsert utsatt for p.g.a. konsentrasjonen nf; presisjonen bombefellingen. Jern,-
banemål og adhinistrative sentra i Tysklands viktigste nrvesentrum ble lammet på avgjø-
rende måte. EllerS blir fabrikker for framstilling av syntetick olje og annEn tysk krigs-
industri stadig angrepet, og skadene blir så meget føleligere som tyskerne nå har mistet
sitt noenlunne bombesikre industrisentrum i øvre-Seh1esien6

Det fjerne østen. Afferikanernes invasjon av Filippinenes hovedøy Luzon har gitt
resu1ttlTe7 over-WIr-fr7entning4 Etter et vel tre ukers felttog kunne de 5. februar rykke
inn i hovedstaden Manila, og selv om det ennå gjenstår atekilliRe opprenskingsoperasjoner
på øya, Gr dens skjebne dermed avgjort. Den japanske motstand har wert forlyiusende svak
når man tenker på hva som her sth•  på'Spill.  Amerikanerne har nå.satt seg fast for ilvor
ved det Sørkinesiske Hav, OP: vil fra sine fiUpinske, baser med f];y• og sjøstridskrefter
kunne 3perre praktisk talt all japansk sjøfart melllm moderlandet og de rike besiddelser i
i. Ost-India og på Malakka; det vil først og fremst bli følelig for oljeforsyningen.

I Burma fortsetter den britiske frangang både mot Mand-Ilay, som nå er like ved
stridssonGn, og langs kysten fra Akyab sørover, hvor det er gennomført en rekke amfibie.
operasjoner, Så vidt man kan skjønne har japanerne ,=1.1erede avskrevet Burma og bare latt
det bli igjen divisjoner som hr til 0.13Pre å føre en oppholdende strid.

I China er det ingen tegn til at japanerne h,r gjenopptatt sin avbrutte offensiv
mot Kweiyang, og gjenåpningen av Burnaveien vil ikke bare materielt, men også moralsk
konme  til å avstive den kinesiske motstand ganske betvdelig. De første lastebilkolonner
med hardt tiltrengte forsyninger er alt kOmmet fram, etter resten tre -?-rs blokade av
Chunking-China fra landsiden.

Idet dette skrives blir d t neldt at også all tysk motstand er opphørt i Budapsst.

vVv

StruEetak Japan- _
I løpet-a--t7 -diet siste året er japanerne blitt drevet  4-5000  km tilbake fra sine mest

framskutte posisjoner i Stillehavet, Den ene øya.etter den andre.er b1At erobret tilbake
oe amerikanerne er kommet så mer det japanske moderland at flygende festninger over de ja.
panske storbyene er i ferd med å bli et dagligdags nareritt, Saipan i Marianene er det
viktigste utgangspunkt for-disse toktene og ved en kommende erobring av Boninøya som lig-
ger "bare" 1300 km fra Tokio vil bli .enda mer følelig. Råde nord og sør for Japan ligger
ø.yene på rad og rekke og vil i sluttkampen kUnne gjøre tjeneste som hoppesteiner i det av-
gjørende støt mot Japans hjette.

Men i alle stadier av kampen viltr.olig trobringen av Filippinene bli betraktet som
den viktigste strategiske Vinning, Der:er for så Vidt god , symbolikk i.den brutale-vits at
Mao Arthur i disse dager.legger et manila-taug om haIsen på Japan. Det er ikke som land-
område eller som produsent av krigsnnteriG31 at Filippinene,er et kjempeSkritt ph Veien
mot seiren, heller ikke at øYgrUppen ligger-forholdsVis iwr Japan,. neppo heller den vikti-
ge faktor på plussiden attame6ikanernes dristige og overlegne strategi ha en mektig
psykologisk virkning på fienden. Filippinene er også, en nødvendig mellomstasjon for en
landgang i China; men den store aktUelle vinning er,den at de allierte fra Filippinene kan
sperre veien mellom Japan oR Ostindia.' Krigen'erførst.og fremsten kamp om de produk-
sjonssteder og råstoffer som holder krigånaskinen i gang. østindia er da et selvsagt mål
for en offensiv.

En britisk ekspert i Utenrikspolitiske spØrsMål, Harald Nicholson, har  satt  om aut-
arkilandenes kamp for kolonier at "it refers to wnr materials rather than raw materials*.
Japans overrumplende erobring av Sørøst,ASia skaTrt de.t ritoffttigo 19.riwfet mektig
tilskudd til sitt krigspotensial SØrøst:-Asia er foruten å.veere_dot viktigste område i
verden for tropiske landbruksproduk'Ger en betydelig produsent'av olje.' Produksjonen.var
før krigen noe mindre enn Ronanias. men dette kvantum forholdsvis større rolle for
Japan enn for Tyskland, for Japan  har  ikke så  myo  kull (Såvidt. selvforsynt i fredstid) at
den syntetiske oljeproduksjonen kan bli av virkelig fornat som i Tyskland.
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.,pane ho~leverandør av-Olje før krigerevar den ne~ende flende USA. Japan hadde før
.tigen en tankflåte sdm Yar bare en sjettepart av Vr , og tåler derfor lite de fryktelige

tap som kan bli følgen av erobringen av Filippinene og Taiwan (Formosa). For å spare ton-
)

, ne.Sje har japanei-ne raffinett oljen i Ostinclia så mer frontene 80M mulig. Således blir
r 75 av den japariske flybensin raffinert i PnlembRng på Sumntra. Men Palembang ble nylig

boMbet.av flys6m startet'fra store britiske hangarskip som ne opererer utenfOr den vest-
lige stuedør til Ostindia, øst for Borneo, hvor ddr ngse finnes olje, hur amerikanerne
gjort landgang på øyEi Jalo, En ernbring av 13orneo vil veere begynm lsen til gjenvinning av
ostindisk omrde og ytterligere vanskeliggjøre sambnndet med Japan.

:en altoverveiende del av verdens kautsjuk stammer fra britisk og nederlandsk Ost-
india. Krigsvognene må rulle på gummihjul og i første omgeng var derfor erohringen av
Sørøst-Asia et smortélig tap for ameriksnere og briter, inntil den syntetiske gummipro-

• .* duksjon-kom i sving for Rlvor. Nå er det Japans tur til å ordne •itt gummiproblem på
de,nne.tyske mkten, men til det trengs det atter kull. SRmmen med jern er kull den viktig-

'ste råstoffgrunnvoll for  Gn  krigførende stermakt og Jnpan har snaut nEd begge deler.
Attpetil må det føres sjøveien fret Mendsjur'in. og China,

nen store tinnproduksjonen på Malakka ,og i Nederlandsk India var også on krigsvin-
ning for Japan og de allierte har bare i liten monn kunnet kompensere den. Mat har
nerne nok aV, og SørøsteAsia spiller liten rolle fra eller til i sf måte,

Tysk hitlerfenatismo og japansk harakirimentalitet i ferbindelse rred krigersk dyk-
tighet gir de allierte harde nøtter knekke, men i det lange løp kRn hverken tyskerne

• eller japanerne klare seg uten de vpendeler som de nllierte produserer i gigantiske
mengder.

vVir
I

--Usmakelig agitas. On,
Da en rrie-n-cirske presse sommeren 7.940 sL"degens lys, hadde den 6n stor oppgave:

k åpne folkets"øyne for den fare som en tyk seier betød fer vår frihot ng våre levevilker,
og mane tilsamhold ng offervillig innsats i kampen mot undertrykkerne or forrederne. Seno-
re de radioene ble tatt fra oss ko.rn en ny oppgave til å gi folket et riktig biade
av krigsueviklingen, -

AVisene bygg6 -t vi4ara på sen politiskehergfred som alle gode nordmenn sluttet 9.
april, og sern parbiene bekreftet senere på somMoren. All partistrid ble lagt på
De .viser som utkom. vnr organer fer det norske folk , ikke for nne politisk parti.  Sommo-
ren og høsten 1940 var en utrolig spennende tid. Under inntrykket av den tyske overnekt
var det mange sem vaklet, og de frie aviser mbtte legge megen vekt pL å føre en saklig og

• sannferdig penn, De første avisene klarte sin oppgave. Takket vEere den ånd de ge uttrykk
for har de små •Stensilerte lappene fått on autnritet ng goodwill som har betydd uendelig
meget fnr v r kamp,

Det er ikke mange av de første faklene snm brenner fremdeles. De fleste sluknet
st=kastene. Nye kom til, De fleste ble ledet i den SAnne ånd som sine forgjengere.

Men dessverre ikke alle, En spesioll sort aviser, som først så dagens lys etter 21 juni
- 1941, har fulgt en egen line. De hRr riktignnk ogEt°' kornmet med nyheter og appellert til

kamp mot nuzistene, men de har dessuten drevet propaganda for et bestemt politisk syn.
• Det er et godt bevis på hvor grunnfestet den politiske borgfred er i vårt folk, at ingen

andre aviser har følt trang til å forlate sin linje.
• * Den partipolitiske agitasjen har nå tett slik overhånd i disse organer, at de ikke

lenger inneholder stort annet. Det er på tide å rope et varsku. Det må bli slutt på å
utnytte den snm den frie preSse hnr opparbeidet,for partiformål. Den snm bryter
ned de frie avisers eutoritet pådrar seg et tungt nnsvar. Det må ogs?, bli slutt på den

usmkelige utnyttelse av det forhold at vi idRg ikke knn effentliggjøre alt snm gjøres -
og fremforalt ikke hven som gjør det.

Det eret svakhetstegn stadig å skryte"av sin ogen innsats. Å sette igang en mann-
jevning tjener 1-aro fl endens splittelsesarbeide. La dot bli senere generasjoners
oppgave å skrive histnrien om krigen i Nnrge l940-1945P /

UNDER HAKEKORSET:
vVv

-Danmark, Denske flyktninger her i Sverige dannet KForening av danske patrioter". Dens
-7ipTig7v-e-r—er å bevare kameratskapet Moll-m de dansker i Sverige som har deltatt i eller

understøttet frihetskampen, å representera sine mecilemmer overfnr ds danske myndigheter,
forberede aletiv innsats fnr det danske samfunnets gjenoppbygging "på demokratisk grunn"
mrn Som medlemmer opptas duisker m m har måttet flykte til Sverige fordi do har deltatt
i motstandsbevegelsen, De store diskusjenstemaer i dansk fri presse for tiden er inn-
førelse av dødsstraffen ng den politiske situRsjon etter krigen. - Formannen i Det danske
Råd i Lendon. Christmas Møller hPr nylig yEert i Sverige. Under sitt opohold der uttalte
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han bla, at Danmark ikke trnkter etter tysk jord og ønsker ikke tyske arbeidere til g,
oppbyggingen; danske quislinger burde berøves sitt stRtsborgerskap og sendes til Tyskla,

Nederland. Jernbanestreiken har nå pågått i fem måneder. Men intet tyder på at jernbane
WeTde-/Wakter ege gi seg på tross av at forholdene blir mere og mere fortvilet for hver
dag som går, Nederlonderne har vist en solidaritet og kampånd av det sjeldne, - Det tysk.
okkuperte Nederland har gjennom London Radlo nnmodet Verden om hjelp fordi tyskerne akter

epa.rtere nestem-alle nederland' ske rennfolk og sette  dem til tvangsarbeide.i-Tyskland.
.  vVy

NordNorge',' 'Praktisk talt hele Finnmark fylke er befridd av norske styrker, og nor8k.sty-
i7s—s7-7E.;,m7sist1.-POrSangerområdet og i Ksrasjok og Knutokej.no herreder. Forsyningslinje-
ne til sivillnfolkningen er umder utbyZning. -I Karasjok hRr ti-skerne spsrt kirken,.mensalt-annet'er brent svart-.. 1 Kautokeinio har kirken delt skjebne med den øvri,ge bebyggelse.
Fjellsamene har gjortet utmerket arbeide, idet de hsr reddet pr f)-ktisk talt hele reinbe-
-standen, ca Lo 000 rein0 Dette bedrer mn.tsituasjenen betydeliz. - Det første norske fer-

•

tøyet med rat eg andre iivsfornødenheter er nå kommet tll Nord-Nox'ge4 Lasten besto nv
sUkker, kjøtt knffe tobakk såpe, 'i.skeredskap , sko lsstebiler, monteringsfer-
dige trehus oz bygningsmaterinler.

. ,
Neder'land, -.Den nederlandske innenriksminister Hurzer har deminert meningsfor-.
-1. 59",r]Mbam.og nunister Gerbrandy._ I en rsdiotsle nyllg adVarte Burger mot
:SkseSSe r. under opprencknj.ngen: Man_mk,yekte sez for lete bare.etter fgil og svskhoter
når nia edømmS'r ds enkelte tilfeller, Det det.gjelder å fastslå er om vedkommende har
fnert unålit,e1j.g?:„ en'TersOn. kan Msget 7,e1 were en„god borger om han hnr vist seg m.:;.ndre
tapp .Etter erens menl.nz'stod Nr-Urs uttalee i. strid msd regjer3,ngens
plikt 4s.t . nederlandske felks se.tge metstnnd, Og innenrksministeren begjefirte
da avskjed. Burger deltok i dch underjordiske knmP i Nederland til våren l9L3 , da det lyk-
tes ham å flykte til London,

Frankrike- Do Gaulle ble ikke innbudt til å deltn i stormaktsmøtet. Mnn antar at
gjerne haddo sett de Gaulles deltsgelse, men at Roosevelt hsr satt seg

imot. I n tnle i Parismadioen 5/2.uttslte de Gsulle bl.s.: 'Vi vet nt mange i utlandet
finnsr det elendommslig nt de tre nndre..st,ormaktenes regjeringer i krigens nåvesrende . fnse
synes . å forsøke å fast3ezze de vilkår som sksl gjøre slutt på krigen uten Frankrikes med-
virkning.r Ham lot sarctiedig også sine.allierte vite "at Frnnkrike.ikke kan se seg bundet
av noe ariangemnt, som det ikke har diskutert og godkjent på like fot med do sndre  mske-
tene." Videre presiserte ham Frankres krav ved det endelige oppgjør,

T)on e-; f:anske motstandsorganisasjon Neuvement Liberntion Nationale, som har
million hRr foxgjeves forsøkt å.danne et vanlig politisk psrti for å kunne

konkurrere msd førkrigapartiens,ved:kommunevalgene,

Belgia. Som kjent komregjeringen Pierlot ganske snart etter befrielsen ut i meget hRrdt
vi=c Zen red mAnge starmer  fty, men hsr nå møtt sin skjebne, Den ytre for-.nledning var
at de sosialistiske ministre ønsket å trekke seg tilbske fra regjeringen, Psrlamentet ble
så innkal'J pr. møte 6/20 Man hadde ventet en stor debRtt med et energisk for-
synr.for rezjerinzens politikk frn Pierlot med krny nm tillitsvotum. Stillingen i parla-
Msntet var imidlertid klar og debatten ble meget kort. Pierlet avbrøt den ved N si at hnn
ville levere inn sin,,Pyskjedcsøknr,d, oZ det kom ikke t5l votering. .Vnnacker (sgsialist)
har danne G den nye regjering, Spank fortsetter snm utenriksminister. Regjeringen består
aV 6 katolikker, 5 sosialisheri 4 liberale, 2 kommunist.r. or: • 1 partiløs.

Tslekkoclovakin,. En sl(vakisk deleutsjon som hsr.besøkt London for å forhsndle med den
Tsjekid-,7a7a.WJ: r nA tilbNke i Slmakifk. Den sloyrtkiske Insj-malkomiteen har
6yertat hele RdMin-;_strasjonen 1.-den befridde del av.Slovakia. Den oppfordrer den slova-
kisko " efOlkning til å bli på sine-hjemsteder er motsettc seg den tyske tvangsevnkueringen.

Den bSjekkosloynkiske regjering har amorkjent den polske provisoriske regjering; diplo-
matiske forbindelser er opprettet.

Hellas- De saste bezivenheter i Hellas lover god,t.for en endelå.g indre fred. Fredsavta-
'1'eFFS2lon re-6jeringen o6 EAM ble.undertegnet 12/2, men i det øyeblikk dette skrives er
dens if.nhold Ikke offentliggjort. Etter det som foreløpig er kjent, kom forhandlerne til

enighet i alle spørsml. ELAS gir avkall på alle militEeTc ambisjoner, tjenestemenn fra
Metaxasregimet suspenderes, kongedømmets skjebne svgjøres ved folkeavsemning og det hol-
cles slAinnelige vslg innen årets utløp.



PITULERT:

‘.3.ulgaria og Remania er "lukkede" land, og man vet lite em hva det skjer der. Amerikahere
og enge-likmeruinWe'r misstro og deres bevegelsesfrihet er sterkt beskøret. I Bulgaria er
de tidligere regehter, prins Kyrill, prefessor-Filev eg general Michov dømt til døden
sammen med 22 tidligere ministre. I Washington har det vakt oppsikt at sovjetarmeen i

' Romania gjennomfører omhyggelig utarbeidede planer for transport
A.17 tyskere til Russland,ikke bare de få tyskere som er blitt tilbake, men også rumenske borgere av tysk herkomst.-

De plaseres i den store arbeidsarm6 som skal repsrere de ruinbyer som tyskerne har skapt
i Russland.

FINNLAND:
7 -t-t6-rå."1T å dømme .går det finsk-russiske samarbeid i oppfyllelsen av våbenstillstandivi'l .
kårene knirkefritt, og relasj-onene mellom de to land utvikler seg tilfredsstillendee Når
russisk,presse og radio av og til retter sterk kritikk mot Finnland er hensikten sikkert
ikke noeh annenenn å holde tempoet i de finske bestrebelser 'for •k oppfylle Finnlands,fnr-
pliktelser.' Oppløsningen av Vapenbrødraførbundet og dkn oppsiktsvekkende dcklarasjon
Paasikivi ga i riksdagen 50/1 må sees som resultater av denne kritikk. I denne deklara.•
sjon tok regjeringen opp'spørsmålet nm ansvaret for krigen. Den juridiske del av dekla-
rasjonen var'utarbeidet av tidligere president Ståhlberg, som slo fast at begrepet krigs:
skyld ikke finnes i finsk lov. I den  po litisko del ga regjeringen uttrykk for den oppfate.
hing at det ville være fordelaktig av bensyn til rel-sj-,nenemellem Finnland og Russland
at de under krigen mest eksponerte politiske ledere f,r1,t sine fremtredende stillinger.
Denne erklæring har  særlig  stor betydning, da fnske valp står for døren. Paasikivi har
på avgjørehdecAte'grepet inn i kampen om kandidatnImineringen ved det fore.stende.valg.
Tannsr har tat't konsGkvensen og trukket seg tilbake. Lovforslaget omanskaffelse av
jord for kolonisasjon av de forflyttede er nå lagt fram. Tvangsavståelse av j-)r& er
slått somprinsipp, mon lengst mulig bør det søkes frivillig avståelse. De kategorier som
må avstå -jord Gr fdruten staten: eiere av vanskjøttet jord, jordjObbere, presteskapet,
sammenslutnihger, kommuner, de Sem ikke har jordbruk som hovedyTke og gamle jordeiere som
ikke har livsarvinger',- De svenskta•ende områder beskyttes mest mulig mot kolonisasjon.

vVv
NØYTRAL:

Svoits. Na'sjenabrrrå gt-har vedtatt (ppheve frbudet mrt ckstremistiske partier,. Kommu*
kan således med det aller første gjenoppta sin virksomhet i Sveits. Forbudet ble

innført
vVv

/ raserin4 av skogen.
Wig(971--6- Ek at tyskerne har rasert skogen i Nord-Norge og for en stor dol

for Finnimrks.vedkommende or det tvilsomt om det vil lykkes å få skogen opp igjen, fordi
det er-verneskog so'm er hugget ned. Klimact er  sa  hardt gt det er vanskelig for do ungb .
trmr å vokse opp til skog uten å ha ly, og vekste.i går så uhyre langsemt et det vil i bes-
te fall ta generasjoner. Det er også et stort spørsmål om ikke skogødingen i Finnmark vil
vise seg å bli en stor hindring for nt jordbruket igjcn skal kunne tns opp på de mest ut-
satte steder.

Ogsk andre plasser i landet har tyskerne rascrt større eller nindre skogstrekninger.
De tar ingen forstlige eller sn.munns-økonomiske hensyn, når deres egen interesse tilsier
dem å skaffe seg tømmer til et eller annet fermål Et drgstisk eksempel har vi fra.Kal-
nes landbruksskole i Østfold, hvor tyskerne hadde besluttet sog for k hugge .ned skolens
forsøksskog, bare fordi den ligger beleilig til for deres fermle

I det siste har tyskerne satt igang tv'angshugst av sk,g til sin generatorknott-
produksjOn. Hugsten gjennemfører de den måten at skegen snaues helt i en bredde av
350 m på hver side av brukber bilveie Dette har vært tilfeile bl.a. i Hurum. Bvgden
sktlle.levere et stort antall kubikkmeter, og da ikke var villige til a påta
seg dette tvangspålegget, truet tyskerne med selv, å hugge tølmaret etter de prinsipper som
feran nevnt. Urider påtrykk herav lot skogeionne seg forlede til, på tress av alt, å til-
by tyskerne å skaffe tØrnmretselv. Dette ble så-gj)rt. Da.tømn.ret gedt og vel  viT  levert,
satte allikevel tyskerne igang sin egen hugst med rasering ]angs bilveien0 å den måten
skaffet de seg dobbelt kvantum i Hurum. I Sende i Vestfold har hugst ng slik skograse-
ring pk&tt nk for full fres med  250  russere som huggere, På Modum planlegges raserings-'
hugst satt igang md det første- I denne bygden har tyskerne forlangt 10 000 kubikkmeter
tømmer, Hugsten skaI egså'her utføres av russjske fenger. En rekke skeler er.rekvirert'
som innkvarteringssted. •

Vi kan ferstå at det kan vPere fristende for skgeierne som ser skogen bli r-tsert
p; denne måten, selv å prøve fremskr.ffe tømmeret, men det res  under ingon betingelse
gjøres. Por det første må man ikke hjelpe tyskerne til å skaffe seg generatorknett ellor
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tømmer i det hele tatt, (g for det annft fører dct b,re til -t tyskerne selv hugger og
derved sk-:ffor seg d)bbolt kvantum.

Det-er ønsklig og til og mccl pkrevot st cht i løpet av vint-eren hUgges store meng
der tømmer, men hugsten ,g fremdrtften må planlegges P gjennomføres ,glik at det ikke  kan
komme tyskerne til godc i den tid vi ennLm plcges m,d dem, men-St til disposisjon for
var.trefredlingsindustri etter krigsavslutningen. Da blir det nemlig spørsmål om store
kvaint tømmr oolluloseindustrien og ti. sagbrukeno r)r å de-kke behovet, u

vVy
NORGES- NYTT:

Oslo 31. januar ble det utført to sabotasjeaksjoner i Oslo; mot det danske firrrt Schen,-
("ekgportør" • av stjålno radi-)npparater ng møblor) 1 øvre Slotsgt.„ og mot

statspoldtiets-kont-rer i fenrik Ibscnsgt. 7.' 5. febru r eksploderte on sprengladningl. Str-nd Lewis bilgaragje i Bogstadvoien
hvdr det ble Ødelqgt 11-skinanlegg s)m bare -rbeldet med tyske bilcr. - samme kveld gikk
e stftejon pr.. Ginsen i luftoni - _
l  - H,G.ki(Xemmestyrkeno. rolder: Ingen av Våre aVdolinger str'bak aksjonen  i-Gehwei.
gaardSgt. 32--'Kt dreier-sog hor åpenbmrt pm'et forsøk fra naiIstenos Side-på å gjøre -den-mil:itwi-'t berettigede wkbotasjen 1:115opulT i folkets øyno,  11.....j-

-:' 5. f(Aptur okspIudertedet.i,et.tysk båtreparfl-Hnsverksted på.Bdkkelaget (Ormsund
RokiubbS tort), Verketedetble heltsødelagt-hv brrin. ,, 1-'.., ' -7 .v" ! -

iy ,/-,
Oslo kjøriannsst,nd prassen ftr tidon hardt nv arbeidsdiktator Astrup; gom h-r satt

seg'i Ii7cret" at n' -Vrl-h7n-ha de longe forlIngte oppg‘rer over forretningenes personale
til bruk for utskrivning til arbvidsinnsatson. En rekke kjøpmenn har vnrt innkalt til
statSpo14.tiet, snm truer med- 3 frs ffngsel, stengning ng beslngleggelse av formue. Eioren
av Magasin du Nord, grossorer Lcif '-k,sstvecit, cr arrestert. Men parolen,er klar - og .
frnntn holder. . -

Mlnid:or Alf 17hist har i ct møte ph .Slottet truct d., nnrske forsikringsselskaper
mcd at 7e---.T17ViT 1)II-7,,71:.lisort hvis dc ikke bet-ler sitt bidrag til-dut nazist1sko
f)rsikringsforbund. Dette krever en s'raLt knntinnt ph ca. -,. million k.•cnor.

Under eksplosjOnskatastrnfon ved Filipstad i dhsember 3943 sikk ca. 900 tonn i luf-.-
ten. Tyskerne skjerpet den sang forskriftene ng begrenset bl.. lagorlimiten til 50 tonn
innen Oslo hvn. Denne er nf atter øket, idct grensen pr s9tt til 500 tonn pr. lager.
Det er otter dette adgang til at flcro skip med sprengl' st 500 tonn si-ritidi Zrirjrier• hav-

:na bare derer Gn viss avstand mollnm dem, Ettor nerr1- -1v plikter r7d-er—o5eller kaptein
å anmelde lossing/lasting 'v slike varer til dc nors. • h-vn,myndighoter. Tyskerne har na
forbudt dette. Vi understr•ker at om norske redere/reglere/kaptelner unninter å foreta
lovbefalt anmeldolse, pådr'r de seg straffeansliar.

vVv
Trondheim. er for tiden i en tkutt kriso mcd hensyn til bronsc-1 ng elektrislr kraft. 89,..:(3-.
TeWe7T litt stengt unntagen hvnr Glevene sGlv, kan skaffe brcnsel hjemmefr,. I mange går-
der er allerede all ved for vinteren brent opp. I tillegg tll dettc avert,:rer Trnndheims

,olektr5sitetsverk at alle m;1 sp',.re p, strømmon for ' gi åporveion strøm nnk til kjøre
mellom.kl. 6 og kl. 19. - -

Under en privat fest i Trondheir, hvnr OP;8?l fi-mtkjemperen Aspaas Irr'tilstede, blo
det bl.a. lokt med våpen og ut pr natten skjøt frontkjemporen scg. Liket ble plasert p&
en divan og festen fortsatte, red sh.ng og dans til den lys: morgen.-

. . vVir
Rozstad .G.,1r impulser. .

---Eeri - *Srø -IWGTge" fylkesføror Rogst,.d har I.Y.tt, hf,r sItt hans kolloger blod på tann,
og fylkesfør'er Taraldsen i Møre lot tilly.sE møte i Løvenvold kinn 1 Alcsund ng sendte ut
innbydelser til al3e offentligc funksjonrerer ng en do) andre. SL Etablerte han telefon-

Jwlytting for å snappe opp."1'ndsfiendtlige" uttalelser. Ilke en ow,sto civ de innkait'e
. ~tte dpP. 1D(å den tid møtet grull begvnne, jaget hird fo]k fr-, g-ten inn J. 1-1ra1ot og

herunder kom det tjlckln til handgripoligheter. En vv• tilsku(rn., roptc: Love det fri Nor-
geJ og da politiet sPurto hvem det v-,r snm ropte, sirrte ungd,mmen unisont:Ia, Etter

..møtets slutt.kjørte politi og hird rundt )g arresterte d,m. snm 'ikke hadde møttr mon do

.fikk bare tak i c-t. Lo personcr. -Disse ble s> satict i hirdens l-k-le hvor fYlkcsføreren
t,dte.

vVv
Bergen. • -

-.Silden Gr dageng temv i Bergen, og  snrlig  Irr tyskGrnG dettryelt. Det kjelder
skaffeTitTimilig av silden til Tyskland, helnt i fersk'tilStand. .Veavillige:norsko

1:).kkere får Etrie kvoter .økGt -ng smrli.hr firma.n Edv: Tvedt-pg 01aLØneyært heldige



. tildeling av kvote. Firma Isak Isaksen derimot som før krigen hadde den største pak.
.ning av fersk sild til Tyskls:rid-d:ZIW'Beørget 80% av eksporten, er sjaltet helt ut.'
Det har nemlig ikke forstått P. tilpasse seg; formodentlig fordi en god samvittighet og

, .3.andsmennsirespektfor dette firra er av større verdi Onn tyske sildekvoter og judas-
•pehger Jadob hisje & Cosom.deler de to førstnevnte firmaers oppfatning, gjennomgår

en..rivende7~iTig o-E7k-s-.1 nå innrette ny pRkkeplass.
• -vVv

PEordaland har quislingmyndighetene store vansker med t skaffe nye ordførere og
skolestyrUfWMW Bate i noen få kommuner i fylket har de maktet sette partifeller
sko2.eadministrasjonen0 I de fleste kommuner har skolestrefermennene fra før krigen fun-
gett,. Men.vede årsskiftet la de mannjevnt-ned sine verv. I en rekke kommuner står enda
ordførerpørsmålet'åpent. I Lindås har naziordføreren Asgeir FjellN.nger sagt fra  shg
ve r7et sammen med hele herredstinget. Bygden er faktisk uten administtasjon.

vVv
KristianSund 5. februar ble det senket en tysk 7000-tonner, og tidligere ble senket en
ty'ilc-ds'Et-8"y7.7t like sør for byen av to norske torpedobåter6

vVV
StaVanger'?, 8 unge gutter er arrestert, 5 ble kassert ved legeundersøkelse, 3 sendt til
TF-e7garWii i Oslo,

vVv
lkistiam and: Alle leerere ved Handelsgymnasiet tr arrastert, dessuten flere leerere og
Tet oror skoler,

vVv
Her pågår det stadig troppetransportet. 2 store tysko båter, begge på 114. 000

det -siste gjort tilsammen 3 turer Begge ganger ble det tatt med ca. 100O
'Mann og Mye biler eg-hester, begge deler i meget dårlig forfatning.

vVir
Drammen: Lederen av statisttkk-kontoret, Finn Arheim, Gr skutt. MRn mener at hovedan-

Ut-f-e7r dette mord hviler på to frontkjempere som går under navnene "Sparess" og
ers og .sotii for tiden terroriserer Drammon De arbeider antagelig for: sjefen for det

tYske. sikkerhetspoliti, Grossmann,' Foruten dette mord tillegges de mordet på advokRt
Spangen bg dr Resch, og det er formodentlig dem som utførte det mislykkede håndgranat-
attentat på pastor Narum,

lynhslitteenei;Ver-Etter likvideringen av politiløytnant Brynhildsen i Drammen or ledeten
av-d-e-~£;6"fr.t5:s1W-avdeling Ved Dtammen politi blitt he)t vill. HRn løp for en tid siden
gjennoM'bens gater sammen m d.sin fetter, "kunstmaleren" og angiveren Nilsen og en ster

fektet med revolveren, slo til folk, brølte dem opp i ansiktt og jaget dem
feran seg, Eneldre Irammenser som sto i trlkkekø sammen med en venn passiarte med denne
om julens gleder eg kom inn på emnet julebokker, Nettopp da kom berserkeren Gamborg
sen forbi "Fir det meg du kaller julebokk?" brølte hark, og.olo til mannen i ansiktet.
Mannen ble helt stum. men Gamborg Nilsen gjøv på hRm igjen cr!, brølte$ "Du er kommunist".

• DerpåS-ilek hah iøs på dem.som stod omkring, eg folk tok til bens for å redde liv og lemmer.
• vVV

.KuLpeti Fredrikstad.-
- 78-,77eUtih"riet. HS 11 slepobåter i Fredrikstad, Vannskapene måtte, truet av*

evOlvere,-føres båtene til Strømstad. Kuppet skjedde ved hmrlys dag, og en av båtene
elepte etter seg on artilleri-skyteskive og deltok.med den i en tysk manøver før den stakk
av for alvor Slopebåten "Uredd" fra Moss ble også befridd på samme måte. Hele Norge
app1auLlerer,

vVv
Kunstnerstipendiere

Tocfj rid7dRerin blant bildende kunstnere or journalister hRt i krigstiden ikke søkt
stipendier en skjerpede kulturkamp har ført til at musikere, komponister, forfattere
og skuespillere hPr sluttet opp on dennc linje. Pnrole: Inlen norske kunstnere sSker- —  
iar

vVv
Norgee Statsbanor har etter rekvisisjon av tyskerne sendt opp en 25 tonns_

kran .for 2-7epare d'erisprengte bro over Jørdbadelv. Nå blir det meldt at kranen er
og nt det vil bli uhyre vanskelig å få reist den opp igjen.

Som kjoht .Skjedde det en radikal innskrenkning i passasjertrafikken på dampdrevne
tog fra lr februar, Prektisk talt el i passasjertrafikk på slike tog innstilles. Tysker-
ne.har forbudt enhver offentlig kunngjøring og omtale.

vVv
Den tyske "beskyttelse" er ikke effektiv, Det kommer stadig meldinger om nyo ran.

Den kjerit-el" a ble fr)r en tid siden fraranet 50 000 kroner i sitt hjem,
to jernbanemenn som hadde med seg 20-25 000 kroner i ble midt på lyse dagen
fratatt det hele ved østbanestasjonen, og direktør Bennott i Winge & Co. ble forleden
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frarøvet 2 000 nr oner i kontanter foruten malcrier ng møbler i sitt hjem.
vVir

-"Zn i'ang  rukke av de ran som er boghtt i Osln og omegn den siste tid er nh opp-
klart.. Dt er en-bTin"ae-p"a'T1- f"Fontkjempe.re som har hjemsøkt bhde Francis Bonnett, hatte.
maker U1lne, buntmtker Slcal]:erud, Sparoskillingsbanken Osvor det ble røvet 16 000 kr.)
osv. Sjefen for banden var Ks2:1 Stensrud, tidligere sveitfører i. AT,  sjåffør  hos Axel
Stang og fr'ontkjemPer, H. tn'61.6-TciFfedWetterlyst forls ha skutt ned den 25-hrigo NS-
politikonstabel Hara1d Anseli, og blo stroks.etter arrestert i spissen for banden i en
hytte i  Bwum,  Han ble dømt til døden ov den shka1te alminnelise ses.rdomsto1 og skutt.
Jonris Lie unnSh seg ikke for h hhne gode nordmenns minne ved h  føre  forbryteren Stensrud
opp ph navne:asten sammen med diem.som falt ph sin posb i kampen for fedrelandet.

vVv. ,Tyskerne ph:vidt15i. .
elTaTi--adon bega  en  styrke ph SO tyckere seg innover fjellet fra østerdalen

for h lete ette/ fallskjermsoldater inne ved Sottshaugen p. srensen til Trøndelag. De
komu-s,f3r snestorm, flere av dem frøs ihjel  og  15_fikk slike forfrysninger at de mhtte
amputere arner eller ben, Ialt mistet tyskerne fjerdeparten av styrkeft, og mhtte kjøres
ned med siedes fra fjellet ettern 5  døgns strabasor,

Ph Grini er det brutt ub dysonteri, ca, 30 tilfeller, Bolosgat ph Grini var pr.
2. felna::-1-!T

vVv
N-tt norsk medlem skalutnevnes til den allierte komitcen som behandler straffen

for kr-sfci.Us TF67.-:-T nordmarns'fra -hjemmefronten som under okkupasjonen har hatt er-
fLtring tyskernes og quislingeres terrormetoder, er utsott son ambassadør Colbans etter.
føl.ger .komdsbon,..

7IN
Norge  os UNITRAC •_
- - Brsgaaegeneral Thomas T, Waddington or utnevnt til sjef for den forbindelsesde1e-
Ejon fsom »kal_representere UNRRA NsrsG.cttGr frigjørinsen, Dr. Christopher Norborg
er vtnevnt  sje.2 for den skandinaviske ovdeling ved UNRRAs Europakontsr i London.

• vVy
Sinte-nazis, fer,

Spssvessdirektør Kieiiand ingto forleden til et.offontlis kontor og traff en
funksjo= som bare  ha  "goddag", Kielland bs  om talo. med hans overordnode, en RV
Kiellands kampfe1ler. Han raste overfor donne over. st en offentlig funksjonær unnIot
'bruke parbihilsenen. Men. ds tok sinnet 1ampfel1en0 Hi ba Kiolland reise og ryke og
tilføyet: Nest3 gang jes reiser Med trikken nekter jeg h  ls  kortet klippe uten av en heil-
og selmanne - Kanskje Sporveienc fhr on ny gratispassasjer horetter, da,

vVy
Fru quislinsenes egen leir

(Fortrolis Kun f'on ti1litsmenn) nr, 1 for ihr heter det:
"Evor ersdet blitt av den.g1m1e NS-hnd? 9vor cr den herlige følese av sakons storhet,
hvor bevisstheten on den rider1ige.ks mpfele-solidsritet sois fylte oss og innsjød nss
mot, kraft og begeistring? - Mest av snt or  vi  4snIffet ovGr hverandre. Over all den
energi sombrukes f&nyttes i negativismens tjoneste, _ istriger os  sladder, bakvaskelso
og mis-Lnkeliggjøring, tilforsthsegperl  (,p; maktsyke,

P. nidstangen,'
eï'n selvfølgelig nasjonal plikt for hver enkelt av oss a hjelpe sh langt vi

kan enhver som kommer i vansker  ps  grunn av en fast  nosjOnal  holdning. Dette gjelder ikko
minst for sjefen- )g overordnede De fleste Gr ph det rene med det ansvar .do har i slike
ti]feller, men det finnes dessverre unntak: Dirsktør Gundersen i Oslo Sparebank har flore
ganger øket.vanskene for fanksjonærer som har vbsyt i en slik situasjon, vod økonomiske
sanksjnser mnn dem- Gundersen må ikke innbille scg at en slik npptreden blir tolorert
ford's om han cr ansatt jset p.rivatfirma,

vVv.
Poliifo1k blr skutt,

g57r  oppmer-kC'om ph at aksjonsfolk er nødt til h skyte dersom folk i
ten setter sog tsI motverge Aksjonsfolkene kan ikke sondre mellom jøssinser  os  nazister

shr tirmotangrep

sVis


