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Arsakru il at tyskerne har utnevut
den nye marsjonale regjeringen» er neppe
den at liii ler har nue fromt onske orn å

Norge sin st lvstendight•t ilbake. on-
laget for hele ge,-rustn er at nmiregiur t
sa snultt beevnner å vakle og at t N sk, rne

å til le måter soker å hygge holverk som
tor noen tid kan dtmme opp 11101 thffilf/IHn

år den for alvor konuner.
Noe juridisk grutinlag har ikke

re<deringen. Dc11 makt ty-kerne har åi/t
n er ogra trtnmelig uklar. 1 offrielb-

lormer li,•r (1411 ointient ikke fatt nuan
mvudighet. Quslings tittt 1 -ont muir ister-
president»--- en tittel hvor n ord,
..‹-tats) dir «rik;-» forekomurer. rind r-
-' reker også tvd.hiz at denne «regjerirg»

tet annet er enr er redskap for tvskerne.
S. Ive utnevrwIsen rer,- errlderingen» s;ri-

der mot folkerett.m. Tvskerior regner det
ti Pt  1 - /

åpore muligheten for dern til i gjort langt
nicr dyptgående inngrep i dat norske folks
ett igheter.

•

«(;öti  b.  11 andek o. Sjidart st.» 2 2:«11. vis
is tyske regj:ring vinnte a skape iL I. it

rier-mj-11 1..ed akten pu Akershos tar th
f • il. Norg< frt mtidige st bestv nun.s

e av ei ;I/IMILt Den
avgjort s pa slagmal kr r. Der: ti Rurslands
1-aerer og den k,1. Ila n. del er Arrnt
ikas indust i og d mole», s iste folkems

iwnsmrar som sil a‘t.to,r ti n saLt is »

* 99 '.., av de norskt• tl . vrF knotrort

ut av landet o er i aktiv i j mrte,
* 40", ay /,11 olj.. is i1111konlity:r til Stor-
britania gar å norske sk:r.
* I London er det turnet i n nor,k

sism- drn Norer s krt2sinn,ats.
Mottom over r.vd, linjgr i for \‘'Ire frie LiNi-
ser i Norge i r; trlb- lit rinn lige avisene
blag ofgt 1 ;;t;altt lirtSSe.»

LÆR DEG å holde kjeft! Et nostrn•kret
ord kan forr til feng-ling as kamerater og
underg:UN II.L :IN nor4r• tror.trn.

19 L/1

DE'rirE EISSEMPLAR
må leses av alle dine
pålitelige kamerater!

r"1  lIt  R ISENDE TYSKEUNE

1)et s: ma fest e oss ved er at TerInrsten
ikke å rmen måte har gitt noen offisiell
ruirme for Quislings rnakt. Mens Quisling

di inrot i sin forste erklæring tillegger
der. myndighet 90m grunnloven gir

korge g St Videre gir han seg selv
din i i i II kunm. bryte grunnloven når
ban firmer det

Tv-k, rne vil sansynligvis hevde at
le ikke r no hrudd pA folkeretten. det i r

noisi, starshorger - Quirling. som har
fai i i i Z:e vediak. (eVl tvskere har intet
5114 d dt gjore, for vi har ahji i ut-

dt turi n forurdning orn disse skritt.»
111-or r • mentet holder ikke langt. En-

hver ve; at Quisling ingen makt har sum
hs i hr 1,i folkeviljen eller hans egen heve-
gc Is( s si yrke. Det cr utelukkende de tyske
b jenett :r h:411 ..tottev stig I I. og han
rdor In7; •tr,i

ling kan såmen ogs:a trenge noeni:ioin
dcl . svaret nied ham, for seIv tun

him hartde hatt 20 liv, så hadde han_for-
b. ridt dt ni alle.

* Medb m4aliet i den engelske fagorgani-
sasjon har oket under hele krigen. Fra
I V:19 ;i! I 9.1.0 steg det mrd 300000, Den
t Het dit 6t 2 mill.
* mill. britiske kvinner er nå innrulert
i den kv. hjelpeorg. for militærvesnet.

* Akrr nrrkti ne gjor fort \ ilete forsok på
å  s;or  pu fol syningene fra USA til England.
/et  I. i iske admiralitet forbe/eder seg på

skj krig i Allanterhavet de mer-
ine,/ .rair Den ametikanske admi-
al I ard ottls,,er i den forbindelse at den

r.triter ikansk, skip-bygging nå fullstendig
er 11.sm t på masst produksjon. og bruker
halsparten sa lang tid på å bygge et skip
som i TSå sjosettes det i gjennum-

•

Q,kip ens dagen. men innen årets
ntrtar: dette være oket tii 2.
* I Ed.land opprettes rå h?driftsråd på
fahrikIene med henblikk på en bedre or-
garrisasjoli ity produksjonen. I rådene
si;ter tr-pr. for admidere isz direksjon.
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-ORTS.1TT RI SSISK 01-tE :-d1"
reddene hur i den sisteliden meldt

mtangrep på ost fronten. har
isse nert blåst opp i propagandanyern-d.
oen de hunner i irkelig for-ok
ra nalsistenes side på notre offem i‘ i for-

ar. Det fl iser tydelig at nrsistem ikke
.larer å gjennomfore sin «puslepao-.-lak-
ikk» i vinter

Nasistenes forsok har nnitHertid ikke
ort til niwn resoltoter, I vertimea har
usserne fortsatt sin frannykking.nnt enn
.anskjet i akere temito enn for.

Det blir -tadig .:9 skeligere for nasist-
ne a holde grepet lUll 1.1.1,11M1rad. De
uldar fremdeles ,tillinger nd Sehlassel-
mrg. og hindrer sans‘ nfigis det med den
lirekte jernbanefut b. med Mosk‘ v. lInsj
erne angriper inlidleri il med ttra t-kult rop-
år. rig har trengt inn i de
uro bl. annet holdss :n- flainske tropper.

onisjilovs ,t1r for lintrisjoen
utd‘ pel sin liki

denon sisze skal na ogsa. ifig.
ask nulding. zere i rios -ii' li uder,

/r-1 te er ikke b•kia ftel Ira
Vest for Mnskva rykker ågsserne. onder

teneral Sjukov. langsond no--n ri
ram mot Sinolonsh fra to kankr.

•t sted ea 120 km vrst for deere -ht,
tv. Ty-kerne holder intidlertid nol -1/s

rekke framthotte i forste
atkke byene Rsjev, Vjatanr. B km 4-ty;
.1re 1. Det er i det siLe storlig nr 1111
tarde kamper vtd Rsjev sow rt-Nserre hr:
anringet. \ asistene sett< r nnidb-rlid zdt
nn å lwIde Ir en. ne.te n •

 verordentin2 båydning for stiflingen pa
nidtfnaden.

ed Orel  og  Kursk er stillingen som for.
Deihnot fortsetter Timosienkes,a, nsly

Ukraina i retning mol Unjepr. Ur toki-
er syd for Charkow er indyput. og russer-
ies viktiuste erobringer hn-it Krasnograd.
loo km SV for Chgrkow. Den rvdlige
ett truer med :1 bine nasisttnes jert2-
taniforlinudet:rn wed

Det iktige industrhanråde i Donå S-

nekkenet er nå uteh for faresimen, koll-
forsyffingene nordo‘ er til Moskva er i
1,11 gang.

På Krim er stillingen nforandret. Dat
torldes itt ta,i-te,ie ialt har tapt 35)1)0
mann i angrepel pa Sevastepol-

Den 7 fehr. otten tli.rgjorde ty-ke .niser

for firste gang ita i rurt i,, fronzonittk t
var latyst itkotri k:. frontlitaf•n var

thkket melleon de mest frrmskutie tyske
punkter. aten 1n itsyn il tt rossernt i
lle-te r opptil tlere hundre

vest for denne linje.

•

Pzi ostfronten er man konunet liver et
dokument fra sj.fen for den 29 .1. tyske
infant eridis isjon. IIan klager OVI r rt
krntranden i den siste sv. k ket. Fl -
re g.mger har sohluiter isluttei å kj ture_
ka-tet sine ‘iipen oni unlatt å ta Ined seg
de sarete.

Videre har ,m1dah-ne brgylit å lone uz
av geleddene under mars.j. og å  le;!,g(  j.-n
vz-z ett.
* «Manehester GuarOin» her i in irtik kel
nes ut at mindre tiassiske skinoreljer har
vatrt inne på norsk iezizm itanlingst nord.
* tord Reaverk ook, mit ist< r for Eng-
hdols ktigtproduk•jon opj-lysta i en talt
forl-alt-n at laf s e/tal, av smatt 11

;11- Lirdebir: dr iCe 6 mnd I ja ii 1,1.t
det by ttautittr så matare tår ks som

jan I. og kanormroduksjoutdt hor
en årskuoasitei på 33 31.m. 1), t ing, •

IS pe, annilankkanon som iNg il kut:nt:
skt te gjennoto pat.seret 1/ lak i s
tar ks.

Leveransrne :11SON iet er i jaa. •ppfylt
zo:er ryta In pa el, Zenk ratr. Forsend:
seoe nkui starki .

lo nu <1 l ulirIr sin et-kjer nel-
se til arbeiderne i rustuirgsindinCli:n for

Mosats.
' d det am. angrepet på Marshall- og
dlbertoyene ar izlpunerm s tap: 1 klys-

-er. 1 hangarskip (17000 t.). 1 db:tryer.
obater. il handelsskip. 33 Ily og en rekke
skadar pa tod aglegg i land.

•

1.-«1 angrepot pa 4igsk. Sehrtela rst og
Gnelseran o ki n. Ptittr Eugt tiv sinin ur-

der eskorte gikk fra st. ble det
oppnådd dere fullin tre. 1:1 lienZI fly
skutt utit. 2 ong. 11  gikk tapt.

Den eng.preså komm‘ terer med hyrt- s
krkikk av t1u i brit, rthoirr ordan

unne de komme opp kanalen
for de Ute oppdaget Ilvordan Lorre de
Llipflt gjennoni? Og-1IN ordafi kunne

det hele gå ut ettt r fått fid;  11 ff
nver natt «Det in st nedslaand - lot vz't:e
sjostridtkr. •iden 17 alIt» skrg.. Thm •-•



Japans overmakt i Stiliehevet
Krigen i Stillehavet har atter dimon-

strert for oss riktigheten av de erfai inger
krigen tidligere har gitt om forholdet mel-
lom sjostridskrefter og fly. Den har vist
hvor liten verdi sjostt idskreftene har når
de oppererer men tilstrekkelig støtte
fly. Videre viste slaget i Makasarstredet
likesom slaget ved Kreta at storre marine
styrker er hjelpelose i trangt farvann sdv
om de har tilstrekkelig støtte av flyvåpnet.

Japanerne har hittil vært de overlegne
både med hensyn til flystyrke og til effek-
tive forberedelser av krigen. Med sin store
flyovervekt  og sine mange nye baser på
okkuperte oyer, er japanere istand til å
rette kraftige, konsentrerte angrep mot
de allierte.

Den japanske framgangen er enrå ikke
stoppet, eller viser tegn til å avta i styrke.
Bare på Filipinerne ser det ut til at eme-
rikanerne holder stand. Sansyrligvis er
ennå bare 115 av øygruppens areal faktisk
i hendene på japanerne, og klarer de eme-
rikanske stridskrefter å holde ut
kommer fra hjeadandet, har vi utsikt til
at japsen skal lide sitt første nederlag her.

Også i Bunna holder de alli .rte trorwer
nå stand, men japanerne er kommet i fare-
truende nærhet av hovedstaden, som er
utgangspunktet for veien til Kina. Store
kinesiske styrker er her satt inn i forsva-
ret, og yder en vesentlig støtte for de
britiske tropper.

På Borneo. verdens tredje storste øy,
er det ikke lykkes å stoppe japanerne, og
det meste av øya er nå i deres bcsittdse.
Likeledes er den viktige nededandske
(låtestasjonen Amoyna brsatt.

QUISLINGS forste regjeringshardling
som «ministerpresidenta var å gi ordre t il
å henge opp et bilde av seg sjol i alle
regjeringskontorene.
DET ER kommet forordning om at alle
skriv som utgår fra Oslo Kommun skal
undertegnes «Hefi og Sml»

Tirsdag den 17. februar vil alle nord-
menn minnes de av våre lanelsateon
som er myrdet av nasistene.
Den dagen skal alle holde seg inne etter
kl. 18, og på denne enkle måte demon-
strere sin hyldest til dem som har ofret
sitt liv for vår sak.

PA propagandakontoret i Oslo for de
tyske jernbanet, arbei ler en repr. for den
svenske 5. kul mur. Han heter
Vi advar2r nordinenn mot ham,
stiller til våre svenske kolleger a sor ge for
at han blir kalt bjem og « atytrdis:r

ANTALLET britiske flyangrep mot
Tyskland og baser i okkuperte land i Eu-
ropa var storre i januar enn i desemb?r.
Det britiske flyvåpen melder om 15 stot-
re angrep i Euroon, med eget tap på b:Le
411 maskiner + 3 i angrep på tysk konvoy.

DET har gått rykter i Tyskland om at
det er inngått henunelig avtale mellorn
Tyskland og England om inrstilling av
bombardementer mot bver. London al--
menterer kategorisk. Ryktene er spredt
fra Hitiers hogkvarter for å forklare den
minimale tyske flyolfrnsiven over Eng-
land. I virkeligheten er Görings flyvåpen
spredt utover hr le Europa og ikke istand
til å ta op sinre kamper med den engelske
luftflåte. Det er nå 9 tond. siden det siste
alvorlige luftangrep mot England.

HITLER tærer nå så sterkt puft de resel-
ver som han skulle sette inn til våren så

æreksperter regner med it bare halv-
parten av mannskapene på ostfronten da
vil vrete tyske. En far et begrep om om-
fanget av de tyske tap u. forordningen
om at det siste yj •ulreenIe manlige med)•
av on fd mnilie skat trrkk IS .ilbake til min-
dre farlig tjeneste. Si tjermer eksempfer
på familier hvor tre og lire er falt.

ERA ROM ANIA går det rykter om at
den romanske stab-ji'd. og hans nestkom-
mandarende har itudevert sine avskj als-
ansøkninger.som en protest mot Antoeseo
som har gått med på å sende en ny stor
hær til østfronten. Romanias :ap har vært
enorme, og forbitrelsen brer si g i landet.

I EGYPT har Nabas Pasja dannet nv
regjering. Han er kjeut for å  ære  en iv-
rig antinasist, det betyr en sfyrkelse
av kampen mot aksentaktene.

De RLYSSISKE og ENGELSKE fagfo-
reninger har sendt et budskap til arbeidere
i de besatte land. Det heter at kampen
skal fartsettes til den er vunnet og ingen
skal bryte vår seiersvilj Arbeiderne i de
okkuperte land må være med i høyere
grad. Arheinstemooet unå nedsettes og
produksjonen sinkes så m egrt soin



MER NAS1 -  k  1.211: PSJUN
En v ns. niest kjentt. lærere heter

En ind Stlaed. Allerede da han gikk på
læ erskolen i Kr sand ble han flere ganger
truet med utyising på grunn av sin skan-
dalose oppforsel. Han var forst lærer i sin
bjembygd. Amli i Aust-Agder, reiste så til
0-10 og slo seg på politikken. Han var
medhin kiV flere partier, man ble eksklu-
dert, og ikk så inn i Oxfordhevegelsen.
Etter en forholdsv is kort tid måtte han
forlate 0-1e. da han opptilulte full på sko-
len. Ilan fikk en stilling igjen i Amli, men
snartfikk han grei beskjed om at han
måt te slutte.

Så kom krigen og han fungerte som
tolk for tyskerne. I denne forbinnelse fikk
han beve til  å  stjele et par hundre kaffe-
kort, som han solgte. Pengane drakk han
opp,  4.g  ble arrestert 1å toget til Arendal.
Han gjorde vold mot kondukteren, og

n mot politiet.
I forhersretten i Arendal ble han dømt

til 120 dagers fengsel be:inget, Påtale-
myndighetene påanket imidlertid ocim-
nten, og saken ble innbragt for kjæremåls-
utv algt t i Heyestrett. Det ble her opplyst
at Strand tidligere var straffet 7 ganger,
hovedsrklig for over tredelse av lesgjenger-
loven. Kjæremålet faut imidlertid ut at
saken ikke skulle opmas til fornyet dom,
fordi anklagete i mellomtiden hadde fått
en god stilling, sern man måtte anta at
han il1. miste hvis han skulle få uhetin-
geL fl.n&selstralL (Heyesterett var da
li• sat t  av  na„)
.;11-ttlds  nye r illing var sekretær av kl. 1
i Kul.ur-ool lystiegslepartementet:

Strand 1 an darakteriseres som et av
sainfunnctr: ritst forfalne individer, såvel
åtteb lig som Lgemlig. Han er imidlertid
ea f a 1 f .bt. ansal t som lærer ved  læres
kueset ved Koppeng (for ns-kandidater).

«3TAVANGEREN» refererer fra Krin-
glebottens tale I. febr.

«Det er nok mange av dere som sper
om det er midvendig å ta hjernmesitterne
og bakstreverne så herytidelig, J0 , det er
det, Sendag var det mange av oss som
folte den kalde gufsen og mange gråt av
surg over de fraværende. Det er tusener
ug atter I usener  av våre  landsmenn, som
er rede ti å hugge oss ned. Det må skin-
ne meget sol over Norge fer denne isbreen
er smeltet, »

ARBEIDERE T1L T's SKLAND
Vanskelighetene med  å  skaffe arbeids-

kraft til den tyske industri blir studig
sterre. Avisene foreslår åpent mer ben-
synslese forholdsregler. Fra tysk hold
oppgi= tallet på utenlandske arbeidere
idag til 2 millioner mann.

Deutsehe Allgemeine Zeitung skriver at
det nødvendige apparat til å ta imot flere
står ferdig. Ved siden av de 2 mill, fins
det minst like mange krigsfanger som er
,.att i arbeid

I di.se dager skal ytterligere 100 000
franskineun sendes til Tyskland.

Fra jsjekkoslovakia meldes at 450  skolegutter i alder 15,16 år er sendt til

Tyskland for å arbeide.
Ti mes skriver i sine kommentarer til

dette at Hitler ikke har klart å overfere
fulk fra hæren til industrien. Derfor be-
. rakter nasistene den mannlige befolkning
i de okkuperte land som vare på et slave-
ma rked.

Goring har nylig besekt Roma. Hen-
sikten var å skaffe nye soldater til est-
fronten og flere italienske arbeidere til
den tyske industrien. Som et av resulta-
tene er alle italinære som fer var fritatt
for militærtjeneste nå innkalt.

IGJEN er en av nasi-Tysklands mest
1 jente menn foralykket ved flyulykke.
Denne gang er det riksmin.ister Frits Todt
Tysklands mest bet y duingsfulle orgamsa-
tor. En av hans viktigste stillinger var
som leder av rnilinerorganisasj men «Todt»
med  en halv null. manv,

Han vil neppe kunne erstattes, og hans
ded betvr at ennå et viktig hjal i Hitlers
krirsmain er gått i ,tykker.

NASISTENE har vært tvunget til å
plasere store troppestyrker langs de vik-
tigste polske ferdselsveier og jernbaner,
idet polske gerillatropper stadig er i virk-
somhet. Forleden ble en bro ved en av de
viktigste jernbaner  til  den russiske grense
sprengt i luften, og all transport stoppet
i 4 dager. Samtidig er 4 troppebiler gått
i en minefelle på veien mellom Warschau
og I3elostok. Alle soldatene ble drept.
Også fra andre disirikter meldes det om
biler som har gått på landminer,

SEND AVISEN VIDERE!


