
ALE5taNta :ataikes

-"ktUVDSKUE,
4ÅeLGLiCkfiwAII4'.  Russeraes  offensiv fortsetter med uforminsket kraft. Ved  inn-
tagelsen. av Dnjeprppetvvlikk  har t:askerne mistet et av sine aller viktigste
støttepunkter. Yyen ble besatt ved et-overraskende angrep fra østsiden av
eiva. Store R. styrker ble satt over om natten og allerede etter 20.timers
kaMp måttetuskerne i største  hast rømffie byen og etterlot ses veldige meng-
der krigsmateriell i kanener t  tanks tbiler tgeværer av alle slagslamunisjon
bensin og store.matlagre. Dagen etter  hle• Drfeproggs 3 mil vest for  byen be-
satt.-Etter inntagelsen av  Melitopol fortSetter R. framrykning mot Krim.a
•TraSs"1 sterke tyske mbtanngrep og hardnakket motstand av minst 20 divisjaner
kjemper R.  seg framover •og står no mindre enn 5 mil fra  inngangen til Krim.
Dereraser. Veldige luftkamper over slagområdene, men er total overlegen.
I'oran Erivoi aog  taser et kolosalt panserslag, og det ser ut som byen vil .
falle løpet av &gen. AV de styrker som rykket sydvest.fra Kremensjug t  har
den . høgre  flanke dreiet nordveetover og marsjerer mot Lirovo. Utviklingen
på østfronten har brakt  dentyske  front i den største  fare t  og det truer med
en.direkte katastrofe for de styrker som står i Dnjeperbuen. Tyskerne er gått
igang.med å trekke-seg tilbake fra store omrder t  og meget vil no avhengeav
om general  Mannstein rekker 'å .opprette en ny  forsvarslinje lenaer vest. Det
ar med-den største spenning vi ser de kommende uker i møte..I Italia  rykker
de allierte langsomt men sikkert nordover. Tyskerne er kastet ut av•  sine  stiJ
linger ved Volturno og  trekker seg tilbake til nye. atillinger ̂ litt syd for
Rom. De frie jugoslaviske styrker  har hatt ny framgang og errobret 2 nye by-
er  • Ungarn har erklært at de ikke vil være med på å forsvare  ufeetung EuropE
Vervøsiteten i Ru],garia og Rumania er sterkt stigende.-Konferansen i Moskva
har.no.vart laI2.dage.  Det er sparsomme meldinger som siver ut fra Kremltmen
de.3 lands'utenriksministre'og politiske.og militære eksperter har timelange
,Møter hver eneste dag t  og'der meldes  at  man er meget tilfrede med forhandlin-
gene.-  rye  sterke  amerikanske str5.4skrefter er kommet tilabritisk  havn.
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. a - Rtterhvert som vi neermer'oss slutten på krigent kommer naturlig
det  spørsMål mer og mer  fram i forgrunnen: hvordan skal»overgangen  arte  seg?
Om. få.måneder er vi igjen herrer i landet- men hvem skal utøve dette herre.
dømme?

• . :Tinkelte synes.å gå ut fra at de gamle menn og partier fra før 9,
april skal oVertat  og på enkelte hold snakkes der om en forholdsmessig repre
sentasjon  innen statsledelsen og de kommunale orgaher, etter partienes styrk
forhold før krigen o:s.v.På andre held næres der frykt for at krefter yttera-
til høire skal gripe sjangsen, gjøre kupp, og.skape et autoritært styref  mens
der omvendt på den annen ytterfløi snakkes om faren for at kretser innen
arbeiderbevegelsen skal utnytte situasjonen  til kanskje rent revolusjonære
tiltak.

Vi er helt overbevist om at slike engstelser er ugrunnede. HVis
der overhodet er noen t  så er det iallfald  forsvinnende mindretall som leker
mededen  slaas planert og ikke en eneste ansvarlig mann med virkelig tillit . o
innflytelse, For er det noe det norske folk er  blitt  ferdig med for all fram
tide så er det alt som  smaker av diktetur. Alle undtatt kanskje en eller
annen liten sekt av virkelighetsfjærne fareetikere er klar over at det er
frhetens og folkest rets vei vi skal å • Det er jo nettop for friheten og
folkelyre vi og vare lerte ear kjempet den lange og bitre kampen for.

Voe helt annet er det dt det blir en første overgangstid før alt
,kan fungere normalt. For eks, bare det åaholde valg krever et stort teknisk
apparat som nå etter snart 4 Ars fremmedstyre ikke er forhåndent og som hell
ikke kan improviseres i en fart. På dem annen side vil sammenbruddet av det
nåVærende -regime'1,og de problemer selve tilpasningen til fredsforhold reise
krevc.,øieblikkelig og resolutt handling ikke bare i administrative instans
men ogaå fra det hold vi kan kalle folkets tillidsmenn.

-Tiden vil vise-om Norge vil bli befridd skrittvis ved invasjon
eller mm tyskerne nedlegger våpnene som et ledd i en alm. våenstillstand
etter Militære avgjørelser annetsteds.



HVer dag vil  ledelsen bli etilt overfor problemer som kan løses som rutir

Men  begge  tilfeller  vil det ved siden av militmte eaere myndigheter så
si fra første stund av vmre  behov for menn som representerer  folkeviljen.

sekert  men som innebmrer politiske vurderinger og avsjørelser. Spørsmålet er
da hvem som skal treffe disse avgjørelser inntil valg i betryggende former
kan finne  sted.

Det er helt misforståelse når enkelte her mekanisk vil gripe  tilbae
til forholdene som var før 9. april 1940t og å regne med partienes davmrende
styrke  o. s. v.  Hvilke politiske skillelinjer  og styrkeforhold som  måtte kom-
me  til N vlseseg  når vi igjen.går til valg t  vet ingen. Sikkert blir det en-
derledes enn det var. Yen det er  XXk  en sak for  seg.  Hva som i dag  imidlirtid
nå vmre helt klert  for  alle  er at: INNTIL ,12GUL._;ee; v.LLG 1-LezeIJI:LeT tlie211) OG
ii POLITIS.:e; e'ke3HOLD D e e Å L i E D j e e  A U L A R E T WeTIL D, SIbT1L leee Z S Å  .eTT
'eeLeSTI. PAJITI I LOAGe, OG D2T :.JeUv:WRONT2,

Alle som har tatt ektiVdel i dens arbeidet  er på det rene med hvol
dan gamle diVergebser er  skrinlast og partiskiller er brutt ned i. disse årene,
hvordan folk fr.  motsatte leirer har runnet hverandre i gjebsidig respekt og
tillitt  hvordan samholdet og konsentrasjonen  om de felles store mål har stil-
let gammel  uenighet i skyggen. Det er ikke mellkm de forskje partier  grensen
har gått t  men mellem  gode og,dArlige nordmenn.  e-valitet og karakter her gjort
utslaget t  ikke  variasjoner i samfundssyn.

Den oppgave vi står overfor den dag  tyskerhe legger ned våpnene t  er
naturligvis langt mere farefri og glederik enn den hjemmefronten har hatt
gjennem okkupasjonsårene. Yen vi må vnre klar over en  ting:  Den blir ikke smr3
lettere. Den  vil kreve nøiektig  den samme vilje til samhdad og innsats0  den
samme evne til lojalitet og  senlins om de store mål. I de uker og måneder da
studig nye økonomiske t politisketadministrativetjuridisketpsykologiske og are-
dre problemer kommer tchl å velte innover OGS og kreve  øieblikkelig handling
da gjeller det å  treffe de riktige avgjørelser - mer enn kenskje noengang før.
Det er da  grunnlaget for vår framtid skal leggest  det er DA vi har sjangsen
.til å  pense Utviklingen inn,på  det rette spor for årtier framover. Mer enn
kanskje de  fleste aner t  gjeller det at ledelsen da griper sakene riktig an.
Derfor gjeller det  osså å få frem de rette  menn Dare de beste er god nok.
De.dyktigste og de mest UnEDM. Personlighet t ,kvalitet  og karekter er det  av-
gjørende t  ikke politisk  farge. annen tinj er det at mennene kan komme fra
alle de samle politidke  leirene t  enten de har spilt noen framskutt rolle der
eller ikke. Hovedsaken er  om de har holdt mål i denne tiden.

Hjemmefronten har mennene. Hjemmefronten kjenner mennene, Og hjem-
Mefronten, vil  vite å sette—em inn på de rette plasser.

LO=T,
Daker Sigurd Larsens bekeri Ritx er boykottet. Ingen hederlig nordmann må fors
ta sine innkjøp i  foretningen.  Beker Larsen arbeider for  tiden med å lage tonr
vis  med hvite kaker til tyskerne.  Det påståes  at Larsen stjeler hvetemel fra
tyskerne og han blander da  dette i sct.ne egne varer slik at hens brød da meaes
å vffire bedre enn hos de andre bakere. Men dette  er  ingen undsyldning for  at
publikum skal kjøpe hos Ritz. Vi ber alle passe på at boykotten blir efektiv.
Det er unorsk og simpel opptreden å stptte denne tyske underavdeling. Vi sette
heller ikke  de folk høit som tar arbeide i bakeriet eller i butikken. Vi skal
ha dem i errindring.

Fra I. S. fronten
Deh  beryktede sundlo som overje -arvik til tyskernet er blitt utnevnt til func
flkesmann i Oslo og Akershus. Det er  uttrykkelig sakt i sirkulære  XX til fyl-
kets embedsmenn at sundlo ikke skel ti-tuleres fylkesmannt os helst skal en bae
re skrive til Oslo og Akerhus fylkesmannsembede.

Vis :q1.1:MSKIJJ: til dine venner oe. kjendte og hjelp oss i vårt arbeidet men vnr
forsiktts at aviseu fl blir sett av nasister eller tyskerne.
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