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•Pyhetene fra London den le.februar 1944

2n dagborden fra Stalin iFår kveld muldor at de ti omringede
-uy-oke divisjoner i hjnjevfelle,n clus en tysk panserbrigade
er tifl-ntetcjort. Tyskerna bb.r hatt 52 000 fAine og 11 000

Dessuten or ytterlicerc 22 000 tyskere falt under
pa  å brvte rinen om de innesluttede. -riusserne har

c alt utstyret til de 'omringede divisjoner.
c2rnes ainet Stalingrad - like uhyggelig og like  menings-
. Pt nyti bevis på Eitlere vanvittige krigførinc. Fra

i'ts:i;k hold ble tyskerhe budt meget akseptable kapitulasjons-
vilkar: Fritt leide far allo offisorer oz nenige - full an- .
-medning til A vende tilbake til Tyskland etter krigen - prd-
viarlt eyeblildoelig nlie syko og sårede under kyndig lege- ..
rhandlinc - alle skulle få beholde sino uniformer og deko.;.
rIujoer (1.?;persomlige eiendeler - høytstaende offiserer også
inrordat. Detto tilhud ble fremsntt for 10 dagerbiden, og
flere gc toraler og høyere offiserer ville akseptere det; men
Hitler'.ille det anderledes - forkastet tilbudet og"ca ordre
til at-Ao måtte holde ut for onhver prds. I en senere dags-
befrfling sier Hitler at de skal kjempe til siste nann og
heller begå selvmord enn å gi opp. Russerne begynte så sino
angrep for å tilintetgjøre do tyske styrker. Stilling otter
stilling ble tatt oc i  går var det bare spredte gruppor
i4jen, fordelt over det kUperte skocterreng i ontrådet, AIle -
gja-Inombruddsforsøk fra tysk side har Vært forgjeves, til .
tross for at 8 panserdivisjoner ble satt inn og det ble sam-
LA mer enn 600 tysku fly til arn!reput - alle typer - dess-
uten en nencde tanks og kanoner. Atter og atter kastet de seg
ihn  met det tyske forsvaret - og ocpnadde i høyde å bryte
re;re  midlertidio kiler i russernes ring. Ofl resultatet'avdet
hulu er 22 000 falne, 329 fly tapt, hvorav 179 transogrtfly -
Junker 52, over 600 tnnks oc 324 kanoner ødelagt. re

gjorte tyske divisjoner var fra Payern, Sohlessien og Vest-
Tyskland, s=lic fra Prankfurt an Mnin og Darmstadt.. Dertil
ke,r_Lr en metorisert SS-brigadu og SS Viking.
Dut tyskc: keu riunik, i dA,T; innrømmer ikke det totale nedjr1ac
i - nj_prbuen. je kjerer opp med en ny logn: De onrin,;ede
styrk.:r har oppnådd kontakt mod von Mmuntoins troopert Men
det vurer vel ilege se lenge før tysk2rne o;;oå må erkjenne

ubarmhjartice sanheten: nå 1itlers ordro er det nå
lihvidert nenved 70 000  menrrsker. - k. tyske offiserer lot
3inc sold. -tur i stikkun og flyktLt pr. fly så langt det gna
en sjanse,
Let tyske kommmnike jnnr,u r inidlertid idng at de har opp-
citt dc t  meget viktigo støttipunkt dtaraja Russa syd for
Ilnern-C - Jn - og dermod kur frsserne kontrollon over et nv
de viki± esto punktcno pa  fremstøtet not 2stersjøen. Staraja
Russa 2 16.armes hovedbase. Byen bld truet fra to kanter -
idet ruuserne rykUot frum met don fra nord vest og sydfra
fra Luga. Samtidi:g har de nå avshåret den vikti.rste tyske
farsyningslinje til Pskov - sem nå blir bnnå vii-c>rtictire for
russorne som en defensiv stilling mot Estlands og Litauens
2;r3nsor.Spørsmålet blir nå om tyskerne vil greie  å  liolde
Vitobsk deres siste redning hvis de skal helle nOrdfronten
somflen, nord fortsetter russerne fromrykkingen syd
og sydvest for Lugn eg har avskåret hovedveien fru Ilmensjøen
til Pskov•
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FTL', i  Lliamuldes det at de alliørtc styrker på 5 arnes front-
3:?  holdur zlle sinc stillinger antakt, til tross for at
t yokernos annen ofd'ehsiv mot Antiobruhodat nå rusdr heftig
d Z trelje ddgun• lIonnunikeet muldor zt tyskerno ikfe har
op hAdd annet enn onornu tap. På 5,armos hovedfront har de
ållierte erobret on heyde vost for Cdssino. På n.armes front
hay darlic vier hindret opuracjotene. Men det allierto luft-
vLpen hzr vmrt i intens aktivitut og har hatt rasr enn 15.6o
ntflyinger - not tyskernes 185. Britiske krigsskip har does-
utcn bonbsidert tyskc transportcr  os  forlegeningssteder'
ved Fornia hck fiendens linjer. Dessuten bonbet de fiondtlis
okipsfart utenfor Itnliae vistkyst og tyske barakker i Hellas,
5 tyske fly ble skutt ned, rens det savnes 9 allierte naSkin-
ur. - Dut nå meg.et aatzlto klester ved Monte eåssino er
et av de eldste kloster i Italia, og det ble inntil canske
nylig bebodd av.et fåtzll nunker som skullo ta vare på det
gamle stedet. Da krisens becivenheter førte esnen inn i
kricssonen, ble det fra eraelsk side rettet en inntrengende
honstilling frå  Paven  til de krieforende on å holde klosi) r-
et skånet, ferhindrat ikke tyskerne i å benektige
sd:  stddet, jake bort de nunkene 301:1 befant seg dor,  O  on-
danne klosture* til tysk festning. .3tter at de nadde c,rjort
detto, sundte ungelskmennene'den on henstilling on å trokke
seg tilh.ke  1ft  klostorct, fordi det eliers ikhevar.til å
unngå at det villo bli rassert. Tyskurne overhørto det full-
stendOg så kon de a1liertes "hensynsløse skjondins"av
det li nlo kultursete", lacLr det ikke befnnt. seg "on onoste
tysk._ og hvor tyskerns til og nel haddo sutt vakt utenfor
for å ntsse  pe,  at ingen kom og ødela det! -
Sterhe znerikanske sjø-oe fly - stridskrelter har rettet
et voldsemt angrep toot øya Truk i Carolinegruppen i

Angrepet tok til onsdag og er det krzftigste som
amerikanerne hittil har satt icang uot jananerne i disse -
farvann. Det deltar en mencde fly fra hanarskip  oc  dosuton
flåteenheter, Det fereligger onnå ingen n.J1dinger on opp-
nåddu resultater. Truk er vel verdeus storste havn og har
n rt benyttet av jnpnnerhe etter nanda:t i 25 år, son flåte-
basis, Da ancropet beuynte, lå det 25 krigsfartøyer pa hav-
non, - I det sydvestlie Stillehav har dnerikanske f1y an-
grepet en japarsk konvoy og sunket 6 skip. 44 japinske
maskiner ble skutt ned under angrepene på bekostninj av en
nmerikansk jager.
Dot britioke adniralitet meldur at et transportskip med
anerik'daske soldator ur senkst i kuropeisk farvann. Ca,l000
nann ble reddet, nen  ea.l000  snvnes, -
Enheter fra den 9“-..erikienskc flystyrke or konnut til Stor-
Britantia fra Afrika for å slutte seg til dot allierte in-
vzsjonsflyvåpen.
Natt til onsd.ugvar Berlin utuntt for det 15.storangrep
sideu 28.nov'jmber 1943. Denidsgangsn ble det kastet den største
bombs1;2,st som er kzstet not ett tysk mål i dennu kricen,
nemlin. 2500  tonn. Det raste voldsomne .1ranner r) rtaksøylene
kunne ob,erveros i voldsonne avstander fra bysn, - Santidig
ble det rettet avledningsangrep not Il'rankfurt an der Oder.
Av de oa,1000 fly saa deltok i anc;ropene envnes 43.
Sarme7 lingt mVILLKAT."EN  11J, 3T.6 SOM PA
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Ik-ndonnytt ha.( do J.jW for dan presses samnen—
tgat on artikkel som pohte p er vasc npTittlise innen
h e J1renten.

dengang avstand a, en eliM tenhn, Mon do siste
g lcn  begivenhotor hnr 'i rd.U.ei hedd3 sin berun—
oele.”
iittur hvn vi nå vet, skvldeas onbraMLanvllot for en stor del
provokaejonor fre e% hold som mer. ered• andre forhold •
vdlle tatt seg i vare for, Det bn1  il,Cali;; gdst seg, at de
aviser som har holdt seg utanor "p:,aa9eringen" nok har
fått en snart non ikke rer fs / øleli otn at alt stort sett,
er intakt og i {sjenge
"Fri fåst eV6ge1se" son ote ntnnftr adngen, har så.vidt
vi'vet greidd å konne ut•hele:tidon, både under  oe  etter
aksåonon nåt den fri bredso:

Mandag den 7.februar holdt Ingvald Haugen et -foredrmg fra
'bondon: "Hjemmefronten kontra utcfronten". Hen beeveget
seZ fer en stor del saastil"  (3&: fsnt å lannae karakteri—
sere hjnemefronten son "Øistein Eeimdfsing" i notsctning
til de "rii.ntrd Jorsalfarere " som sitaar på sin tue trygg
d Iondon uten føling med det press 'søm hjenmefronten er ut—
satt forl Han s uttaleiser synes å plassere hjernefronten
som et begrep uten bakgrunn, som lettvint kan feies til
side for.å at plass for de foknold son rådet før p,april.

Vi tror å kunne - si, nt det som ver neppo har noen
unlighoter og noen berettigelse i dot fremtidige fric
N orge — med det forsvareisystem vi nå har — opphymet om
en fast ledelse,

.Å en regjeringsforn son ksn tilfredstille alle krav
d ea tid nvor etterkrigens probdemer konmer i forgrunnen
er LnIkelige Bet er likc vcnskelig å sette fren retnings—
lin: -; men vi tror nok kunne antyde at et administrasjons—
råd a utstrakt myndighet under an sentral, samlende skik—
kelsa — KONdEK — vil b3i den form son må ansaes best skikket.
Etter vår moning gjeldor det fremfor elt å unngå de spldt—
tende kriser det demoktratiske valg;systån fører ned sog.
Dot er ikke vår nening å kaste en nanske, nen ene og alene
å gi et varsko — som fJondons folk se14.fromtvinger. Vi på
hjennefromtcn, som sitter midt oppe,i dete vil Ucke ha

vårt arboid,:depurret av partipelitisk kjegl öç splittolse.
De divergerende interesser ma ilke vokse seg så sterke
at Hjenuefronten blir ut "kontra Utefronten " i dette ords

betydning. — Ethvert politdek spenningsforhold
vil vtere egnet til å skc.do hjernmefronten. Det vil skape
en usikkerh,.:t som brie vdd bldra til on øket vaktsomhet
og dermed følgende nervapåkjerning for den son "arbeider".
? ølelsen av og risikoen for å bli "droppet" eller "delket" .
av politiske notstandero i on tid hvor dette lett og smert( -

fritt kån gjøres, nå mvvc:rf,:es for enhver pris
HJEMWRONTIEH aTdIladdENTrdilE SAIMEHSVEISET HEIE MD ETT
iNEsT: MÅLt Å få renset norge for tyskere og naaister,
Når vi oppnår dette, er veien benet for frentidens problem—
er, som da utvilsomt vil finne sin avspenning i fredeligere
gjørsmål.
Dott'e nå og skal være vår retningslinje idag!
Her hjoraae blant arbeidere, -bønder, fiskere, forretnings—
folk, leger, lærere, prester, advokater, studenter og
skolcungdom — skal det nye Norge vokse frora. Det blir vårt .
eget mnsvar —  o•2- vi nå være våkne,
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I de sistu fijer er dut konnet 6000 nye Gestapomenn til
Kjøbenhavn for å overts dut dunsko pollti„ .:.ensikten itrarå
foreta en overrunpling msndag den 17.januar, nen da det
politi vnr blitt vsrslet på forhånd utsatte tyskerne sin
overta.T.3u1su av polititjenosten. Meningen var å arrustere
ssmt o politimenn  pd.  on nun da planon blo røpet,
ble ;å. den aksjonun ut. tt, Isteden sendte tyskerne ut en
neld on at dot var truffet en overenskomst om felles
rykki nollon dot danska og tyska politi. Situssjonan er
frende1s uklar, nen nå finnes det mellon 11 - 12 000 Ges-
taponunn i Dannark,
Iyskerne har laaet en tank3rav :pS 9 mutere bredde i Jylland.
Den fra Jammerbukten over l'aas til LiEfjorden. Deretter
fortsetter den ved Lenvig og strokker sog herfro til Nis3UM
-Bredninj,. Fra sylsiden nerfra går tankjraven til aing'køp-
ingsviken o,;;. sk;:l senure aå til nord for Esbjarg. Vast for
Thist2d  CT det bygtet 4 n hgyo  ly)ton(31nurer.

Morde-upå Ksj Munk kai nå ansoos oppklart. Etter at vicepoli-
ti-inspekterRialstrup Indda vendt tilbake fra Sine etter-
forskniner og av:itt en rap-.)ort på 127 sider, ble videre
undersøkelser innstillet etter tysk ordro. Kaj Munk ble_dag-
en før nordet hontot :tv 3 tysko politioffloorer fra den
tyske garnison i Kolding, ck; san= med dem var nedlemner
av Johalburgkorpset. Ettor at tyskerne hadde forhørt Kaj MUY;
ble det overlatt til _l3d1ennene av Sehlaburtkorpset.å føre
ham tilboke til sin bopol. Tå hjemveion dreptu dissetKaj
Munk i skogen 10 kit fru Silkeborg.

Gestapo forlante for on tid siden at Zjøbenhavns.18 poli-
tistasjoner hver skulle stille en politisjåfør - en tysktal-

-ande.politinann - til disposisjon for let tysko peliti. Poli-
tidirektøren annodet politinennune om å nelde 5e2 frivillig,
-Mun Ua frioten utløp, hdde ikke eu nann neldt segl

-Gost o i 3annark anvend.,r nå en ny netode for hvervinj av
Spio, r. I den senore tid hnr en sett aiinonser for ledige
stilltnger i avisene - for kvinner - de er blitt bedt on
å melde seg ti/ en testu,A .1dresse, Dugnårhus, son er Gesta-
poo hovedkvarter. Hor fikk de tilbud on å vmre "sporvogn0-
-spieneru for kr.150.- pr, måned.1

de sisto to uker or dot konnet nånge quislingfolk til
lijobenhavn Noon av den ar hirdmenn, De sknl plsseres over
hole Danmark for å søke å konne i hentakt ned -.)ublikum under
foroadvanda av at do skal foreta innanling til fm-dol for

,de nors-ka studentene !!
- - - -

Eksporten av bas1n1artc, norske radioapparstur til Tyskland
fortsetter. En re:.;nor nad at tyskurno hittil L±.sr sendt ea.
120 000 apparater til Yysklsnd. I de siste måneder er lager
etter kager blitt tømt for appsrster, son er blitt sendt
.Videre. Sist nar nå tysker,nu tørnt do l',sre som har vært 1
Caksheepitalets og Storabrands lokalcr,

Iike før jul ble 3 luicterer i Kristisnsand arnstert, Eleve-
ne holdt i den -talodninj on krafti:: pipekonsert og 60 o-la~e
ble rtrrostert, av diss- slapp 25 ut- til jul,
Arttår. $pnere er oeså
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