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Kampen skjerpes,

• fled likvidasjonen av "poltjgeneml" klartinsen on tyskernes bledige
rep'ressaller er kampen 1 Norge kmmet inn i en•ry og enda mer e.!vorl lg
se. Våre tap er smertel ige. ne som falt skal aldrt bil el ermt..rinnet om
dem skal spore oss til bket krig og senere i fred. Det gjör tap-
ene dobbelt bitre at tyskerne, sin vane tre, hargjert.det here •111 en
floke av It gn og halvsannheter som de mener sammen med terrorea skej for-
virre og lamslå den norske hjemmefront. Dat vil aldri lykkes, Kampen går
videre, mer kompromissls enn noensinne.

Det er menneskelig at marge i diene dager har spurt seg om ikke her-
, rettel sen avflartinsen er bl tt for kos'thar, og om det ikke ville vånt bed

re å vente med den slags oppgjbr atter krigen. I de fleste tIl fell er
vil det ikke skade å vénte, og Men senter; det vil egså stemme best med
norsk rettskjensle om forrUderne rO forbryterne fbrst får rn straff ved
,en regulk domstol. 'don det er enkelte tilfeller'hvor det Ikke ar mulig
vente. Det er når det gjelder farl iq Folk, aneivere oe terrorister, bvis
vi rksonfiet förer t 11 at norske frihets4e.mpere blir arrest ert ,
drept og bringer våre vitalr posisjohar i fam. En slik mann var Partinsen
det nazistiske sikkerhetsrelitis sjof, den norske Himmler. -Han var Ioru
tal , hensynsl ös, på sitt fel t meget effektiv og derfor overordenfi ig .far-
lig mann, kanskje den farlieete av alle våre motstandero av nersk nestam-
ning. Det skyldes hi a. f -f7irste rekke hem at det norske stetspolit1
sin behandling av fenger er- tett etter 13estapos metoder og ofte bruker
den mest bestialske tortur endrr forhörene. 1t han er fjernet ken komme
til å redde menge gode landsrenns liv, Ikko minst fardi en mann ev hnns
fullstendig hemningsl3setyre i \nss ;ituasjon kunne komme til S1Ippe
lbs en terrar som ville koste ose ganger så.storo tep som clom vi nn
har i idt. dans skjebne er også en advarsel til -hans !riedhjelpere eg etter-
fölgere.

De ropressaliemord tyskerne on quislingene har bagått, har rammet
folk av 3 forskjelline kateeerier: gislar som tyskerne overhodet ikke hed
de noen anklage mot, folk som set errestert for "Illegal" virksomhet
en all er annenart og endel I g enkelte rene gang st ertyper, en t dl 12-
ere legioriår, som her ejort seg skyldin 1 sjofl e, forbrytelser, ran, norO,
voldtekt o.s.v. Hor blander lyeI-erne kortene på en djevelek mAte. Opedik-
tede, fordreide on mer eller mindre koreekte enklager nlandes snmmen
heftes vilkårI ig ved pek a v de myroeda.16, Xkten er dels å ti Isvine
deres minne, dels overfor uthendet ion mulIgene everfor de militgre myndIg
heterI Tyskl and? å tiidekke t det her er tale om en ren terror-akshn
og Ikke hoen rettergann etter eeenkjento krigslover, dels å skepe fmvir-
'ring innenfor den norske hjemnefrent ved å diskreditere dens ektive medle,r1
mer. Intet av disse mål vil dIt nådd. Ingen kan vke.i tvil em cl det
fier er tale.om ren og uforfalsket teeror; helt klart er det I kIlfellene
med de.gisler som ble arrestert on ettermiddagen og kveleen; selv na det
forelå noen siktelse mot dem, ver dof emul ie å få saken tilstrkkelIe be-
lyst I lbpet av de å tImer sem , 11,In fhr c ble skutt. Her foraligger en
åpenhar krigsforbrytelse. Hler vil llonhisterione ag foryanskning-
ene sdemmo do gode nordmonns minne som her er falt som offer for nazist..
isk brutal itet. VI kjenree ng skel bringe sannheten rm dem fram.
heller ikke vil noe meineske red sural sens la sir holdning til hjommetrorn.
ten-og hjommestyrkere p:!1,:rko av de hisIorier tyskerne I;ringer til -
torys Ora gemene forhrytIser begått av kriminelle elemeeter,

Dot er også ganske klart et de opgrasjoner mot tyske kommunikasjonero, sev. som foregår et er en n;aye gjsnnomt ,nkt plan og under everiedel se av
de mil it:ire 'myndinheter i EngI -T.d, vil forIaosrlte uansett repress.:1 ier. Det
et er ledd i de milithrn epers:oner, og vi er krig; vi må tn ver del

15. feb. 1945.

ofrene. Våre aliierte afrer vad frontene tusener av menneskeliv hver dag
den samne'frihetskamNn, Psykisk virker naterligvis de kaldblodige mord

her hjerme sterkere enn diIdsefrene ved fronten, ja.:selv ved et luftangrep,
selv aa tai ene or mindre,, f:åskapenrgn grusomheten tror på en helt nnen
måte i relioff.' Den iï må av den grunn ikke crlerme at er.i krig, at de
myrdede fallea i samme frihetekarmo som soldatene. Hadde vårl lanch ikke
v•årt okkupert, man militgrt fullt aktivt, ville tallot på våre falne idag
sikkert vkt det mangedobbelte av hva def er.

Det kan våre grunn til også å si noen ord om den sammenkobling mellom
affiaen N'erHnsen on sabotasjen som har funnet sted i den tyske agitasjon.fleget tvder flCOi I på at det for tyskerne er vel så viktig å rette et terror-
sag mot sahntasjenjom a st hevn for den såkalte general. Det er et stort
spnremn1 om ikke 1 ikvideringen av lartinsen fdrst og fremst har vkt en ut-
ilisendeforanledninn, on at vi i alle tilfeller ville ha opplevd en terror-
bblge p.g,a„ sabotesjen, sem I det siste er begynt å bli meget ubehageligfor tyskenee ‘=\l'c tydet på - lenne f5r tartinson ble skutt - at noe var I
emning, Dver en lirei forveien begynte den tyskkontrollertepresse, som
idl leere erekti Sk 'tni t aldri har fått 1 ov 4:11 å omta': e sabotasjen, å gi den

en br ydel 1cr rrbl isitet, I den hensikt å stille den i et mest mulig ugunstlg
lys og idre dn enorul. r blandel almenheton. lå fulgte affåren med de kjen-
temenn soin et innkalt til Quisling og rartinsen og truet på livet hvis de
kke ,Hzilrket at sabotasjen opphörte; både de og andro ville bli skutt hvis

sprengaingcre av oljelagra, hruer, bilverksteder on,v, r.ortsatte, het det.
Så fulgle de hensiktslbse snbotasjohnndlinger i Schweigaardsgt., som etter
all å dbrnmo var en prevokasjon, I den hensikt å bringe også de berettlgede
aksjoner I mtskredi tt.

Fbrst (,tscr det skedde henrettelser av klartinsen, og terroren ble om-
gnende sluppet 1 Ha. Det er kanskje for meget A påstn -t den ikke har noen
forbindelso med skuddene på Blindernveie:i, men det er ganske åpenbart, slik
som del hel er lagt oppI oressen, at det er minst like viktig for tysker-
ne å sike å irare nksjonono mot krigsviktige tysko mål i Norge som å hevnesn norskfbdte Mddel on leiesvenn.

Det er en selvfElge at openasjonene fortsetter. Hvis vi et eneste dye-
blikk ga tyskerne Inntrykk av t vii den mil itdre som i dnn sivile kargo
toN-'n unna for terror, ville vi ikke unngt den, men tvert 1 mot Invitere tll

og r5ke dens orrfan, 111 enhver motstand opphbrle og vi alle ble under-
trykkemes lydige lake1rr, - Det vil innen nordmann.

I3IKK ( -

hull ')nighet  mellom "de tro stora, Churebfl1, H,oesevelt an Qtel in har med
sine utenriksminletre•og stab-;" nv rådgNore Mdt en kanferanse i Jalta på
Krim,„ Del kommunlIke . som er nendt ut, meleer först at det er opronådd full en-
ighet on de oil itro operesjoner i slOttfasen av krioen; anoreent vil
sett fra al 1 e kenter snmtidig eg ikke onphbre fnr Tyskl and kaeltel erer
bet ngel sesl'ost IEan. her altså samletSEKJ er en virke1in kral injensetratei.

Det er vidor oppnn:Ild enighel om linjene for behandline.en av rest<lead
etter krigen, Det vil bli besatt av tropper fra de 3 store aIlierte (PIuss
hrenkrIhe, hvis det drisker dot); en feiles kontrollkarmisjon vIl bli oppret-
tet har villet vite at russerne skal eesette Tyskland 11-
retil en linje son stort satt fb1een diber. amerikanerne landet sör for
Nain, eneelskmennene (en franskmennene) resten av Tyskland i vest). Tyskland
skalefFektivt ca d Tinitivt avrustes, generalstaben skal oppl hses for

industrien skal bare proaesere for fredsbehov og nazIsmen skal fullsten-
Olg uts'attes. Tyskerne skal form av vareleveranser erstatte den
skada som er ferveldt. KrIesfeaset--me skal str.effes, men det tyske folk
fer•dvrig skel ikke 1 ilo nreg ovneet.



re,De befridde land skal ved frie vele selv få ordne sitt styre, idet de trestormekter hvor det er nedvendig ske,' eppretlholde re og oreen I overgangstiden. Det skal opprettes en mellomfolkelig fredSorganisasjon bygget påde . prinsIpper og fyit av den ånd som er kommet til uttrykk i Atlanterhavs,erklUringen og Dumbarton Oaks-planene. En fredskonferanse med representanter for de forente nasjoner skal sammen-kalles San Francisco i sluttenav april, og de 3 stonmakters utenriksministre skal heretter metes regel-messg - hver 3. eller 4. måned nuste gang london,Polens estgrense skal stort sett fölge Curzon-linjen, som I storetrekk går nord-sör over Brest-Litovsk, med mindre avvikelser til fordelfor polakkene. Dette er ut fra nasjonalitetshensyn den riktIgste grensesom kan trekkes mellom Russland og Polen. Til erstatnIng for de avståttelandområder I est vil polakkene få tidlIgere tysk territorium 1 nord ogvst (d.v.s. av Ostpreussen og Pommern). Den endelige fastsettelse avgrensen i Vest ble utsatt til fredskonferansen..Videre Skal det opprettes.en polsk samlingsregjering bestående av representanter både for lublin-re-gjeringen og for polakker 1 utlandet (det vil vel si de polakker i londonsoikan semarbeide med russerne). Denne lösning er meget gledellg, idetden synes å kunne legge grunnlaget for både en samling nv polakkone og ettillItsfullt samarbeid med russerne, som i moteetnIng til hva mange . rykt-et, ikke har tviholdt på lublin. Med engelsk-amerikansk-russisk enighetom det polske preblem får denee i Psning eb slik auterItet at-de pe1akkersom nå ikke aksepterer den, vil basatt segselv utenfor.Også det jugoslaviske prnblem er let, idet stormaktene Ler hesluttet.at avtalene meTTom Tite og kong-ters slatsminister Subasjitsj skal set-tes ut 1 livet. Det vil formodentlig si at kongeni som har lott seg ledeav reeksjonåre hoffklikker og nylig gav Subasjitsj ayskjed 1 strid med allkonstitusjonell pre!.;s1s har forspilt sine chanser til å vende tIlbake, _Subasjitsj-regjeringen er alt på vel til kgred.Kommunikeet eFir et meget godt Inntrykk. De rivninger som 1 den sis-te ti-d her:Trurt-mellom de 3 stere (og tyske rykter som har forsterret ren-1ngsforskjellen til det grotere) er tydeligvis brakt ut av verden. Denkjente engelske Moskve-korrespondent Paul Wintertnn sier al metet og detsresultater betegner den gledeligste og mest betydningsfulle begIvenhet un-der hele krigen. Ikke minst viktig er det at del nå er skapt et maskinerlfor rådslagning mellom de 3 store ved de regelmessige utenriksninIstermel-er; det vil sikkert bidra ±11 å forebygee unådig menings-Forekj11 og et-skillige misforståelser. Det er videre overordentlig viktig at det polskeproblem, som lenge her vUrt'årsak til friksjon 1 den allierte leir, nå harfunnet en lösning som også USA har tiltrådt, WashIngten har tidligere inntatt en sfinxaktig holdnIng og ikke villet engasjere sug i dette spersmål.Vi skal senere komme nUrmere tilbake tll konferansen og dens resultnter.
Også 1 de frigjorto land er det enighet og avspenning. Etter lengereforhandlinger er det sluttel—fred mellom EAM og den nye greske regjerIng:og den uhmelige borgerkriessituasion er brakt ut av v2rden. EAMs mili-tåre styrker (E1g) skal avVåpnes innen 14 deger, gresk administrasjonblir innfert over hele landet, det blir gitt amnesti og det skal holdesfolkeavstemning om kongedemmet og frie valg Innen utgangen av 1945, DIP-renskningen blant forrndere og diktaturtilh'engere vil bli gjennomfert medkraft. Det later ellers til at EAM er opplesning, etter hve den kjenteengelske fagforeningsleder sir \kitor Citrine (sc,m i sannhet ikke e noenreaksjonUr) forteller etter et besek i Helles, S',1E og lere andre areider-organIsesjoner, som opprInnelig sto 111sluttet EAM, er gått ut. Vi har en-nå Ingen full oversikt over Hjivenbeteno i Hellas, men det ser Lt som omE•t:11 ornrinnelig representerte en geeske bred folkehevegelse mot royal1ste-ne, dikteturtilhengerne og samerbeidsfeikene, men at tilslutnineen har gåtroskt tilbake etterat en mindre krets ineenfor ledelsen sekte å utnytte orgenisesjonen til politisku §jr.orål og herunder benyttet seg av kuppmeteder.

Også i Belgia her det lyktes å 1.,jse den nolitiske krise som ferfOrte til gnnske opdertede oppteyer, Eigrantregjeringen Plerlot, som lottil å hn dårlie kontekt med hjemmefronten og ikke hadde noe godt grep på

de venskelige administresjonsprchlemer i det utplyndrede lend, er gått ogb1111 avlest ev en ny regjering under sosialdemokrnten Ackerpå bredt grunn-lag, idet både katolikker og kommunister.er Med. Ellers består den nye re-gjering av sosialdemokrater, liberale oe pertilese.Endelig har den hollandske stetsminister $erbrendy ordennet sin regjeNing og gitt den et bredere gruinlag ved å ta op flere represententer forhjemmefronten.
Allo krefter blir nå konsentrert om å knus6 Tysklans fortest mulig.

Situasjonen på estfrenten er fortsett pregettav en forholdsvis begrensetsFT-dvirksomhet T  voTdsom oppladning) I den sentrele sektor, foran Ber-11n, 16stproussen, I Pommern og ferst og fremst I Ovreschlesien.Utviklin-gen.på dette siste krigstentor er det som frgmfor alt setter sitt preg påuken, idet russerne her har Oppnådd resultater som kan få den mest vtdtrek.kende betydnIng for de forestående store operasjoner mot *rtet gV Tyskland.Stalin meddelte I en dagserdre den 11, feb. at russiske styrker haddegått over Oder eller angrepet fra sine tidligere bruhoder i området mellomSteIneu og Oppeln, og i lepet av,4 deOer rykket de 60 km fram i vestlig ret-ning på en 160 km bred front. liegnitz, LUben, og en rekke andre byer vartatt. Fremrykningen vestover fortsatte 1 da ftilgende dager; russerne meldte13, feb. at de hedde tatt Bunzlau ved Bober (en bielv til Oder), og nestedeg rapportertes det at de hadde nådd neste elv, Quelse, og all hadde oppret-tet nye . bruhoder på vestbredden av den. De står nå 1 denne retning bare 105km fra Dresden, d.v,s, at de på en uke har tilbakelagt 1/2 av veien mellomBreslau og Dresden.
Foruten denne stetkIle 1 sentrUm har Konjev også rykket fram mot nord-vest og har her omringet del viktige trefikksentrum Clogeu, mens han på denserlige fley ved knipetengsoperasjoner dels frn liegnitz-evsn1ttet, dels fraPrieg-bruhodet truer med helt å inneslutte den stere og viktige industribyBreslau, somegsa engripee frentelt; dat kjempes 1 forstodene. Konjevs res-ultnter har 1m1dIerlid f:.;rst og fremst betydning som etledd i den stårestrategiske sammnnheng på estfronten. De betyrat Oderl1njen; som tyskerneher sett så meget inn eåå helde, er gjennombrudt og et hele'den tyske.ser-flanke trues med oppruiline, noe som ken komme til å få katastrefele felgerfor forsveret av Porlin. Nedreschlesien og Prandenberg er slettelend,'og det11gger ingen neturhindrInger I veien for Konjev når hen stetar nordvestovenmot Berlin mellem Oder og Elben,

1ser, 1 Ovreschlesien, her Petrovs styrker tett Pless og UjelIce,ogtruer sterkt det viktige industrisentrum Teschen.Ostpreussen trenges de innesluttede tyske styrker stedig tettere sam-men I lommen ser for FrIsches Haff of ved Keningsberg. Kreuzburg ser for den-ne by er tatt, og russerne gjer store anstrengelser for å etete frem tll eje-en Vest for Königsberg for å splitte  de tyske styrker i te. På vestflenkenble byen Elbing erobrel feb. Det betyr at alle utbrytningsforsek mot Vestnå vil våre ganske utsiktslese, og Elbing vnr dessufen on viktig industriby;dens ebåf verfter elene hadde en månedUg produksjon ev 6 farteyer. Et-ter.E1b1ngs fall fortnetter fremrykningen motDanzig.
til r,ensSjukov i avsnittet ved Frenkfurt-Knstrin ennå er i ferd med å trek-ke seg reserver og materiell for den store gjennombruddsoeerasjon mot Berlin,Ever hans heyre fley et sterkt trykk mot Pommern fre .ser, 'e!en står 12kmfraStargard (est for Stettin), her tatt Callies og Deutsch Krene est fcr Star-gerd, og står 10-12 km fra Neustettin, Dot vil si at hele proVinsen commerntrues med avskjUring okkerat son Ostpreussen og at de tyske styrker tgergesstedig longre not nord, hvor de til- slutt må kjempe med ryggen mot h'eeiet,hvisde da ikke forinnen klarereå bryte ut mot vest via 'Aettin-området, hvor detennå or  on åpning på et per mils bredde>

Etter månedlenge kamper en erdelig Rudepest tatt (12, feb.). Under da.siste 6 ukers forb1trede oppgjer om den ungerske hovedsted er 4g CCO tyskerefelt og 110 000 tett ti1 fange. ta cr ? russiske armeer friglert her, oe detvil sikkert om bLelenge komme til å få resultater i forr ev et dLet tryklopp gjennem Donau-dolen met Bratisleve eg Wiemellnjon,



Pa vestfroaten 5aer de ellierte et ganske sterkt press langs.hele fronten
opptti k:hiners bue ved Cleve. I dette siste avsnitt

har dan 1, kanadiske aame gått til angrep med sterk st5tte av artillerf og
takfjsk fly og vunnet belydeIlge resultater. Fra MijMeeen har de rykket
fram mot s5,:aest og vest, tatt de tyskebyerKranenburg oe'Cleve (13.feb)
og nåddPhinenpOen11 km bred front; p5andreevsn1tt i nårhelen står de
bare noen fe km fre elva. Lenger stjr har de talt den hollandske grenseby
Gennep og st5ter derfre vjdere,mot det viktige jernbeneknutepunkt Goeh på
tysk side ev grensen. ,Er 'dfsse apereajoner det f5rste ledd i den store om
fatning av tyskernes nordlfge flankepåvestfronten7

På avsnittel umfddelber± s5nnehfer, hvor den 2. engelske og 9• ameri-
kanske,arme st(k, her det fore5pie vårt forholdsvis rolig, mens i. amerl-
kanske arne, som Opererer iekchen-avenittet, har gjort viktige framskritt
på den sejrlige fiLIy, Kier ee'kjemper om de stere Roer-dammene.Noen av dem
or teft, andre er sprengt ileften av .tyskerne. Dammene har hatt Stor be.
tydnIng for K51ns elektrisitetsforsyning, og Ikke mindre viktig er deres
militåre betydejng for tyskerne, En ev de fektorer; som har gjort det van-
skelig for emerikansaile å eette i verk nvergangen over Roer-elva, har Vårt
faren for at tvskerae ville semnge disee dammene'og dermed forårSake'over
svömmelser I Reer-dalen„ er de viktigste dammene sprengt og,Roer har
steget betydelig, men dette våpen ken hare brres en gang, så når vannet
er sunket igjen, skulle alt vUre kjart fer det avgl5rende sprnng over Roer
og gjennombruddsoperesjonen rot 1 . n-sletta 1 Duren-Julich-evsnittet.

3, emerikanske arme, som ster s5f for I., har tett Vienden og dermed
renset hple Luxemhourg, ce kunne den 13feb. etter overgang over elvene
Our ogPrW mold. nm inetagelsen av byen og velknutepunktet PrUm,

I Alsace or ogsåtyskerm måtilbakotog. Den 1D. tyske erme som ope-
rerer i G,olmer-evseittet er satt helt ut av spillet med tap av 23 000
menn i fanger og falna, og hele det sörlige Alsace er nå renset. I•den
nordlige del av provinsen har 7. am, arm6 og franske styrker gått over Mo-
der-elva, her tatt Oberhofen 5st for Hagenau og fertsetter opprenskningen
i skogene der.

I det fjerne Nten fortsetter opprensknings-operesjonene mot de siste jap..
fon reri Manila, oe Mel rettes kraftige engrep mot festning-

ene på Rataen-halv5en og 5ya Correeider. 'De lepanske tap etter en måneds,
kamper på Luzon er G COD felne, mens amerikanerne - tekketVare denknus-
endo materielle overlegenhet bere her tapt.9500 mann ved denne operasjon
som her gitt dem det fektiske herred5mmo over I-"Ilippinene, nhkkelstillIng-
an 1 det s5rvestlige Stillehav ee en e5dlig trussel mot de japanske forbin
delseslinjer til Ijs1india.

Krigan I luften, bkens t:5rsto halvdel her :vårt pregel av livlig alliert
vestfronten. funge: ell. bombefly tilh5rende de strete

geke stylker ble de eatt inn i taktiske opernsjoner til st5t
te der dan britieL-kenadiske frenr&Ing s,5. for ljmegen. Under engrepe
no wt,de tyske teeppcsemlinger envendtes en ny type splintbomber med til-
intetej5rende virknine.

eye all. ohservesjonertlar vist at det igjen finnersted en öket til-
f5rselsvirkeemhet til den tyske vestfront, og en rekke engrep er derfor
blitt rattet get tyske jernben,rogjrnbeneknutepunkter i vest. Det fram-
eår av senere luftFotogrefier 1ett over Perlin nt skedene her er betydelig
st5rre enn f5rst antett. Foruten som er nokkelstillingen 1 jernba-
netrefikeen 111 Sjukevs avsitt a;ki ::stfronten, meldes det nå at ett annet

vjktieste knuteponktene for tilf5rselene östover, Megdeburg, er nes-
ten halt ;;da-ieet soe f5lee ev de siste all. Tufttombardementer. Dresden,

'som fidligare har vårt spart 1cr iftangrep, er nå etter KonjeVs nye offen,
siv gjernem Sohlesien blitt,et av de viktigste tyske oppawsj-sentre, og
hr vpr1 uteett fe.r et vo1dsomt bombardement fra 1400 turge.homtefly.

Ukens hovedml aer imidlartia injen vårt lyekiends sterkt herjede nle
jeindustri. I begynnalsen av uken var ?_500 tunge fl, bombere over Tysk-
land og de spesiall1 mot oflemål , Siden mars ifjor har hvrt eneste tysk
eljerseffjeari og syntetisk eljeanlegg Periodevis vårt satY av drift av all

ierte flyvere. Bet eetees et nazisfene nå bare har 4 st5rre syntetiske
anlegg i fÅjon. Disse ligger1 en bue fre Stettin over Ruhr tfl
området. Tyskerne har nå også mistet oljen fre Schlesien og Vest-Polen,
og Luftwaffes inaktivitet 1 den siste tiden kan henge sammen med den van-
skelige oljesituasjon.

Siden amerikanerne sent 1 h5st åpnet sin bombing av det jepenske mod-
er1end fra Salpan, her disse angrep stadig bket 1 vekt og styrke. I denne
uken deltok over 103 Superfortresses 1 et bombardement av Tokio. Under det
vellykte engrep skj5t amerikanerne ned 66 japanske jegere med et tap av 3
egne maskiner. Dette glimrende resultat tyder på at kjempefestningene, som
må operere uten jegereskorte, også defensivt svarer tfl forventningene.

Ukens viktigste flyangrep: Feb. 8. 1500 all. b. stötter den br. of-
fensiv —s.5. for iHjmegen, 20nok. og 2000 j.b.vogner ödelagt, 39 lektere
senket på Rhinen, Feb.9. 1300 tunge am.b. 850 j. angriper synt. oljean-
legg ved LUtzendorf, våpenfabrikk 1 "Jeimar og skiftetomter 1 Magdeburg.
ICCO tunge br. b. retter dobbetlangrep mot de store synt, oljeanlegg
P5litz ved Stettin; oljeanlegg 1 Wanne-EIchel (Ruhr) og skiftetomter Kre-
feld og Duisburg også angrepet. Mosguitoes mot Berlin, 16 b. savnesetter
nattens operasjoner, Fre Italla angriper am. b. syntè oljeanlegg ved wien.
Rakettförende Beaufighters Mosguitoes skader tysk destroyer og setter
brand i eskortefart5yog1 minefeier utenfor Norskekysten. Feb. 10. 150
tunge am. b.. 130 j, bomber bensinoppleg ved DUlmensv, for Tri;"{-eTUrogu-
båth,vnen i Ijmuiden. Dårlig flyvår vestfronten. 829 retter sitt hitIll
stiirste angrep mot Japan, 66 jap. j. skutt ned, 3 am. b. savnes, Feb.11.
Store styrker Mosquitoes retter nattangrep mot Hannover. Tunge esWege
am, b. angriper igjen bensinopplag ved Dulmen. Omfattende all. flyvirksom-
het vestfronten, 16 jernbanestasjoner i Tyskland angrepet, skiftetomter
Ktjln, Bonn, Koblenz og MaInz bombet, 100 lok. oh 750 j.b.vegner 5delagt el.,
ler skadet, 2 all, fly savnes etter dagens operesjoner. Fre Indle angriper
029 Rnngoon og fra Salpan reltes kraftig angrep motN2kylmaflyfebrikker
utenfor Tokio. Feb, 12. Dårlig flyvår vestfronten. RAF-h. engriperKins.
ter. Fre Salpen bomber 829 Ivojima på Vulkan5yene. Feb.13. Mosguitoes angri-
per om natten .Stuttgart uten tap. På vestfronten TcF-[;ktivitet av tak-
tiske styrker. Fra Italla tunge all, b. motj.b.mål 1 "Ilen og Grez, Mari-
bor 1 Jugoslavia og,Brennerlinjen. Feb, 14. RAF angriper om natten med 1400
fly Dresden, synt. oljeinlegg 1 BohWojilagdeburg.

- o -

Operasjonene  fortsetter.
sTf 8 dager fiar vårt en meget travel tid for hjemmestyrkene. 8.

feb, bordet de 11 slepebåter i FredrikStad og en bergingsbåt i Moss og för-
te dem til Sverige, mons 3 andre båter ble senket (se nårmern siste side).
Samme dag ble !npolitieenerel" Martinsen skuttom morgenen ved 9-tiden ved
Blindern Universitet av 2 mannmed maskinpistOler,som först stenset hans
bil ved å skyte hull 1 ringene.

Den 9. feb. kl, 20.10ble Kolberg & Casparl'sstore motorverksted 1
Oslo sprengt 1 luften.

Den 12. feb. ble ATs matvarelagre 1 Skippergeten 22 og Tolltegaten 7
1 OsTo lettet av ukjente mennesker med bil som bortfirte store kventa mel,
sukker,'kjött osw. Sammo formfddag ble den beryktede angiver Flesland, en
ev Gestapos ferligste agenter,:skult ved Stortingsplass, og om kvelden ved
20-11den gikk Jensens Pilverksted på Lysaker 1 luften.

Den 13. feb, ble den kjente NS-leder og anglver godseier Henoborg,
'Aurskog; likvidert. - o -

Kunstnerstipendier. Gode nordmern blandt bildende kunstnereogjournalls-
erl---TI FTTEig—sMenikke s5kt stiPendfer. Den skjerpede kulturkemp har

f5rt til at musikere, forfattere og skuespIllere har sluttet opp om denne
linje. Perelen cr: Ingen norske kunstnere söker Stipendier i år.

Hr. edv. Vislies to d5tre ble errestert av Gestapo et par deger etter mor-
det på feren. Råskap, eller7

- o



De konkrefe oppgaveme,
Fre Hjemmefrontens Ledelse.

Vår med og forbered retteoppgjöret.
Den urn som har vist seg I enkelte befriddeland, skyldes for en stordel misnåye med rettforfdlgningen mot lendssvIkerne. Folket har reagertmot at myndighetene tkke gjår raskt og effektivt opp m4d dem som har svek-et, og mot at mange av lendssvikernetitsynolatendeikke bere slipperstre-ff, men endog fortsetter 1 framskutte stIllinger f samfunnet.VI vet nå at myndighetene ofte har vårt Ilke ivrIge som folket etter

å fremme rettsoppgjfiret. Det er mangelen på et klart og sikkert bevismaterfele som har sinket retisforfölgningen uten a noen har villet det.
Dette måvi—Nreav!

Vi skal ha et rettsoppgjör mod landssvIkerne i Norge, tkke lynch-justls ogSelvtekt 'etteranazistisk månster. VI vil ikke sette flekk på våre retts-tredisjoner og skaffe landssvikerne ufortjent medlidenhet. Ingen urett ermå ster at ikke retten kan dåmme den!  Men vi . skal ha et raskt og effek-tivt rettsoppgjår, ingen,byråkretisk sendrektighet eller sentimentalover,
slik som-T712-ssvikerne håPeP---thhver sviker skal stå til ans-ver og få sin strengeTforff-JIT-eiRff - enten han er stor eller liten.

Våre myndigheter ute og hjemmefrontens orgener har gjort sine forber-edelser, men oppgaven er stor og de trenger assistanse. Hver norsk mann ogkvinne kan uten fere for egen sikkerhet vare med på å forberede et rasktog rettferefig rettsoppgjör ved å hindre at bevisergår til spille. Alle månå begynne å skrIve ned-det de vet eller kommer over av opplysninger omlendssvikerne og deres forbrytelser, for å lette polftlet og domstolenederes arbeid. Pråv fkke å brInge opplysningene videre idag. Gjem dem pået sikkert og ffi-t sted og lever dem til nkmeste polltimyndighet når lan-det or fritt fgjen.
Vår oppmerksom på fålgende:

Skriv-T.Pke nedr-R-FelTet snakk, men bare kjennsgjerninger som duhar sikker viten om.
La fkke ndetegnelsen få faege av personlig forbitrelse og hevnfålelse. Deter den nene sannhet som interesserer.
Stol ikke på det edu vet er elmtnnelig kjent. Det kan våre et mistak. Nencppgi andre vitner som kjenner tfl saken,
Te med alle enkeltheter ved det du skriver om. Når? Hvor? Hvordan? Tid-fest nedtegningen av opplysningene.

Disse ting her det sårlig interesse å fn vitnefast på det rene:1. Hvem er medlem ev Hvem harvurFmeJlemav NS etter 9. epril 1940og mefdt seg ut etterpå? Nnr meldte han eller hun seg ut7
Hvem har vårt med I Hirden, Germanske SS eller liknende nazistiskekamporgenisasjoner?

3. Hvem har engitt gode nordmenn til tyek eller norsk politi?
4,' HVem her pekt ut norske gissler for fienden?
5. Hvem står f fiestapos eller Stetspolftiets tjeneste?
f. Hvem her torturert eller brukt vold mot gode nordmenn under forhör el.ler 1fengsel?
7. Hvem har stjålet oller ulevlig tilegnet sfilverdier f. eks, fre norskeorgantsosjoner som er "opplåst" eller fre privatpersonersomhar måttet
reise frn landet?
8. Hvem her tjent seg rik på krtgen ve8 embeld for tyskerne?
9. Hvee har ansvaret for ulovlige avsettelser av offenflige tjenestemenneller 4.111itsmenn?
10. Hvem her ansvaret for ulovlige bevflgnInger aV offentlfge eller prIve-te kesser?
11, Hvem hjelper ffenden med å forberede eller sette 1 verk ådeleggelse avnorske verdier, f. eks. under en tilbaketrekning?

- -

England henger I.
r:ien rapport som ble lagt fram en tid jul om det britiske impert-ues innsets i denno krigen, gir et klart billede av de enstrengelser og deofrekrigenhar krevet ev Englend. pet har tidligere I disse spelter vårt

gftt en meget summarlsk oversikt over rapportens Innhold. Her skel bille-def utfyl/es noe:
Inntil des, 1944 har de forente kongedåmmers tap i låpet ev 5 års krigvårt176.081 drepte av de stridende 1 alle våpenslag, dertil kommer 57.228sivile og 29.629 sjåfolk. Av de stridende var 193,7E3 blitt såret, av siv-ilbefolkningen 78.818, mens 154.968 soldater er blItt tatt tfl fange og38.275 er smvnet. De våpnede styrkers samlede tep löper opp 1 563.112mens toteltapet fer hele 1mperfet er 925.963 hvormv 242.995 dåde. Disse taper betydelig mindre enn under forrIge verdenskrig, noe som for en stor delskyldes at de moderne mekeniserte armeer I ikke liten grad sparer det men-neskeligenmeteriellet I de forreste linjene. De setter imidlertid destostörre krmv tfl.hjemmefronten og forsyningstjenesten, og dette har fart medseg en gjennomgripende mobllisering av alle krefter.

Mdtsommer 1944 var 22 millioner menn og kvinner mohilisert til de vp-nede styrker eller industrien (av en befolkning på 47 mill.). 10 millinnerbriter av begge kjönn ver I de vjpnede styrker, hedde fulltids'beskjeftigel-se 1 det sivtle forsver eller i den livsviktlge delen av industrien. Dertilkommer at av de 11 millioner menn som forble f det sivile liv, var 13/4
i Home Guerd, 1.4 mill. I delvls beskjeftfgelse I Clvfl refence, mensde aller fleste av de bvrige hadde 48 timers brennvakt t måneden, et 1 mill,kvinner hadde"part time" I Industrien foruten det daglige orbeld 1 hus cghjem o.s.v. Alt lalt kan men regne at mer enn 1/2 3v Englands voksne befolk-ning for tiden tjenestegjfir bak fronten eller arbeider for troppenes under-hold - f et2pPetjenesten, f ammuntsjonsfabrikkene, i sykepleien, i luftver-net o.s.v. Dertil kommer at midtsommers 1944 tjenestegjorde 4.5 mill.mennhar, flåte og luftvåper I Det forente kongedömme mot 1/7 mill, ved krig-ens begynnelse. Imperlets semlede treppestyrker utgYr nåCa. 83/4mill.

Ellers ken eksempolvis nevnes at i maskin- metall, og den kemIske in-dustri her erbeldsstokken Sket fre 3 til 5 mill, erbeidere 1 disse 5 årene.Det skyldes hovedsekelfg tilgangen pn kvInnelig arbeldskraft. I tungindust-rfen f det hele er tallet på kvinnelfge arbefdere åket med 800.000 I låpetav krigen.
HVe har så denne veldlge arme av industrielle krefter utfårt underkrigen? England har hittil levert 7/10 av alle den ammunisjon dets trnp-per her trengt og dets industrler her produsert 35.81CO kanoner, 3 3/4 mill.maskingevjr, 25.116 tenks og 102.609 fly semt bygget722större og 4022mindre skfp, Det ver 1kke mihst presserende å bygge skfp. Inntil slutten av1943 hedde Englend nemlig mietet 11.5 mIll, tonn av sin opprinnelige fintepå 17.5 mill. Nå er man oppe f 15.5mill, tonn fgjen.
At de store tonnasjetepene her innvIrket sterkt på landets livsfCringer klart, importen senk snledes I 1943 tll 26.4 mill, tonn mot normeltCa.55 mill, tonn. Innfårselen av levnetsmfdler gikk ned til under halyperten.Det stillet ledelsen overfor vanskelfgmproblemer som ble låst bl.a. vedSket innenlandsk dyrkning hvete- og potetproduksjonen ble fordoblet - ogneturlfgvls ved rasjonering, som nok her redusert näringsverdien i tetelom-setnineen men tll gjengjeld har utjevnet tidllgere urkfferdigheter f for-bruket. Produksjonen ev slike nedveedIghetsertikler som sko og klår her sun-ket med henholdsvis 30 og 50%. At eksporten er gått ned - f.t. utgjår denbere knappe 30Zav 1938-eksporten - skeper også venskelfge problemer. Regjerfngen her måttet sulge oblIgesjoner og tflgodehavender tilb, britiske boreeret 11 utlandet til et samlet belöp av 109 mill, pund og her dessuten pådreddseg on utenlendsk gjeld på 230 mill, pund under krigen.

Av de omtrent 13 mill, hus er mer enn 4.5 mill. bombet fstykker,?00.000er totalt fidelegt og ytterligere 250.000 umulfge å be flestperlon2Vde skadede hus kan ikke repareres under krigen, Sårlig p.g.2. mengel på, byg-gematerleler..
Det ligger mye blod, svett og tårer bek disse tårre tellene.Tenkogsm .hve bombIng, mårkeleggning og evekuering her betydd. Men, som EconomistSkriver, "enstrengelser og press har fårt til soltdarftet, ikke til brudd.Det her tkke vårt noen tvengsforanstaltnIng eller noen restriksjonsometfritt folk fkke godvIllfg har pntatt seg." - Generesjoners eppsperte verdieer er stråket med, men - som informasjonsministeren Bracken sedo,hen lafrnm rapporten det er blitt ofret med et gla hjerte.



Foran det finske riksdeasvalget.

Det hersker en Intens politisk virksomhet f Finnland for tiden„Årsak-en er fdrst og frarnst at forberedelsene til riksdagsvalget 17, og 18.marser begynt, det förste valget siden 1939. Det er dessuten naturl ig - oggledel ig at det pol Itiske I ivet begynneråblomstre opp igjen nå etteratFinnland i krigsårene har vkt et isolert land med onsrettet presse ogknebl et ytringsfrihet.
Det'er videre klart cl denne interesse for volget henger nriye sammenmed en rekke spesielle pOlitisle omstendigheter som er oppstått etter Fjnnlands kartulasjon hdst. !iva f, eks. med de mange regjerings- og riks-dagsrepresentanter som gikk inn for den krigspolitikk, som hadde så skjeb-nessvangre -Filger for landet?
Det parti som her de fleste representarter i den sittende riksdag,erdet sosieldemokratiske partiet av 200 riksdansmenn), BemerkelseSverdlger Fiet a parFet bare-Tar-75-e-flora 25 og 30 000 medlemmor, mens det Ved siste valg fikk over 1/2 mill lon stemmer. Tanner v.,r partileder, inntil hantrådte tilbake nov, ifjor og ble avlöst av den Mindre omstridte HiltunenPartiet står likevel i fare for å blj .spl itteto I•1942 ble 6 sosialderaok-ratiske riksdagsmenn Cay Sundstrdm og K,HAlik) ekskludertrav parti-pt og Iddmt opp til 6 års fengsel for "hdyforrtderi", d,v.s. de hadde taltog skrevet for et vennskapel ig forholdt til RusS1 and og for å få Finnl andut av krigen. Også da, 1000 andre antinazistiskefinner måtte dele skjebnemed de 6. Da Finnland kapitulerte ble alle politiske fanger sluppet 16s,og "sekslingene",som de kalles krever nå sin sak framlagt for en upar-tisk demstol, som kan slå fast det lar Vårt dvet justisforbrytelse motdem. I oktober fikk sekslingene anledning til å gjenoppta sitt virke somriksdagsmedlemmer; men de er ikke kommet overms med det sosieldemokratis-ke partjet. I stedet har dn dannot .sin egen gruppe I rikdagen - Finr-lands sosial istiske perti , og under det kommende valej v11 de gå sammenmed kommunistene under partIbeteenelsen Finnlands folkedemokratid<e for-bund. For sosialdemokralene vil det 't,oty en svekkelse som ytterligeresen-frieres ved at en del av oppi sisjeenan i det sosialstemekratiske partietnylig ekal ha brudt ut.og sl.uttet see til forbundet mellom kommun1stene ogsekslii eene, Tanners holdning vil ellers bety meeet for partiets framtid.Han har utrettet s 5„an,et for sosjaidenokratene i årene.mellem de to ver-eknskriger at hans posision ikke undermineres ved de förste angrep. NonSeiker han å beholde sin innflytelse, vil det det lnnen 16p kunne f5retil ennå mer dyptgåends innen partiet.

Kommunisteartjet hir v'jrt II-orhudt i Finnl and siden 19313„ Den gangsatr2 urÏFer i ri ksdanen. Det fol kedenrokrat I ske forbundet, somhar stukket ut et ikke irlig ytterl ingåendo program, synes å ha sjansertil å få mange av arbejdanaes stemmer,,;\rbeiderne vil enten gå til detteforhundet eller tjl sesialdemokretene. Cay Sundstrdm er formann i forbund-et som har te reprnsertenter i ,eq;eringen, finansministee Helo og Leino.De lergerljgenpartjme:004, nes'tsterkeste partiet i riksdagen er ae-rarpart iet led7 reeresontw:rlar) , et sterkt kl assebetonet bonadepa rt i. Det—WaFrinder he1e krigen gåtj. jna for det s,k, storfinsko sYn. :artjets led-drade menn idag. bl:a; justisejrjeer Kekkenen, er repre-sentanter fra Nord-FInnl and, hvor befol kningen nrtar en sterkt antinazistisk hodnIng. Underenhver onstendighet er det er sn'orsml til hvilket annet Parti bI.Indene ev-entuelli kunne sogne,
Det finskp hIjyrep :rt et , sami inespart et , (25 riksdagsmenn) er sterktkonservativt og gir njj,rmest uttrykk for embe-els;nenas, akademikeres og engruppe stortadnders nasjonal itiske Sn§<er. Tidl igere sfatsmi'ni steres tilhdrer dette pertiet, sIom irnidlatid også her en mann som' statsminis-ter Paasikjvi i sjne rekker.
Den finesloal.jbarelisaes parti er framstegspartiet, RytiS ogparti, som hvis det brytsr ned HgrrrIeje det har Inntatt under krigen ogvender'ffibeketil den gamle liberale kurs, burde kunde ambre en del stemmer fre agrerpartiet oe sardjnespertiet, Mangelen på ledaee gjcir seg dogsterkt gj el 1 ende: .
jje svannk-finner ståe tilsiuttet det perti som representerer

deres nasjanalitetstanke: "Det svenske folkepartiet" (18 riksdagsmenn).Part I et , som for.(jatrig rummer ll e sl ags pol iffl anskuel ser fra venstreLi hdyre, har under krigen inntatt en virkel ighetsbetonet holdrajng tilden finske krjgspolitikken, og har ofte vIårt i åpen opposisjon til stats-I edel seno
De resteronde 8 riksdagsmenn representerte den akademiske I.K.L-be-vegelsen , som under krigen har vist så nazistiske tendenser at den bleopplöst ved en regjeringsdeklarasjon i henhold til våpenStillstandsbefing-el seneo
Som ventelig var, reiste dot seg otter våpenstillStanden tidlig kravom at de pol itikere sorn ber det stOrste ansvar for Finnl ands ul ykkol igeskjebne, skulde tre tilbake. Dette krav kom ikke fra Russland, hvis for-langende om straff for krigsforbrytere bare rammet dem som hadde begåttmil itåre forbryJal sero Russl and' har dog gitt utirykk for at forholdet tilFinnland nddvendJgvis ran bke preg av mistrbsålehge de ledendekrIgspoll-tikere har innflytelsepålandete styre:Men det har reiSt seg meget sterkekrav fra radikale kretser, fdrst og framst fra.sekSlingene, om-at depb-litikere som fremmet- krinen mot Russland skal trekkes til ansvar for sinehandlinger. Sekslingene betegner disse politikere som krigsforbrYtere (det

gjeldar i fdrsta rekke folk som Tanner, Ryti, Kivinfaki, Hakkila og linkom-ies) og sendte i ano•-e-b skriv til' mgjeringen med krav on at alle forholdvedr. disse forbrytelser måtte bli gjenstand for grundig- uhdersjikel se ogal forbryterne matte bli stfit for domsfol, Linkomjes repliserte i en tale:Fra visse hoik hl det pjetått at landets pol itikk i krigsårene-hadde Vårtbund uriktig og en del nratidemokratiske kretser bar ansvaret for dennepolltjkk. Det kunde onså selvfdlgelig vårt begått feil; men det måtte kraf-tig at  ied alle forlandets viktige avgjdrelsor hadde folkeopi-nionen stått bak dem son skulle bestemme tingene. Finnlands folk ItIrer der-for i sln helhot dej felles ansvar for det som Skjcdd, heydet linkomies.Det er selvfdlgel ig noo riktie i dotte syn; men linkomies on hans menings-feller har gjennom pressesenSur m.m. s6kt å holde det finske folk I uviten-het om hva som vIrkel g skjedde„
Statsminister Paasikivi uttalte st den fjnske forfatning ikke inneholdtneen bestemmelse om straff for regjeringsmedlemmer sem hadde fårt en feil-aktig utenriks- e/ 1 er mil ftkpol itikk. Fordi regjeringen ikke gikk kraftig-ere til verks for å renske opp, og fordi ennå en rekko pro-nazister sattviktige embetnr, velesk, kritIkken 1e den, 31, jan. kom s Paasikivimed fdlgende henstilling oå et rndts I riksdagen: "Hva spersmålets pol itis-ke side angår, mener regjeringen at det for lette oppkomsten av et godtforhold mellom Finn1and og Sovetunionen, semt for å fjerne den mistro,somfra Sovjetunionens side er rådende overfor Finnland og for å styrke til-iten til Finnlands politikk, er n6dvendig at de personer som 1 de. sisteår . har inntett pal it iske I edende sti11 inger el 1 er på mer framtredende 'må-te innvirket på den pal ,tikk som har fdrt til et ulykkel ig resfiltat' ogVårt strilende mot 1 andets Interesser, trekker s9e . til bake fra det fol1t-Iske 1 iv, Når pol itiske emvel tninger inntreffer, ar ifSlge historiensVitnesbyrd et bytte av ledern vanl igyjs vist see nddvendig,"

Resultetet av henstill jngen var hl.a. at Tanner, Salovaara og riks-dagens "talsmann" ak l1a erkl'arte at de ikke e stille opp sen riks-dagskandidater. lanner har dessuten innlevert beerine o 01 I fritnttfor sin stilling som riksddgsmånn den s, Iejan. Qrt"krigshum'or" an ytrat gl "Reej eringen easerST;(1berett j an+.stemple sine ferojergeres nol itikk son stridende mot laneets interesser.Å. e denne domh'3i;ke del Vdrt best å overl ate ti hjsterj en."flet er videre nedsalt an ke;,'1te med Eirik Homborg fra det svenskefolkepartielSOITIomfdrer, som skal gi en ohjektiv utrednine cm Finnlandsutenrikspol itikk siden 1933,- Dermed synes det son a,o en ikke ubetydel igdej av det ulmende konfl iktsteff i fins politikk er sl ettet ut.El 1 ers er det en usu1 ighet å seå noe em hvordan 'det kemeer til eåved valgene i mars, 51.. fordi 6S) (Y:1,) nye velgere ske,1 gå til valeurnensom fdlge cv nedsetteI sen av stemmerettan:, deren. til 21 år on fordi dehjemvendte soldater er on meget ubereenel ig faktor. Sannsyl'1 igvis yjI deede konservative partier mister3n dci stemner, Nan kunne vre tila9ye1jg



syn.

-

Til gjenoppbygningen vi/ det egs trenges veldige kvanta meterialer,likeledes til reparasjon av elt som er forfalt under krigen. Endelig
man regne med at skogbruket til oppgave å skaffe menge yrkesfrommede

til å tro at det viTle ekje en kraftig svingning til venstre fordi de redikale flöyene stort sett represeRerte motstanden mot nazismen og krigspolltikken. Det villc Våre et uttrykk for at store deler av det finske folkinnså at de var blItt holdt ned I uvitenhet under krigen og at de mente atderes representanter i riksdagen hadde sviktet dem. det er et stortspdrsmål om det finske folk fi;ler det slik enten de nå burde det ellerikke og dertil konner at finnene er nokså trege politisk og autoritets-bunane og har vanskelig for fort å orientere seg på nytt. Det kan derfortenkes at venstrev7nJen likevel ikke er så sterk. - Utfallet vii ogsånoen grad avhenge av om de borgerlige partier går I valgforbund.
må det imidlertid taes i betraktning hvor meget forholdene harforendret seg i de 6 år som er gått siden 1939, og at de partipolitiskekonste/lasjoner ennå er såpasslite avklaret at det er uvisst 1 hvor stordgrad partietikettene angir partienes fremtidige ktrs.

Vårt skogbruk under og etter krigen.

Det er stillet store krav til de norske skoger under-krigen. Fan . våresivile behov har de vrt en nödvendig råstoffkilde for forsyning av bren-sel , generatorbrensel, forsellulose m.v. Ved siden av dette har ekkupasjonrrtakten sökt å utnytte skogen meet mulig for krigsvIktige 6yemed.Våre skoger Wile blitt sterkt skadelidende hvis alle disse krev varetterkommet etter programmet..Driftsmessige vansker som f'6Igeavkrigenhar imidlertid bevirket at de opesette avvirkningspnegrammer bere delviser  blitt fulgt.- En behöVer bare å nevne mangel på folk og hester, knarehetpå mat, klk og sko, nedsatt traesportevne for det rullende materiell osv.Dette betyr ikke at ekogen overalt er sluppet noenlunne skedesltisgjennom krigen. I enkelte distrikter har tyskerne direkte plyndret skog-ene og anrettet skader som det vil ta mannsaldre å böterlig gjelderdet skogen I Finnmark og Troms, men Mer lokale skader er også anrettet an-nensteds, sklig I n'arheten av sUrrre militåranlegg. Ifjor gikk det ut ordre tii . de tyske fors'renn her at det kun skulle tas militåre heneye vedplanleggeleen av avvirkninger, I henhold til denne instruks er det hå.sattIgang raseringer av verdifull skog langs veiene. Disse hugster tar sjrligsikte påå dekke tyskernes behov for gendeeterbrensel; mer omfatter like-fullt trk opptil de st3rste -IrnmereImensjoner. - is vår egen brensel-forsyning har måttet ta for eog i den r-eåreestliggende skog av transporthen

Sett under ett har dog vårekeeer greid seg forholdsvis bra, vedhug-sten har de fleste steder fdrt til en kjkkommen utrenskning ev skrap og -en påkrevet tynning i produksjonsbestandene. Våre tdmmerforråd har -hell-er steget enn sunket under krigen. Det ér imidlertid helst de mer avSidesliggende skoger som har öket sitt treforråd.
Den raske utviklingsperiode som vårt skogbruk var inne i för krigen, -er tildels blitt aVbrutt. Således har en stor del av de planlagte kulturarbeider måttet utsettes og likeledes mnge veiplaner. Skogbrukets menn herimidlertid fortsatt planleggingen og står rustet til å sette Igeng forfullt når tilgangen på arbeidskreft blir
Skogbruket må antas å få tildelt store oppgaver etter krigen. Fdrstgjelder det brenselsforsyningen. Den alt prekbr og vil neste vinter -hvis vi ikke får supplert vårt bilneeteriell - bli ennu Vårre. Dette forufsatt et ciet ikke blir tilgeng eå importert brensel til privat forbruk in-nen denne tid.
Vår treforedlingsindustri har for tiden m1nimale t6mmerlagre. Skal vifå eksportindustrien igang må fabrikkene få störst mulig tilgeng på törnmerraskest rnu'Ug. InneVårende vinter synes hugsteneå gå langsornmere enn no-ensinne, og det vil neppe v'åre til å unngå at febrikkene kommer til.e marQle råstoff en periode. Å bindre dette bl ir en av skogbrukets stere oepga-ver.

erbeld i en periode etter krigen. Her er det oppgaver nok. Jo mer erbeiddet legges ned i skogen, jo mer arbeid vi/ den gI i frarntiden.
gjelder dette veiarbeider og kulturarbeider. Igangsettingen at4 disse ar-beider vil ikke kunne improviseres. Det må sörges for underbringelsesmul-igheter for en dket arbeldsstokk og planleggelsen må utfdres omhyggeligfor å oppnå störst mulig nytteeffekt. For skogkulturens vedkommende vildet ta år för det nddvendige materiell planter og frd - er forhånden 1sttirre mengder.

Tross dette kan man regne med at skogbruket i l'opet av meget kort tidvil kunne skape sysselsettelse for et stort antall yrkesfremmede arbeidere.
o

Fylkesfdrer Ronstad satt IS4e en rnakaber forestill ing i Trondheim 5. jan.En av våre landsmenn, Arne Tömmerås, ble den dagen "fremfart fr1het",somdet heter I Aftenposten, foret större publikum. Rogstad hadde fått Inn-vilget en anmodning fre det tyske sikkerhetspoliti orn å få hem "utleverttil möte". Angivel ig skulle hensikten Våre å vise "hvorledes den svenskejodepresse har drevet sin 16gnpropaganda." Denne hadde neml ig meddelt atfdmmerås var pint ihjel av det tyske sikkerhetspoliti. Det er hevet overtvil at Tömmerås er pint - hans uftirlighet lot Rogstad ham forklare somischias og lumbago - og "ryktet" om at han skulle våre cidd hadde denne for-klaring: En tid etter at han var arrestert sendte det tyske sikkerhetspo-liti dkIsattest, asken og klkne til  hans pårdrende.
---TO-Wigheter TörnmeråsTever, og e "frenfört"påmtitet. Rogstad hadde rett I det. Eller: Ttimmerås er d6d, Tyskerne haddealtså rett. Dette forteller en del orn tyskernes og nazistenes metoder.

Har du lest opprenet fra H.L foran i bladet? Les det en gang III og fölginstruksene: - ;t) -

"Al vorl ige .ord".
Det sirkulerer for tiden et skriv med titelen "Alvorlige ord". Skriv-et hevder et demokratisk syn som selvsagt alle nordmenn i prinsippet er en-Ige 1, men gir samtidig uttrykk for at det innenfor heimefronten eksister-er visse "nynazistiske" kretser, som vi/ holde-Kongen borte lengst muligetter befrielsen, avsette regjeringen, hindre nyvalg, avskaffe Stortinget1 det hele sette vår konstitusjon-ut av kraft.
Ifolge skrivet står regjeringen i forbindelse med og får informasjon-er fra disse "bestemte Karl-Johan kretser". Det kan ikkevårevel ov-ervaiet og saklighngruonetnår det påståes at det Innen hjemmefronten finskretser med sl ike reaksjoriare pl aner, enn si at regjeringen sk ul 1 e samarLaelde med dem.

• .Den proklamasjon som Hjemmefrontees ledelse sendte ut i mai 19/4, ogsom regjeringen har gitt sin fulle tilsletning, sier klart fra om hjeffene-frontens .syn på disse problemer. Det heter "Etter vår grunnlover det folket selv som skal stikke ut den politiske kurs, -etter fritt ord-skifte, ejennom alminnelig valg såsnart etter våpenstillstanden som deler teknisk mul ig." . . •
Dei nore4w folket har I disse yanskelige årene stått samlet om Kenge,regjering og Hjommefrontledelse. Samhold og samkjensle her båret kampenvår. VI må Våre på vekt mot forsök på å skape mistillit i våre rekker.
Statsminister Nygårdsvold,sa også uttrykkelig I sin sista tale at"rgjeriegen ikke her bundet seg til noe bestemt program"..Videreeåendeplaner var det ikke deres sak å ta standpunkt til. Dette måtte overietesde ansverligemyndigheternår Norge igjen var fritt, 'fian sa Mere at dethadde vårt endel trykksaker i ornldp-med underskrifter angivelig av kjentemann, bha. 5 av regjeringens medlemmer, men disse var fel ske.

- o - •
Elott bodrift! - Norsk patrioter förte torsdag ettermiddeg 11 slepobåteroFfTergningsbåt fra Fredrikestad og Moss, til svenSk havn i Strmsted.Herved er det skapt betydol ige vansker for dentyske skipsfsrt på ̀Yorge,sted her i lang tid v'årt denmest brukte havn til ovakucring av tropperfre Sdr-Norne oo alle io SOMskal inn til byen måD.Q.a. strOmfoholdenebukseres ogrnnpå wowna. Tyskerne vii he meget vanskelig inr skar-fe nye slepebeter som det fra fdr av ver stor rangel på i Norge,


