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•ev  sitt nederlaf” d AT og mobiliseringen av de tre årsk)asser
innkalt gutter g evter til A2 e sesjon, -V1 skal vise dem at vår
Ingen gutt elle jaite møter til sesjon eller tjeneete.

V ../T sterk. Gjør andrceeterke.
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Ingen nersk jente til AT  iefl

Stå sammen med guttener

28. februar  1945.

Til innkalte AT-lenter.

Husk ordron fra E.L.: DU SKAL IKKE MØTE TIL SESJON1 DU SKAL IKKE MØTE T/L MENES-
TEJ e  Ifjor tok guttene den hardeste støyten. Iår skal Jeetene halde fronten eeke fast
som gattene 1. de mobiliserte ereklesser gjorde, ret er en plikt og en eteesak.

Kvinnelig AT er en naeistisk institusjon ng stkr under ledelse av nesister; De be-
stemmsr hvor du ekal senees hen, hva  eu skal arereog hva du skal gjøre. Na.dpropagandaen
forteller deg at kvinneleg AT er nødvendig  fee  å skaffe bøndene arbeidshjelp. Dette er
ikko riktig. Det er nå tuseneis RV lediga jerdbruksarbeidere og jordbruket vil bli best
hjulpet ved ut denne arbeidskraft blir brukt i landets interesser.

Ingen gode nordmenn vil ta imet hjelp av AT. Det er gitt parole om det. AT vil
derfor bare bli utnyttet ay tyskere og nazister. I Nord-Norge måtte de bistå fienden ned
den skjend1gste krigsforbrytelse som har vært gjort mnt vert lend. Du må Wre forberedt
p&  aE  noe lignende kan gjenta seg.

AT semler ungdommen i leirer. Er dit kler over hvor farlig datte er i ar.. Når SOM

helet kan krigen blusse opp her i landet ogse, og hva vil det de bety med slike jentelel-
rer BOD1 quislingene ng tyskerne har myndighet over? Dere kan bli tvunget tel  e  gjøre tje-
neste for fienden, med soldatforpleining og i lasereEtW, mens guttene stgr på den andre
siden i'våre heimastyrker og sammen med de soldatene som kommer utenfra for å hjelpe t11
/1113d befri Norge. Den e3tuasjonen må dore ikke komme id Nekt å he noe meå kvinnelig AT
å gjørel

Veit sterk, Gjør andre sterke.

vVv
Til alle naslonalsinnede industridrivende:-

Beekjeftigelsesspdremelet idag.
eellerede flere måneder Seffieeefebssarteebril- idefleeeee oppmerksomheten  p& bel-

skjeftigelaesepørsmålet yed krigens opphør, ag.s& tidlig soln i deserler ble påpekt at
ogaft  i tiden inntil krigens slutt kunne spørsmålet bli breneeende derved at eirmaer og bee-
7.reeFee:ttr id-aii.MWrne- iTs&Wd -Iller av andre grunner" kudne bli tvunget til å gå til
innskrenkminger eller stans innen den sandede produksjon efler deler av denne. Det ble
den forbindelse fremholdt at en slik situasjon kunne komme til k sette bede bedriftenes
økonomiske.evne og bedeiftsledelsons smidighet og oppfinneoeeet på en meget hård prøve.
Den måtte se dst som en nødvendig oppgave  e  planlegge den mest hensiktemessige beskjefti-
gelse for de ansatte med arbeid som SaV størst mulig nytte  for  bedriftene eelv om det kan..
ekje var på noe lengere sikt.

Danne situasjoe er nå inntruffet og i et otermete stort onfang. Den kunstige og
helt krigsbetonte fullbeskjeftigelse soin de nåmmmende makthavere fra første ferd av har
tatt til Seentekt for sitt  system or  e  ferd med å slå omtil en omfettende arbeidsløshet.
Okkupasjonsmakten har på forhend gjort sitt boste fer å tHrettelegge en slik utvikling
Ted den stengning ev firmeer og bedrifter som ble gjennomfert i forbindelse med "den na-
ejonale arbeideennsate". -egså desse bedrifter ville ellere hett ovnen til å gi beekjef-
±1gelsesmuligheter. Dee som  re  gjør situasjonen skutt er  s t i og med okkupasjonsnaktens
eviktende evne til e seke vert land utnyttet i sin krignpotensial er vere tilførsler av
kull - det helt nødvendige grunnlag for store deler av våm industri - praktisk talt stop-
pet De overmete khaPpe beholdninger og stedig mindre tilførsler skal først og fremst gå
til jernbanen til troppetransporter, Av denne grunn er 1 do siste uker allerede stoppet, -
eller vil i neermeste uker bli steepet de fleste smelteverk og bergverksbedrifter, sement-
febrikker og aluelniumendustri, en rekke støperier og bedrifter i tekstil- og konfoksjons-
ndustri. Det befryktes at Ggså andre grupper vil blt berørtav brenselsvanskellghetede,



ren kraftanssannelse eon krevos 11.7 bedriftene blir altså aktuell tiCisere og i
større onfans enn tonkb, og den koncsr folsel:Lg til å strekkes nver et Lengere tidsron
enn,anitatt.,---De enkelte bedrifters eyne til i en slik situasjon fortsatt å beskjeftige
eller skaffe eksiszensnalishezer for en størrs del av-de ansatte er selvsagt meget vari-
eronde, idet både dzt tekniske os.økonomiske grunnlas-vil ieers forskjelligi Solv om de
enkolts, bodrifter som nå stanse helt ellar vosentlis nå innskrenke sin tegUlsere virksom-
het derfor ofte vil mStte finne fran til indiv5.duelle ?øsnirgerj angis nedenfor tisse
hovedlinjer:

resarasjons-.bg vedflkeholdearbeider settes isans i størst nulis utstrek-
_

Ir'Sr
2 Foresti.flgio.anregsserbeidar settos igang hvor det er mulig, herunder f.eks. nødvendise

nedrivninssarbeider for.ryddds,gfrørins.'s,; arsAler til ny anvendelse, planlaste nybys-
ningsr settes i sang hvor raterial- ogjedsk opssituasjonen sjør det mulig, qg under
alle onstendigheter bringos planene frarLtil anmeldeise, hvis ikke Gn forventet'utvi
ling ute i verden, ovt. nanglendo kjannskab til nye naskintyper ete. gjør dette ufor-
svarlig.

3.  Ønskelige veialbeider sa, viTcL]j)-ct for distriketzt e diStriktets industribedrifteripå-
begynnes,,se:Iv om det hlir gt dyrt nødssrbeid og ikke i ses selv gir bedriftens økono-

.. Mi'sk avkaetning på saume nfåte som prodnktiv industrivirksomhet.
14, Det'hunst5.fles til de ansatte som opprIhnclig er konnet.fra jord- og skogbruk eller

Ilskerf.n:ering'å aå  tflba'se nmr!nser, .e.lkosbr det henstilles til alle Som kån
ekaffe-Seg annen>skjeItessisc ååsjØe- dettel,

5.... -t-påvente au.setneye gjeroptaselSo sv drfter bør bedriftene sØke igåengsatt vedhogst
til.u-eafat •oshov os os xrnilg  osMS -til dakri2;_nsav brensel for de ansatte, Den enkelte
bsd.rift bØr på i'orhSnd søke å Sikre sog brukstillatalse.

Dsn del aY de an'satte son dkke på de under 1  - 5 nevnte eller andre måter kan n

baskjeftigel'se,:peunittsres inntil videre; med ell inderst$ttels som MÆ variere  etter  for-
holdene og bddriftones økonomiskz evne, og der alterneres da i størst mulg utstreknlus
mellom den ved .bedriften beskjeftisedz  os  ikke beskjeftlgede dol. Selv on de permitterte
får anlednins til sely å nyttisgjøre ses  Sie  til annen virksonhet, bør bedriften- -
allikevel.søke  å  yde'en pernisjonnde'rstøttelse som dekker det absolutte cksistensnini-
umn.: Det gjøres oppnerksom på at det, ikke'er nødvendig fra arbeidssivernes side  å  trekke
tatter 'for do ansatte nvis inntekter risge r på et  oksistensnininium.

Det er ikke til å unnså at diSso ondringer i arbeidsforholdene modfører endringer
i arbe±de-  es  lønnsvilkårene son øibeiderne forutsettor  å få  sjennonfØrt med ot visst
varssle DeSSuten har de ne:s-enonde nakth vers sitt en forordning om et spesielt tre ukers
varsel til arbeidsfornidlinsen:i forbindelss ned on eventusll driftsinnskronkning på gruna
av brensel• og råstoffvanskolishetor: For å kunne gjennonføre endrinsene i arbeidsord-
ninsen eller den påtenkte pernasjonsordnins bdør det derfor også av formelle srunner nød.-
vendis å gå til ospsigelse-av arbeiderne for å ha helt fritt grunnlag til gjennomføring
av den ordning nan vil veige for sir bedrifts vedRomrLende.

Det vil kanskje virke frenmed både for arboidsgivere og arbeidere at der undør

disse forhold rr gtcs til enDelgelse arbeidero, ren det Få •=e klart at dette må til

forat nartene fr..tt skal 'kUnne  åfå Z7drie sdne eg,ne,forhold, Det sjelder derfor at onhver
bedraft son må  så  t21. ^- ste skritZ. så fbrhånd har klarlagjt forholdez for sine arbeidere
enten ved direkte konf eranse.ued den eller sjenrom.kenferanser med tillitsmennono. Det_ .
er av.største- bezydnihe, at bedriftere sZ.Sr I lazin kortakt med s5.ne arbeidere om disso
ømtålelige problemz:‘,

{: 7

KR1GSOVERSI -  25.245.)

. KansvIrksonheten på resten alle frbutEr er pke 5 :eetvdclis i de siste dager; det er
kanskje ennå ikke berettigzt å. si at den'store sasbrdnede offensiv mot Tyskland frå øst
og vese er satt i nen do nye sZore oporesjoner på vestfronten, luftoffensiven Og .
den kjennsgjernins at ruszernes oppnarsj pS soåtualavsnittet synes å vsere så godt  sbni-
tilendebrakt, tyder på at det neete store støt lailfall er moset rrer forestSende.

Vestfronten, På glunn av YærzforholOsne os ettervirkninsene cir den tyske notoffon:-

siv i Ar6SKY-leTie7 YMOde de fleste nePbe ventet størd-e-operasjoner i vest før ut i nars,
Om det er den store gjennombradds.offensiv uon nå er.i.nnledet, er hellsr ikke ganske.klart;
det GY" nuLis at offeneiven-nar dez ner bosrensede mål å orpr_A de retzo utgangsstillLnger
- fortrinnsvis 'angs Rnjnen - fer den ofeieusi-u  møt Ruhr son sonnen mod den russiske offen-
siv skal  si  Tyskland nUdeszøtet, De bbeeasjonor so n. er satt i g,ans langshele fronten fra.
Saar-avsnittet tl Tyskland s  nordvest'U3ts h.jørre I en/ådet ved CleVe, er irddlertld av
største format og har alt brakt mc,Let resultater, os Eisenhower uttaler at
det ikke vl bli zoon st:ns i o5orasjen,er e nå fØr det tyske.forsv.ar vest .fdr Rhinen sr
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tysksrne ±kke legOr on sin sgretes), tfl-G- ETTJ fe ey,tgierenda
shand1inger vi: utspidles pi yestsiden cv Rh1ncr, d. de nllicte fecrr tii edva,
canIred frent forcn Ruhr-omrct, vil nenntig Dyeklciskie  sacte.  store  santrum for krigs-

strien sveve i dødelIE  farv  og delvis endog ollerede vær‘ locimet-
Vestmaktenes nye offensiii ble innledet i de britiSke skyrh:ers avsnitt sørøst for

>sen i annen uk av februnr, ng ble meget' SnArt en alvorlig trusel mot dct ryske Rhin-
m,rs nordflhnke. Ovhr Kranenburg og Clevc rykket D, konaddsue argn,j7 sChzstever, d sam-
.d ri;cd 2, engelsk nrm4 son stgø'ttic frgm rett østreser Loe lengver sSr, cacor 5.en hc22and-
;rknscbv Gennop mot Goch, som ble erobret den 20 fGbruar, Ecrfre cr engelskmonnene

nv-hot SØI og rwrmer.dsg ILå Wocze hanndierns hdr rykket inn il Co_dar; og hcr
idrd kastet ne-tyske styrker tilidske til Rhinen i cvsnittct vcd OL rich, Motstenden
grt' Meget nfrd;-tySkrrne Sstte 1nn eDdtestvrkor i fotsvcret; os dek var 'il:c7a minst

være en onorm artillerikonsentnsjen og  er  krtifig ignsoncs av gokvisd- fly at brihe-
nine, bryte,  seg  frn gjeunon: tre, snerkc fcstedngSlinjer eg gegsve 5 02 vvskorc nt nv
Let som falnG og fongere

bet anhot novonstøt i voot kom på 3, sunPrikunskQ ari!fgh nvsnitt mcllom PrUm ug Saar,
Pettena styrksr hcrronset trekanten mcllom ilvrr .;gp

r og Mesci ar att betvdclig
foran S.,-‘,rbrtinkOn; fogshgden Fnrbech er, prchrem, g Tongsr 5$/-0

.123. februnr kcp så dot ncstc eg hicv51 kegft1rete stct sontrurs sv Ison nogd-
vesnfrent, ideat 1, eg, 9. ameriknnskG anrk, gjsrde spidng,ot cuar Rocrelve me3rem dlilien
non„nddt iellom Aachen og JCln9 Det lot.til rit tVGke,11/7,e haddc, ventet det første
hcr,: og ble noe ovcrraskct over Montgnmerys offonsiv lenger nord.. Dct ble i n11 hast
; forsterningsr nordovur til Goch-Caleer-avsnittet: og det cr nullo nt teskernes rc-
c n x sg nrst'rengvc ht de derMsd tdd en 17:2L-=  gfld rPatte blette Reerfgenvgn?„ der
;gsk i.melDcinh2den delvls bb.tt nnrch1liscrt eaStog I C......=1=12Cr SC41_ snrsngodnnen
ny-IammUno long.sr spr f5rårshkot, og onn tro4de vol kunne hol .do den mod fflohoMsTip

styrker. S,rD iffddlettid til mohl full kraft stter en evcrordentlig ih-
os-tillOriforberednlse .fra tusener  av  kdnoner, oprrettet sino bruhoder Th't osstoidon
co strithe. i 1,6pet av to dager troCs beftie, g ots:ndi  10 km fram gg-,g tn T km trod
; oE ts‘k 15 hyor, bla.s. dsm dc megkt sneggrst,illingeg 2.'1.reg JUDIch sem det
oeftt Lc0oet ers slden i hsst, De stt.r nå . bo're km tro EsIn.

Dct franibvr seg to hoved-nItornhtiver fSr omer1kcnegne, Dr-kdn enten stste videre
over Xpinsietta longs autootrada.cnd tit det vi.ktigo industr hg om,rounikasjonnsentrum

sller de kan dreic suv mot' nore og i s:,cddr'beid'ned Ificneg,emecvs hritiskr armeggnppo
mrfrre en cuih:tning uv dc.viktig.k 1ndustrisent rg. s-g hc7 gdgaer yh vestsican Dtni-
f.egs. Mlinehen-gladbach or XrePeld. eg forkeke k v dc tycke stvgkn t1lroke mut
hkran Ruhrcemrdst. aide. tneUrr er det sno ,vesnftenten sEjer. e kom:Forb
sm-Eelse i det vitnle avsnitt som tynnorne h-r fols-,m.rt på ont mesL h&rd.nhkkbdP og
do oucrativc forutsotningor for å op.pha nvgjørende.resnitstee or ntølst

vil de eli orte styrloo-r ihke f:;„...Por cn knn cen et evceorge dtrs7a
d dch: sdsta, ccen senns:y,nidgheten Skulle tr2e ffl noppe 1::np 2W,?2k

gode forsvagsrcsnItg.4ger son t1d1hgerc, De çr ut leomt betadre*;s s,c-sdt - -gerC g,7
rsn, .bhde p.E.a. sine thp av elitetrenper'under Srdenn_r:,offnsivrn og feecil -dstfron-
revrr mcr enn.noencsinne av br,,de mannskoper og mntrieli, PA deed anncn C'd9 var uttil-
,:jokkot av Ardennor-offensiven en nyttflg lespopPng,o for de •vostnIlicrtn, uon, rgCclig-
oddk cridcrvaedart mctotonderen etter mragkrdke-tfedttsgg.:t iftoi ecnegg, 4at nssr fsr'or
blets g mZtned6r gL5.±.7, en -o,sto.nsolts st.rm-c ferstecknjhrrg cr pot,e.ego:1 gdi

trdnspertr,ppnrater, er sikkrt lersgt Ledr6 stonSt :sno JololeE;,,ol-
på veier; jernhhnor, brmer og Imvneanlegg i Frounkrike.onnYt ikkv I ddc-kannut repore-

Og sist, mgcn ifle minst spiller'det.sikkrst en nvgjørd,;Ude ehlic t fruntrgtningcum
nnseha nv flygårinet nå cr nelt ondre enn de vg,r i høst og i o±ntor,

. . .
Høsten oto -sdritGrn hs,./ er

TE,TT3 To-r- 717innsotsen i ve6t, med fcgn, enS, tAkc pg decc6
(11 av februor brekt en fullstondig endring dispe forhoU,

kontinentet mGd klhrwor og god,siktbhrhict, hg iot hsr Eitt
1 fivvioncts inneds Ikke mint,hor Cet hatt betv-d,nin fce
ygegerl1g mAte her understøttet vicrke^crnsjcnene brde i dlive

n seed den gnusende ovsrlkgennct de7 cilicri, rh,r lg
spille en nvgjøronde rons, uMer upernsjonCnc,

Ogse det strategiske flV h-r vmrt sott inn i offll mOlcotol-g d do snsto '10 -12 dagor,
t kalmtnosjenspunkt den februar dce acalop 8 OR 0 000 b i7  il  hg crw-id:gensko
ott ihn 1 10 5.070 ungrce met Tyklon1:, f.rc dojser cest cg fre itclia,
ih±steriene kraftiste"duftenrcu.  il  Ver denuk g-ne fc7gh eg Trkmen mrro den
jernbnnotraflkk, red Rntsrep meh eis:::fdtkighHterYstCsancr, matsreed; cg

Oprcssjaneh fulgte cttnr oncserie ccgreo tdd13:gere Mot tesgkc kndScLunkth7 som hor
rammet pft katastrofal r&to, det Ejeldor b1.-; ,Ing-dnnuoE, loptnzIg, Chonnfitz, DrPoden
mberg, cten sitte hv Tysklonds nyc edrihfstrgilve sentride ctterat Derldnjhir en front-

- •
ovfl-rir-ieotl ig
fdpkke.- Som montem hs„

Våren nolder ssitt ljne-
Seg utslag i cn enorm
ect tddecishe fivr scer_
escrenicete-c sg e-cd ffler,

ften: fcgtEatv :12 kcirrm
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by, de andre vigbige knutepunkter for de, tyske transporter til østfronton som dlt på for-
hånd holde- nå å sprcnge systenet. Npturligvis h r også ;.-lernbPneknutepunktsno i Vssttysk-
land fått sin besk2kkede del av bnnbelasten, og sartj.dig cr det rettet'hsrds slag mot olan
tyskc cljeindustri, den 23, februr f.ekS. med 5 500 .fly. Usså-angrepene måt oljenAl er
et ledd bestrebelsens for å lamme den tysks krigsrakts becrgelighet på et .tidspunkt da
den er vfktTgere enn noensinne cverfor truselen om eh fulit effoktiv tofront-krig. Msd ot
førsteklasses kommunikasjonsnett vildo Tyskland onnå kånskje.1 neen tld kunhc avverge ki-
tnstrofen ved å operere-då de indre linjor_oS raskt kasts reserVer fram til de truede
p.u, kter, mmn lammcs transporten vcd st jernbanetrafikken:hennes avgjøredO M:Ate Og o-
lemIngelen stansar biltransportene, vil ledelsen under den konnande krise.-komns til å
finne •seg den situasjon-at den kanskle enda nPr intakts ferband.til rådighet, men står,
uten mulighet for sette dem inn dor hvor de trengS. den måten vdl angrep i samme
skala som det 22, fehruar kunne få avsjørende følger.

Og intst tyder på at ikke disse angrep vil fortset,A, pg sumrere 4kt i intonsitet
os hyppighat. Dat var nettopp på dette tidspunkt ifjor at vestnnktenes flyvApen innledet
søn stcre våroffensiv, seM førete fase hadde til2oppgavo å nedkjenpe'die-Luftviraffo -
gjennom luftkamper, ved bombing av fly på Idajgken og ved å lamm'a,flyindustrien.(med under-
industrier som kulelaserfahrikkens) - a annen å lamms det vesteuropeiske komnunikasjons-
nstt foran invasjonen, to oppgaver som Leggu bae løst, mca seiron f sJegpt nn Fronkrike
sbn rasultat, Over to teder med idnelt flyver lisgsr nh fpran oss:, og vekten av de
al1ierta luftangrep vil utvilsont i år bli langt mer knusende enn i fjer, av flgende grun-
ner; Det tyske flyvånen er evgjørende svekket at det ikke kan bv.noen metstand av be-
tydntng (mens tapene ifjor v:år kunne gå opp mot 8-10 %, dreier det seg nå om noen få pro
mille), vestnaktenes luftvåpen er enda langt tallrikero, bperor en smørre bombelast, r?,r
over bedre instrunenter og har lært Beg en mer effektiøc taktikk, det operersr for en stor
del -2ra baser (i Frankrika og Belgia) langt.nernere Målene, hvilket betyr øket bombelast
cs minsket bensinbehov (foruten mainskst risike under innflyvningdn), og sist, men ikke
minst er opsrasjonsområdet krøpet sammen til en brøkdel av hva det Iral° dengang Tyskldnd
ernå benersMet hele Vesteuropa, 9alkan, Dolen, "21tikum, stcro dal-er av RussLand os -det
maste av Itala, Ajle disse faktnrer betyr at bOmingen fra luften i vårens løp vil bli
av sn knusende v.:i?.-kning for tysk transport og tcrsk dndustriproduksjon

Cstfronter. I den relative pause som hersker nå østfronten mellon 'ørste og
annen dUv-K6B-øiS2e- "ciell rup,:mske vinte-roffonsdv, hpr Staidn gjorb opp nsgnskapet for førsto
ongans: 800 000 tyskere er falt, 350 000 er tatt til farge, 3000 fly or ødelagt eller
ercbret, og det s;i1eXee er tilfellet mei 4500 "CAllks og notcriserte kancrer, 12 000 andre ka-
noner og titusener av mitraljøser, maskingovrer og andre autematvåpen; santidig son 300
byer og 100 våpenfabrikker er crobret og et jernbanenett på 15 000 km (4 genger Norgss
saujede linjelensde) er beoPtt. Det f=e4tr oy disse tajl og de terr±toriella resultater
at det alt ncr lykkes russerne å tilføye Tysklard st nederlag av avg.jøre.nde karakter og
at den milibers elpttfase ikke kan ttTe langt borte, nca StaIin csså ga direkte uttrykk
for i sin tale nå den røds arn(es dag.

'Kens opplainingen for støtet mot Tysklands hjerte pr,går for full kraft og ifølgo
tyske mbldinger alt or avsluttat 1.Sjukovs avsnitt foran Berlin, fottsetter de heftige
kamper på fløysna„ Fraragangen er størst for Konjevs arrJ.gruppe, 3. ukrainske "front",
son har fortsatt sin franryknAng gjennon Schiesien. Breslau, som nå alt ligger langt b0,k
fronten, ar fullstendis ouxinut og går sin tilintetgjøreise i nøte; flero.av forstedene
er 'tatt cs det kjempes i byens sater. Lenger vest har Konjev tatt bl.a. bvene SomPerfeld,
Sasan, Gorc:u, Crossen og GrUnberg, og står nå på brad frent lanss Neisse, ved Lauban,
Gørlitz, Kohlfurt, Forst og Guben, De viktige sperrstillinger og tr=ifikk-knutepunkter
Gbben og Ootthus (den siste 95 km sørøst for Berlin) or miliddelbart truet og ligger alt
under artilleriild,. Detts vil si at den russ1ske venstre fløY n er nykket opp på høyde
med Sjukovs arn6grunpe i sentrum, og den står nå _v_elftsiden av Oder, slik at denålvorLis
truer Derlinaforsvarats sørflanke.

Konjevs framrykning er også en trusel nDt det_vikt.i.se produksjons- og trafikksen-
trum, Dresden, senjaPre ligger 20 b borte og sen bl.a-, beherskar hnvø dforbi nde 1 s en ti 1
den tsjekkoslovakaske Våpenindustri. Om Konjev konmer til.&2fortnette sin framrykning
dsnne retnins sl:er lesse hovedvektsn nPt eat støt mnt (G11cr sør og vest for) Berlin
se,rnarbeid fled SjElenvs styrker I Frankfurt-avsnittet, k-r, onnå ikkP avgjøres. Det vd1 vel
bl.a. avhenge ac hvor tidifg Sjukovs oppladnins or fardis, ng on,  11 n - f7sr hen gIr til
angrep mot Tysklands hjerte - ønsker å tryvee sin nordflanks og forkorte sin front ved å
2-5.-0te fram tfl Stettin cg trenge styrk2ne i Pomnern samman på et så snevert område at de
berøver enhver operativ Mulighst for motoffensiver frg nord.

Fraran Steptin r r tyskerne, i ferstelse av nordflankens betydning i den forelig-
gende situnsjdn, iyerksatt et meget hårdnakket forsvar 563u  3.  de s3:ote par VD:er har for-

nådd å brems opp den russiske framrykning:, mens russerne lenger Øst jevnt og:sikkert pres-
ser de tyske styrker ut mot hnvet ved arobringen O.7 b,er SPhre denUni , Deut sob Krono,

Konite os Csars og ved et nytt kraftis støt ovor dot erobrede I\Tepenburs'opp gjennom den



Polske  närrd- or, hvor de på vestsiden ny We.Ichsel  e t?tr barg  56  km  fr,A  hansix op,, hvo
dene, halg :fronten, er fullstendig . innm sluttgt ..

' 1øs"spreusse.is th6nges dz innesluttede: tysks st.st.tkcer stndtg mår sommen 1 gmh-M

811118ringT Kønigsberg; russerns' nor bl.o.: tott Mehisask og Zinten, den giske by bsre 32 km
sørvdst for Mnigsberg.,.

Det' fj erng østgn. AMerikanGrnes. lstidg flng 19. fsbrusr fj Ive7.øya li Vulkingruppen
vlsgr hvm7s,7..n-sTurFig..5-f-iir'E'oldeng nå cr  ihn stet om i Still ehs vskri gsn. Ameriksnerne har hår
rgtnet est støt mot jgpanerng s indre f orSvOr slinje bsre 1000 kmfrs nodarlgnele'b, S4111 251171."tidig blo voldsomt bombet at 1500 fly frs hnngsrskip og landbasrto flvvendg- "supsrfgsb-
ninger Cpshasjonen ble utført mgd reget store styrk6r; imlt deltok 800

SkiP  fly slle
kotsgmi:igr,- cdr i første ohgang det satt i lond to hens divisjon2r på øys i ly nv et
kroftig bgmbardenent fra skipssrtilleri mg fsrtøysbosmrtg flyøys eX maggt snårkt ine-fgstet og. blir .for svs rt overordentlig hårdna kkgst. ,

Men det bar lykkes smurik.ene rns ås sv-
skjæhe dens sørlige del og ne&kjempo dut nett sv bunkers Sg ksnensttliinggr som funteS
på nulksnen Suribohl.  DE  rY18k8r nP nord0vgr, Meter for meter under  heftige kompst mod
frotheksS tenns og ondrå nsgrkomPvOMmn. Måh smcriksnårn g  hur horredømmet over Vulksnsøyene
.og kun bagerg fly og ft&tostridskreftgr der, vil det bety en renolusjonmrende omkastning
av s&vel 'dgn 'sjø- som luftstra-tegiske situusjon. 1spsn til miste, megst viktige fromskut-
ts 2sesgr fol" jugerfor svaret an hjemlundet mot smeriksnske luft ,ngtein, sem nå utgårfra
111,,,rsngng„ over '2000 km borts eg frn bs ser p& Ive vi I sme rihon5rne ihce ha lsnger trgl til
Tokio og SG r‘ndr japanske sentra enn de nå hsr frs Enkl snd til Berlin, Ogsf for sjØkri-
gen vii smerikonskS bsser så nogr JaPsn få. ovekordent35-1 stor bstydning, idet det vil kunno
gjannonf øres 6M gunSke efektev nerbl oko de fi snden, endn føleligereenn daK  fiannb10-
k9 de nr blir resultstet s st 6.71?Fikanerne hsr fått fsst fot pf Fillppingno og dsrmed
ungjrer 0sman fra ff1. sa.  oljen i Ostindla.

På Pilippjnene fortsetter omernsjonengt,.bUa hor smerikonerns nå definitivt ren-
såt Msnilo go; to5n d8  sterks. fsstning01"  p Botoon-MolvøY og 20rregidgr, hvor dg ufsrbs-
redte smnrikuncre i 19212 n61dt ut i 242  dgg8r, 188ns dc -VG2 fcrbcrcdt trit.naGr nå- vftr  1;cd-kjempet MØpet  sif 39 stter  ls ndgongen  pås  Luson. DGt  er  Ct slåsna8 vjtneonYrd om 8ms/'i-,
kune rns s slsgkr a ft i 1 lunnvet ; det  ssTMg  cr de jspnasks tsn på Luson, 92 000 msnn hit -
til, d-gt .s.yvdobbclne nv omnrikonernSg

Pt  in tz kommentsr. til Kr imkommunikg g t- - - -
D s n1ligribe Svissne er sl.nstEanmige i sjn beggIstring overresultktot uv iconforansen

KommUnikeet blir karskterisert sour det butydeligste dokument frs den snnon Ve

d6nskrig, Een• kritikksom kommer til mrdh gjg 1 der n:nr lig det nol sks stesr smgål
Po •forent • stat,er ;

uttolcluer om innholdet nv "butingglgosløs kspitulssjon" blir hilst-
mgd strste, tilfS,edshot.. Bntingolsone  Gr  hmget hsrdes, men Mer s ld Tribuno ekhivor ftt  Met—

topp  dettm kan bsst OVGTIDGVISG tysk grng gm  dypet ati don  nvgrunn sor- nn åpner sgg for dom
og f2 dem hd-1 slå inn på dgn gnesto utvei som nå. står igjgn for dom.

Senotorgr frs beggo fo-rtier ksller nesiutningsne de mkst konstruktive sk.ri-tt som
rtnl gr ts -t  for &  rettferdiggjørs hrigsofreng vsd leggå grunn&-n -t1 GM knrig frende

We.shingtg n 6r mon. lettet over St Roosevelt nmsider hnh gjort. 1)o fgrent s-assrs
stilling kj.1 problemet Polgn k:Isr. Men_ konerEssmenn sv .psi sk herkomst er mi-sfornfld med
forlønet nv østgrensbn, Avgjørsnds blir det gm. Vilng og. Lvgv sksl bli russisk glier polsk,-

, Ssn FrarnisSokonfersnsen sknl finn5 sted 99 ipril, den dsg dn Sovjet-Somvslaets
fersårige -nøYnrOlitetesntal 6 Med Jspsn 295p..år ut1 Msr-vanhar at KKYjch L 3ll rklmre jaPon
krigs 1/0211gronikeet ytret se.g, ikke direkte om tysk tvongssrbeide og dsportgring v nhsk
nrbeidskroft a forbindEl so med "ds størst mUligg krigssrststn8nger in nsturs" usig Tysk-
Iond skal bUtals; Vis gpresidgnten i Amerienn Federstion ef Lsbor, krkMergr!
"AFL kntSåtneT seg enhvor utnyttelse GGV fiendtUce  nosjongr til tvongsorbSide, 0115Yerl
gr 1. gOnnEr f-orm likg ngdnerdigenSe for hshre sgM for sitqvm‘ Ettsr krigen blih det stur
srbeldeløshe:t, og dot Vil bnre bli stur uti2fredshgt on virksoMhehen sko2- holdå§'i Kshg,
MGd tvnrgsarbesidus
'Frankrikg,
ri.uf:-gS27nsiginister 2intsgn hsr i gn tals grklært 8t =tonkriks Eamtykkår I dElt°
okkups sj ongn nn Tyskland og å b 15. me 41Gmj av kont ol I kommi s jonen i Mmr lin. Fr ankrike
er nu offisielt blitt innbudt til Ssn Ersneisoss 25 dpril,, og Frunkrike bIir sonnsynligvie

de innbydendg mnkter .

8ns1-Igt-Bsnweldeti,
Pr.2,v2crap7a137 TiEks å komme ut om tirsdngen.e, mon gs 13febhusr nt e-s tsranummor viet
koKKPrftKear. på Krin. I lpdcran Kptar det: Krinkanfershlaan hsr bevist a 311 jistis mel-
lom de tr€ Stormaktene ikke hsse er hi 8tOMIQ og seierrih nuti4 Men ogs en stor frnmtid,
KgnfernInsen vil bli tt eksemonl på virkeljg demskrstl sk ssmsrbelde, pen hSstoriske betd-
ning- av kgruferansen 1 igger deri nt den dkke bire bestemne tidspunktet, omf.sngst seg ssme.
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ordningen av enda kr.f.tftigere slag mot Tyskrandsi_j,?rte, men også hi r skapt.de nødvendige

forutsgtninger for dt et nytt angrp mot fbihets'olskende folk fr n_ dentyske nilitarismo
skal bli umnlig4'
Storbritannig0 .

'Sjel,en, sier ran i London, er dot blitt.oponådd så mye på så kort tid. Det blir lagt
stor vekt på at UDA så uforbedioident-vil del i og Te rnsvnret Tor den politiske og
geggrgfigkg grenSedragigig i det framtidige
- -Tyskernes forhåpn&nger on at de.-tre aliderte 1 56TLGflS ' tinG skulle gli ffl hver-
uieire er blitt .gjort tii skaMme,

Kretser somstår Lublinrgleribgen nt=er, mener st de fleste nedle-Mmer 1 den utvidsdo
Provigoriske regjering vil bli hentet frn notst)ndsbevegelsen_i hjemlandet, - Utviklingon

Polen blir prøvestenen for demokratiske Provisobiske re-gjeringer i andre 3-md der awb
(fl, spenning nellbm exilregjeringen og hjemmgfron:tent Tines diplonitjske korrespondont
venter foikeflytninger sv polakker og russere 017er Cursonlinje/i,og at Poien vil få f11.3.
territorieil kbripenssjon i nbrd og vest, Times skrive'r i srn deder ht KrinIgAmmunikeet
forutsetter forbsatt og felles omsorg fer EuropaS velferd og erderged uten sddestykke
1 historion<, UtviklIngen av en felle8 politikk for hele Eurepa vlser en erkjennelse som
er ltke ny for den britiske, såvel som^fer den russiske og aherikanske regjering,nemlig
den at likogyldighet for "dc C,Uropeiske folks skjebne, velferd ogpolitikk er uforenlig

'-ried.egen Sikkerhet..-: Signaturnaktene vil ikke bare utsiettr nazisnen og den tyske mili-
tærmakt, men også fidelgge og kontrollebe all tysk industri som kan tenkeS a bli utnyttet

-rtil krigsprodukjon4 Men det kan ikke vare.tvil "om 9:t det er urmlig å gjennomføre en
tul utrydding RV all tysk industri og det ville heller' dkke være forenlig ned ikke å ut-
rydde det tysks fr5T2',

Risikoen for nye og enda farligere våpen enn under denne krig gjør dgt lite trolig
nt'tYskerne vil fL behelde sin klemike industri. Det 4.11 bli 'streng kontroll med den
tyske skipsvorftsindustri (ubåter), og det c oppl&gt at TYskb.nd vil niste en stor del
hv sin tunge industri, nens en betydelig del larbeidskflft blir bundet til

gdongDObygningen av Eurooft„ Tyskin_nds:fr'amtid som indUstrimakt er meget mørk.
budskapet.fra de tre stbre cr det kanskje den fjerde fronten "ffl ngrd" som har

vak(5 mest opPnerksombet - bortsett fra den indirekte antydningen om .at krigen er slutt
innon 25 pril da konfernsen i San Franois(„0 tRr til Det er mye son taler for at det
er just den nordre, fjerde, fronten sondefinitivt vil gi Tyskland dødsstøtet. Mdlitære og
pclitiske kretser regner crp fem muligheter i denne forbindelse  li  Russerne fortsetter
sin offensiv 3fligs østersjøkysten, eventnelt underStøttet av . den russiske flåte,

1Montg.ime-dy strfter fram gjennoM Nederland med Bremsn sem-Sormsste mål. 3. InvIsion
Norge., LLG Invasjon på vestkySten g.v Dinmftrk. 50.Dnalliert.amfdb1eaksjon i ster
not Tysklands Nordsjøkyst. Dette alternativ er utbga tvil det f'arligste for Tyskl-,nd, Ibt
landet har ikke reserver å sette inn not et slikt dødsstøt,

vVv
Fra

Vær med og for",ered rettsoppgjøretc,
2en uro som ho.r vist-S.4i--4-ntEeTt-e-Sdtrid-de:=if,--dWid-is for e.ii..stor del misnøYe

med rettsforfølgningen mot indssvikerne,. Folket hnr ..rePgert mnt . myridighetene dkke
gjør raskt og effekttvt opp med dem sorlhor sveket, og not t nmnge 9.7 19.ndssvikerne til-
synelatende ikke bare slipp€r straff, men .endog fortsetter i fremskutte stillinger 1 s4n..,
funtlft.

Vd vet nft at myndignotene ofte b-r -wert like isrugc snm tolket etter fremme rutts-
opPgjøret, Det er man:gelen på'et klrt og sikkert be'visrnteriile som h^r sdnket retts,,
forfødgningen uten noeTn har 171116-t 6 :De, 6 Ma aT Teere

Vi k15-71- h7; et 1-7,-JgSoppgj567 noTcr landssvikerne i Norgeikke lynohjustis og SOlvtekt
-

ottor nazistisk møn3terT--Vi vil ikke sette flekk'på v9re rettsti:adisjoner og skaffe
Landssvikerne ufortjent medlidenhct... Ingen urhtt er, := stor'at dirke'rgtten kan dømme deni.
Men n skal ha et raskt og effEktivt rettsoppgjør:ingen bV.rf:Jkrntisk sendrektighet eller
wtrriirivaT sti7707-fi-Ffidisriffriu Tvak-etr! sicnT sti.1-TIT

stor c3ler liten.
Våre nyndigheter ute eg hjunnofrontens orgrn,r hor gjo-rt sane forberedelser. men

oppggven 6r story eg d trcr-gr- 9-ssist'anse', uver nor:* mshn og kvInne kon uten fore for
egen si,rIcrrhet være med på å forberede.et raskt og rettfordig rettsoppgjør ved å hjndre
at beviser går til soille, nå begynne: a skr-o nod det de vet eller kemmeg ever
av opplysninger on landssvikerne og deres fos o'ytels0r rei lettc polltiet og domstole
ne i deres rtibeid. Prøv ikke å bringo opplysningene videre id,g0 Gjen den på et eikkgrt
og tørh sted og lever dem til neerme'sto politdmyndagnet nar l fl.ndet er fritt igjen.

Ver oppnorksorapå folgende:
_ bkriv ikke ned rykter ell&r løqt _snekk, M'en boye kjen'sgjerningeb som du har sik-
ker viten em-
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Le ikke nsdtegnelsen få ferge nr p rsonlig forbit else 3g hevnfølelse0 et er den
rede -nenhet son Interesserer,

2tel ikke på det dg vet cr atmnie1ig kjent, Det ksn veere et nistnk, Mea oppgi
nnes:e ntQel som kjennei.til seken, n

Ta med-alle enkeltheter-ved det du skriver onv, Yår? Hvoe Ivordfln?
Tidfesunedtegningen av opP1ysningenec
DissE tinghar aqt  særlIg interesse å få v5tnef si PIS det one:

FlnFaTe  rt "bai; CridTe ÆvNE€eYt flpFtTTQo  og :ae  s eg ut
ethEarpå? . :Når rn.elate han aLmr hun seg 1.1.±?

2s har vært ned Hirden, Germnske^ BS eller liknende nesistiske  ka-mpoi"Runisasjensr?
EVGM har angitt gode nordmenn til tysk eller norsk

4. Hvem har pekt ut norpke gisler for fienden?
5,.fiyem Gestapes eller Statspolitiets tjenestee

nven hnr tortuert eller brukt vold mot gede nordnenn under forhør eller i gengsel?
Hvem har-stjKlet eller ulevliR tilegnet seg verdier f.eks, fra nerske erganisasjoner som
ernrepløst- eller fra privetpersoner som har måttet reise fra landet?

8, 1-1,Temhe,r tjent seg rik p krigen Ved nrbedd for tyskerne?
9. Hven har ansvaret.for ul vlige avsetnaelser av offentlige tjenestemenn eller tillitsmenn?
)5,): Ev:gm har ansvaret for ulovlige.beviigninger aV offentlige efler privete kesser?

L 117'6U hjelPer fienden med å fprberede eller dette verk edeleggelse av norske verdier,
under en tilbekstrekniug?

NO2reES.,T:Tr-,

At og -pegistreiingen er ennå ikke død.
2.9Æ eies fra te.;:Tvak-a-f-7e-t ThrlorEg?+i regul-a-r nc2ellirg til AT is gutter, og

Innrul1e1inghmøte fer endelsvar berammet til 21,2t, I Sandefjord var'det innkalt 70 til

32-sien, men der Møtte bare .6n gutt. I Snrpeborg er det kelt inn 1C mann - det sies fnr å
gå v )610, 1 nann; sønnav en.nasist, møtte; Men ogsT, han foreve.nt de han så hvordan
det •a," Fedrone til de andre ble grrestert^„ - I redrikstad ble dGt innkflt 12-142 men
såvndt.vites notte ingenb

I Afbcg.posten for 21e2, morgennr, enronseres dct eeejen a norg fremtid, det gjelder
jen°r " å'reklaneen 1927 i 'Os10, Aker ng ni="numo

I Han]gr er nazigindighetene igjen begyrsb red regiobrering av kvinnr, Endel av den
son ikke møtte, har fått et skriv h-Jor cle eL truet med å b1i Rentet av pelitiet.hvds de

Det gjør dp ikke4

Be.sln?iggelse'av AJ-dienoter.- -
AT er-b13„t-t-en "gL--‘; f-dend('-ns orgnniseejongr, d fienitlig eierdnn, Det

hefal. som frendeles fungercr i AT er skvldig etter den niji stra-ffelov, - 12, februar
bln varbr frn to AT-denoter i Cslo beslagle.gt til bruk for dsn norske fersversmakt, Hjem—

meetygkenss aksjon ver meget dristig og Rodt Utført, en tieg hede guttene ildee tatt
med beregningen, Uten å vite dst var noen Eir deM blitt gjenkjent av folk på AT-ingret
og-ble sng:gtt. til iueslings pontn Og kjemmestvrkene led tape AftenPosten ng nndre n.v

ved å knile dem Rangsters og bandYeter, Men i at

fritt Herge skg1 deres minne hedres,

Frbdelkstad. Sannsynligvis sem følgo av elepebåtkixppet or nil fere.sel langs leale'ne bk tt

TO'Fb:dd-:J.-6-11:E817 imØrkets frenbrudd, Vakthoidet er blitt betydelig øket, Tyskerne bruker nå.

2-3 -4=n12-re.clq)e-S--ter jrn Str Psborgdistriktet l'sb,-.:;rteren  ilFredrikstad, De hRr stadig
tyek vakt embord 17,2, hle dvalerb&tenn rckvirert tfI 01epning„ også de har vePnet tysk
on nr vnkt orP",enrd Gestapestyrkene v FredrikStad er forsterkete 4-5 unge gUtter cr
egn-g,'etegg, og elele 6fle av aGn figger nå ned . skuddsi.‘r p'a tyok reltlasRrtto

vvv

Beri:re, rryskerne har rekvirert rom på hcteller, pensjonater og hes private til tyske Offi-

-ge-FeFr L pensjonat er i sin helhet rekvirert til genereistabspikene, såkn1te teleg 41--
stinneg og stenogflfdaner,

Bergsn, Ved. folkeregistret t Fana her dsx 1 lengre tid ve-ert utarbeidet en liste over fft-
iiTiern: hvor ellkel.be Ay nedlerlyr_e fle gjennbm lengre tid ikke h-r hentet sine rnsjone:ings-

kert-elier seln7wnd5ghetene av andrG grUnnwi ville h nder eppsikte Lis.ten Pkulle tjene .

scnaretilsining ved rozzl„aer man villo sette i verk, Ved et innbrudd i Folkeregistren
kontor fer neen degsr sann ble Wede listnn eg selve folkereistret fjernet, sniedes aje
me'n se„,.r ;sten llste og hgller ikke-har enledning til å utevrbeide noen ny, ddet
vat uterbeidet p grunnlag av folkeregistret

'Tyekerne her eatt gcng stor vedhugst og omkring Begen., De skal ha ct fantas-

tisk kvantum som skal hugges i Enne.. Os, Ansnne ng HnusTyskerne skal drive vf"de-n fram



selv pg arbeidet er begynt med soldater og russiske krigsfnnger. I Bergen er huggingen
begynt i parkområdet Forskjønnelsen  os i  planteskogen i Løvstakksiden. Planteskegenblir
helt.rasort. En frykter oss& for pinnteskogen på Fløyfjellsiden. I Ansane er Ag.stveit-'
skogen tatt ut, en gammel furuskog, horredets onGsto. I Fftna snauhogges de fineste
bjørkskoller,OF i Os frykter en at de store pluntninger otkring' Søfteland skft1 gå med
og li1ces furr.skognn frr  Søfteland til Ulven 0S Lysefjordon skal bli rasert.

vVy
Hele Sogn hftr -wert utsatt for kjemperuzziaor av Gestapo. Det er mussearrestusjp-

ner innov:er737Fden og srnirlig er det alvorlig terror HøYangerv Sted" E'r faktiak  cc7-
sperret„ Rmtebåtene fhr bnre hive vnrer i lond oF enhver kontakt Med stedets befolkning
er forbudt. Noe till ph de nrresterte hnr mr n ikko, nen for en. dnger siden ble det
brakt orrrking 50 mumn til Berren. - OgsL i Bergen har dot vært massearrestnsjoner. For
en tid siden ble tatt  75  mann natt,

xr\i'v-
Nye NS-42nderslag4

--&W563:7  dohs, Himberg Lnrsen i Rikstrygdeverkct er arrestert for underslas. Re 

trisionen li r foreløPig konstatert underslått 187 000 kroner, men Hirborg Lirsen har til-
stått at det samleds undersleg dreior seg om 1/4  million.

I Bergen phskr det for tiden en større oppvask innen NS, En sv Pftrtistørre]sene,
fykkusprcragandaleder Krohn, boskyldte NS-spekulanton advoknt KlePpe for undarslag. KloPpe
skullG  ha forgrspGt seg p& de stjålne jødeformuer sem hnn fervaltet. Kleppe svarte med h
beskylde Krohn for & ha undorslhtt andre betrodde midlen Sannsynitgvis har de rett begge
te,

vVv
Angiverføljetongen "Folitidepnrtementet meddeler" i=holdt 12,2 følgende opplysning.
Det er opprettet en eSen lnnst ss n be jempelse av terror og sabotsje.  Til  rådig-

4et for staben er bestente utvalste Orgnner stilt til disposisjon".
Den 117. innsft sstaben 1,nrbeide: En patrulje av inns,t sstaben koumler til en leilighet i
"Pris-ensf:  6C -nTriie7 p, Fren, n m;nn på 70 &r, lukker opp og blir skutt rett ned, der-
etter komffierturell til sønnen i huset, Sønnens forlovede ble såret.

"Med angiverungst og terror besmdttet de vare h'  m  "Vi h-dde nndr- drømmer og
kan ikke glernme dem."

vVy
.guisjinFenes_pjølstYre,

Som man vIlThriske forsøkte Roald Dysthe seg På'en pnlassrevolusjon innen BS. Parti-
domstolen trLdte sarunen, Dysthe ble dømt til livsvh rig fengsel. Og nh er Dysthe på fri-
fot igjen,  DEnt hjelper hverken  mGd  fører eller partidomstol når  Anklagede har nektige
tyske venner,

vVv
Beretnins om frontkjempernes herlinger blir 'stndig hypplgero. Forleden arresterta

stRtspaTiTiCren TrTinTkbreFiper M7Es-t"e"Rft TQj ord p en Sarpsborgmnn pc tO skUlle til en
hytte ot stykke inne'l Pordnarkft, men Snxpsborgmannen ble skutt ved Voksenkollen. Frent-
kjemperen forsøkte seg med en forkln ring om nt andre skulle hu skutt ph &m., men siden han
er arrestert kan vel ikke statspolitiet hft trodd ph don histerien.

vVv
Dramatisk likvidasjon,

--521 ris gaaircsjofel angver fnnt døden mandng 12, februftx i Arbeidergt, i Oslo,
Angiveren hvis riktige n'.vn er Fleslånd, operGrte under nnvnet pnstor Noe, mens hftns le-

gifl-rLasjonskort for tiden lød ettredje nqvn. Tins spesiftlitet var å besøke kvinner
hvis tunnlige parørende sntt i politisk fanFenskap  og  lure både penger og opplysninger
ut av dem. Ved 10 tiden mandng mergen stod Fleslnnd inne i Fnkkesentrnlen da det stanset
en bil utenforc En ung rr,nn med violinkasse undor armen steg ut 'av bilen ng gikk inn i
foretninsen  os  trn,kk revolver. On, han hndde rammet Fleslane med to skudd, forsvnnt han
igjen i bilen. Den skutte hhdde kraft nok til å gG ut på sftten og opp i Morgenbladsztrden
hvorfra han ringte til Gestape  ns  varslet  Gt han 7kr skutt, Ute gn_ten igjen sank han
OM Og dyzfdep Ulleval sykehue

vVv
Lumsk angiver

tid siden kom det til Sel stasjon i Uneorandsdalen en ung gutt, 1-bri hnl-

tet 9g ferklartt st han hadde fått et skudd i benet under flukt fra tyskerne. St sjons.

mestPron arviste  hs.M  et sted eppe i dHlen hvor han kunne  få bo og  guttet bega sog avgårde
til dGn oppsitte adresse, Han ble der,en uke eg dro videre. Snart etter kom han til-
bake, I undform og med følge, Han viste seg & tmare norsk gestapo og tok bde stpsjons-
mestgren'og sin gjestfrie vert mad seg, Det berettes nt ståsjonsmesteren fikk shnn med-
fart underveds'åt han besvimte,

vVv •



NS:sjauffør røber horweLighet,
1,Ylkesfører-TKXaT 7s.ass"-^ sjauffør, en mann ved nnvn Bjerke oppdaget en dag et breV

som fyikeSf,zreren hadde lagt etter seg og som inreboldt en liste over an del perdoner
som ifinrile arresteres på Ajer, Ejerke tok fylkesførerons bil og kjørte opp tIL Ajer.
Der varslet han dem som skulle tas, tok dem ned i bilen og kjørte til Sverlge med dem,

vtiv
Enigrdsvogn på Dombås stasjon,tok seg forleden on tur på egen hånd. Den fikk

ganske str fRirt' T-SlifådaWn"n-gdg-i-Zr mot Dovre og møtto på sin vandring et tysk m111,7
teartog. :Lokomotivet ble sterkt rarTonert og nilitærtoget ble flere tiMer forsinket. ,
Tyåkerne hlo rasende Og arresterte 6 mnn på Donhås stasjon, lenket dem sammen og sendta
dem sydever1t1l Lillehammer,

vvv
De norske nolititropper i Svorige,

-----rfiiefe-r-fOrrAMTnTSTOFpi besøk i Sverige ble den høyere ledelse for de norske
pelititrepper i Sverige reorganiserts Den norske militrattasj, oberst Ole Berg, er ut-
nevnt til høyeste sjef fo: troppene, Reservepolitiet og rikspolitiet i Sverige er kemmet
unde direkte befal av oberst 01af

7sk Sjømanneska-, en god forbundefelle,
T- FTcBren iteTO.6ST Tv'We-r-nie-bTragla forioden d privatbiler innovor Kvamskogen.,

kjØrte dem ned til Dysse ig lart dem 1)'t en lektey sto Bjørnefjorden kantret lekter6n
ove, og da det ikke var bremsoklesser på bilene, gikk samtlige til bunnss

Oboks lqiftekfan uSamson" kantret fr:r3eden ng forsvant som følge av tyskernes
sete bJepemanøvre, Franen -7ar lelet av tvskerne.

vVv
ILnister Frezheimute og kjører,

Irethein nar T den scnere td v,ert sterkt kritisert i den agernanske" presse fordi
han ikke har gjort fortgang med å realisere partiets programpost on å føre jorden og sko-
gen ti=baj=e til bøndene fra de stare indu±riforetagender. Han kritiseres ogse for g_ ha
vært altfor slippndt når dct gjeder konsosiJner for blrfolk ti: kjøn av :andei.endommer.
Nå har Fritt Folk også tatt opp kribikken,

vVv
Han kom unna.

PUb numipa Oslo . PoGtkontor ble fo2 en on uke sidan vitnr til et dramatiSk opp-
trinn, En Ma"rin kon løpende inn I ?akke,postvdelingen med Gestapo i helene, Uan gjorde
tigersprang over pnkkehaugene ng fbrsvan5. En dame ble sret i hånden av en kule fra .Ge-
stapos revolVere,

vt:v
Nasiredaktør Clav Eide jr . ilasjonen døde une_er.on ftst i sitt hjem, K5in satt og lekto
5.CciFei'oTVWen-nT, "-erkTe-7f7 tTFvTs Deh gikk plutsdig av.

Samkjensle
I krigens nedfør ar det rekke av våre landsmenn som har m=1,ttet forlate landct

eller sitter som regulæee ianger eller gisler, og mange av dem har derved fe_tt sin virk-
somhet eller forretnIng skadet eller helt stanset, For folk som hnr arbeidet holt alene
eller Tn-aktisk talt har det ikke wrt mulig for hjelpsomme kollegor e„ holde
virksombeten gående i vcdkommandas navn, Klienter, patlenter eller kuner hat da måttat
ty til andre i vedkolwiende fag ellar 1.1ring for å få dekket de øyeblIkkelige behov.

Ivre-n—ST:snart den tidlIgrer forbindelso igjen får anledning til å gjon0ppta sin
virksonhet. e alle kundel Se det sin klire plikt hurtigst mulig å knytte den brutte
forbindelsen ptny De kolleger sen u.frstyi-ret har ku=et drive og tildels utvide sin
virksomhet i okkupasjonstidon ut bidra sitt til at d lInje blir fulgt,

vVv
3000 tvskere overga seT„ til norsk løytnant,

- “Wl]Wren-f7 E07e-dr;fs-D/Wde-ib-ITr.K,-b-re "innt fltt" av Gn bergansk løytnant med navnet
Pedro, sompM.nte.rer at slumpohell og froidIghet spilte den viktigsto rolle i den nosten
utrolige episoden,

Et R.L-kolvani i den 52, Lo*land DivisiOn ng under i8tise aV ifajor Johnston had.
de fktti oppdrafi' å undersøke forholdene i Middelsburg, som stakk opp som en øy QV arannmasi.,
.sene son oversvøwlet 7Valoheren. Kompaniet brukte sjøgende tanks, såkal.te buffaloes.
Pedro var i den første T3euffnlo, og et gc)dt stykke foran hovedstyrken. Han kom uten
b/4k til utkanten av byen hvor de forbausende nok ikke så en tvsker, nen ble begeistret



mottatt cv byens borGere, -En politimann vtr villig til å føre Pedro og en skot-sk-kap-
tein tilen tyske kommAdant., Pedro trakket ived med hvitt flags i en h&od og revolver
i den aared, - og vdftet-dvrig og ne'rVøst med begse deler da-det giutselig, dukket opp
et heit kompsni tyskere, Men sjefen for den' bare hilste stramt og meidte at den ville
oversd ses,>t,osyedro boordret kompaniet opprArsjert  os  forlangte dt kompandsjefen skulle
våso vedb5,1 .komsnindanten,, Det vn.r stille forjan kormvandantboligen, ,og en bukseskjelvenda
Pedro buste inn, skitten og tilsøist, og tnaft gsnero.:Len med hele- sin blankpussede stab
som ste.?klar tll å overgi seg, MotSkt.og iigrammstiked_sk ty'sk forlangte Pedro
gGisesløsevergivelse vesne av  Tdon  llicrte øverstkommanderendo, Konmandanten ville
giern2. vite Pedros Grado udberleutnant, sa Pedro, rund Sda?" Den fornirmede kormsndo_nt
tev frakkablipslgene Lii sida: nIoh bin ein Generaiil, Pedro vsr Ikke vant til sånt, og
tyskeren heavdet dot vnr belt uruliM  for en geneaal ï oversi ssg til sn simpol Oberleut-
nant. Pedre forklarto  t  b cu ulletGndig enrinset og hundrevis av storo kanoner var
innstillet mot kommande„ntboligeno .Styrktne vftr ko=ndert av  SI1 oherat, det var det
meste Pedro turde strekke seg til, og generslen kunne gt, red på å overgi seg til nbersten

major johns-con-
S. vrtr det Yente på kam, Situn.sjonen bogyntr  Ol L  pinlig, for uto p?' pin.sson

hadde det'etteuhnden sam`let seg flere hundre tyskere med sine pakkenelliker, Orkring
de'n :begynte nederlondevn å bli ten'nefig nawg=4-ondes  sPYttklyser og skjellsord 1-mag1et ned

over  de foreake herrefelket, og gsnstalen  kom neaten pg, gråten TVer donno skjcndins av-
den tybke militære æres Cm ikke Psdro kunne stoppe sivilbefolktsingens skandaløse OPP-

trsden, Pedro følte seg som  ra  rarlden R7 en vulkan og var magat  3,nteressert i ordneas
forkold, men just snm han skuliG ut og ordne opp, kemsnajo u  Johnston me.d rGsten qv kompa-
niet, Pedro forklnyte or fart og johnston hadns intot imot en ra.sk forfrem,-
melse til oberst, flå foseg,11-± overgivelscn i former som ikke atøtto den tyske ParG c Ge.L

neralen tilbød samarbeide ntc,r det å  ctonpe dc,  marge bur('Te  1-yqkc.r- ite 1 bven 8 OM

ennS. kunne finne
1,12  timer  hedde det Jkompa'flet nok å g**S.:'e uod overgiveIsen inntil det kom

forsterkninger, Pedr6 mj.ket opn eu .arrogacd; Genere,), bcDrdre kam til e fjerne
sprongD dningero Generalsr,joren pftsto at tg,n_ Ikke bac',Oe grele o'_onararbeide, men det

hi‘alP ikke Han hilste strfl.mt mod FrItiorktiso.s os  ?edro tuuet msd at hon jille bld skutt
hvis.det dentok .seg. Ds gener.imrsjoren kom t5]bake etter a ka e dnet saken Yed hjelp

gv sin.understt -ei-, fikk Pedro et nytt foreSrag om generalraajores ukvndigket og Pedro
m?ctte endelig ikka s nre ham'bvis dkke alle aprensndngeno Yar fjerflet,

Pedrc Lnspiser'te  ofri2e'rene som var stucah sannel, Man spsite  0s1  noen
hadde vært d Norge,, Jode.,  en hel del: Dn. gjorde Pedro oppmerksom tL at han var nord--
mann  eg  kjente schweinehundene fr,a okkupasjonan, De Yar det, plutsel kg ingen smn braddo

katt nue med dem gjøre, DC, hadde bgre vrt de n permisjon eller som tuFisterc' Norge
var det hele tatt et enestående land - kanskje det gikk nn h idtt Yarm ta?

Tyskerne  sou  overga  -seg  ho.dde mat  nok fog 44 000  ismiraskgr i  20  dSzn  og vpen og

ammanisjonfor månedeus ver de ds:gorgil*serS;e og vattrkro.a:te og batneils
Gle.de Over å w;re ferdi,ge mAd krigcnn

Pedne yetr Ir.edi Forge i 1940 og hoSde r;siyr. aine Yonnsr bli skutt eller tatt

tiltange::og sett nasiste:;se uttelde seg,i Berger., 3.‘1 endelis tt kommet på fl.ktt

kjøl igiann Voderkvezende smskte thampsgneskSLIen frs generalens Lte vinkjeller-•


