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Bare Io dager etter evslutningen  av den  russiske sommeroffen-
sivt  innledet russerne sin vinteroffenelv i stort formate  AAgrepene  ble inn-
ledet langs hele fronten fra Kuban til Lenineradavsnittet.  Offensiven begynd-
te degen etter at tyskernes offiserer sendte  hverandre lykkønskningstelegram-
mer med den  vellykkede utgang av det storstilte forsvarsslag i  østt  og de
tyske komunikeer meldte  at  nu'ver russernes frammarsj stanset, Allerede et-
ter 2 deger ble Tamanhalvøya renset og styrkene drevet over  Lertsjstredet.
Ved Xremensjug og syd og nord for  Kiev har russerne  fått fast fotfeste på
vestsiden av Djenprt og over 8 divisjoner er nu satt over elven, Det største
framgtøt foreg år,mellsm Veliki huki ogVitebskt hvor  russerne har Grobret
det  Viktfge knutepunkt revel og  rykker videre vestover.  Dette angrepel er
kommet  helt overraskende på tyskerne t som skraper sammen alle disponible
soldater til og med ingeniører  og peonerer til  å møte  russerne,  Hvis tysker-
ne ikke  makter åstanse  dette framstøt'og  russerne ereier å  trenge gjennem
Estland  til Finskebukta vil dette være en katastrofe  for den  tyske nordarme
under eeneral Dietll som står i Finnland og Hvis den russiske
flåte får fritt spillerum i  østersjøent  vil  forbindelsen med  Norge bli nære
mest-umuliggjort.
ITALIA.

Den 5. amerikanske arme  rykker langsomt men sikkert nordover
fra Kapoli og har erobret Caserta.  Den 8. brittiske arme rykker  nordover
2 kolonnert en langs  kusten  av Adriaterhavet og en nordover fra Beneventoee,
I går ble meldt om erobringen av 7 byer. De tropper som ble landsatt  ved
Termoli rykker fram i retning av den 0. arme t  for å oppmå kontaktf eg  har
fått flere forsterkninger.
FLYArGeEP. De siste 3 døgn har  på  en overbevisende måte vist tyskerne at
den alliertee luftvåpen ler det totale herredømme i luften, Tyske byer og
industristrøk  her vear-Uii er us ans61ige attangrep.-Amerikaneke
festninger har bombet Gdynie og Danzig og '?oeher uttlf verker i Polen.
Iloskito fle her 2 netter på red angrepet Berlin. De største angrepene ble
rettet mot ilinstert  Rannover t Bremen.  Størstedelen av disse byer ble legt
i ruiner. Av endre  byer ble Stutte ertt, Kasselt  c4elingen og Ludvieshafen
bombet, Fra nordafrika har ellierte fly deglie  bombet flyplasser på Kreta
og qhodos og tydke båter  5. Ireeerhavet.
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Rassia i Oslo.
For 3 uker siden holdt tyskerne stor rassia i Oslo. Vel

2000 tyske soldAer ver i aktivitet under  ledelse  av Rediess  oe  Terboven.
Det sies at undersøkelsene jlclt ettersøkte nordmenn t  plakater f  illegale
aviser  og redioepperater. Fa hvert gatehjørne ver  opstilt  mitraljøser  oe
for hver IO meter i satehe var postert  tyske soldeter med eeværene i  klar-
stilline. fikk intrykk av et tyekerne reermest tok det  hale som sn man-
øvree dt ble blandt annet  utleet telefonledninger så de forskjellige av-
delinger hadde forbindelse med hverandre. Overalt hvor tyskerne kom over
met eller klært  tok-de det med  ske.  Ingen kvitteriAg ble  eitt for noe som-
helst. Til og med smAkårsfons rasjoneete varer tok de 7med  sis,  en emørklatt
her  oe  der t  sukker og høist nødvendiee klrgr e.s.v. Samffle daff ble  visse deler
av Bergen hjemsøkt på samwee  måte.

Da Hitlers siste tele ble  holdtt medelte  en tysk offiser fra
seenen på ':ehrmaehtskino i. Storg,ten i_Oslo like før talen t  at den vilde
bli overført i høitaler før forestillingen. Av de tilstedebærende tyske sol-
deter forlot 30: slen, De ble straffet med ikke å slippe inn til forestil-
lingen. Talen ble bi.a. også overført'til den gamle restaurant netropol hvor
Todtfunk.sjomrene holder til. Også her demonstrerte endel av de tilstedevæe
rende ved å Corlate



Borgervakt.
Forleden kveld ble endel av byens borgere av politiet beordret til A møte
fram til såkalt vakttjeneste. T;tter hvad der fortelles t  ble de frammøtte
holdt innesperret hele natten og slapp først ut neste dag. Siden har da vak-
tene "patruljert" på bråer.og tunneller til værn om den sagnomsuste tyske
leermakt. Det er vel dette som kalles for gjensidie beskyttelse. Vi er klar
over at hele denne vakttjenesten er  an  spesiell tysk form for sjikane aet det
nRrske  folkt  men hvis tyskerne o4nasistene tror at de på denne måten kan
kue.vor motstand2  så  tar de nok 1"5.1 som så mange genger flar, De innkalte bor-
gere-e3e7-;eceee.4a vakthldn"-Kied 3odt humør t  og vi tror åt man kan være
såpess opt4Mietisk å se  denne vaktt,lenesten som et stort tyek svakhetstegn.

Siste RUnde.
I løpet av de 3-1; år Norge bar vært beeattt har hjemmefrontens kamp kastet
glans over  Norges navn  rundt hele den siviliserte verden,Det som i føtste reke
ke har vært hjemm'efrontens styrket  hap vært de enkelte menns våoenløse og
motige  innaatte for det de mente var rett og riktig. Hele vor våpenløse,kamp
for frihet bar vert båret oppe  av en  tro på at rettferdigheten
vil seiret  og vi har med loven r-eggen brukt de midler som et undertrykt
land har til rådighet til  å bekjempe  fienden. Innen denne ramme hat vi midler
nok til å lage de største vanskeligheter for motstanderne uten å begå volds=1§
handlinaer. Ut fra dette synspunkt  er  vi uenige i en hvær form for attentater
og bruk av  sprengstofft og vi vil inntrengende advare mot overilte handlinger.

Vårt s'tandpunkt er ikke i første rekke diktert av tyskernes
og gestapos hens'ensløee gjengjeldeleer mOt en uskyldig eivilbefolkningt  men
hjemmefrontens karr er en vånenløs ke,m2  og en åndens kam2 mot undertrykkerne
og vi vil ikke 4Q(-,kjenneet . denne fl-.Otenaskal svekkes ved at overilte volds-
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De allirrtes flyvåpen er i d.ng så sterktt 'at hvis J7._lesunds

Bunkerstasjon eller de båter som kommer dit med kull t  skal ødelegges,.så vil
et fly lettvint kunne ordne denne sek. Og  hvis det var,noen strategisk grunn
til å skremme Lyn Gordon'Aune t vilde et par små bomber fra et fly fordele
trykket ligeligen mellem aune og hAgelin.

Yo kan man vel temmelig sikkert gå ut fra at ingen av byens
befolkning har hatt neen andel i noen av disse to attentater". Ten vi vil
henstille til til alle om at ingen yter assistanse eller på anden måte med-
virker til lignende episffider. Vi går no inn i siste runde t  og vi har alle det
ansvar at vi ikke utsetter vor næste for unødige lidelser eller fare,

Arbeidsutskrivningen.
Det har no vært stille om utskrivninger til tyske annlegg i det siste. Men
det er liten grunn til å tro at det  er  slutt med utskrivningene, Det er hel-
ler et stille før stormen, Onde tunger kan fortelle at "konstituert nasist-
bestyrer" rindal for tiden er fuldt optatt med å utskrive "damer" til per-
sonlig " nytte og hygge".
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1an må være klar overt tyskerne i NOtge'' etterhvert som de

forstår at tusenårsrikets tid er ute t  også  denne gang i en overgangsperiode
kommer til å optre pirrelig og arrogante, At de formtiden stjeler mere fra
ess enn noengang før t er, en sak for  sigt  det henger sammen med evakueringent
men det er grunn til å vente overilte handlinger av tyske soldater enkeltvis.
Man bør derfor unngå all tysk nærgåenhet i de få måneder(?) som er iejen.
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Vis DSIJJ2 tel  dine venner og kjente som du stoler på og hjelp oss i vårt
arbeidet  men vær forsiktig at ikke avieen blir sett av nasister,
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