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Mfflakl. Loningtadfronten drives tyskons stackg tilbake på Dred frunt. Pussiske fropper
sca operorer vest for terangraa, får stette under fremarsjon russernes slagalcip, sca bcnbarderer
fiendens kyatbefestremer. Tksbrre  ar  i ferd rned bygge ut nye stillinger kysten i  fraktene
ved ibria og Deipossjam. Vost for krasmgvardeisk 1w russerwe erctret Volosoyo, 43 lat, rst vest,
cg står frs den estutske gransen. Oodnent da langt est for krasexjkardoisk ter russorm
stontet jerriandukulepaktat Tosm, og de hr vyaLS jernbanm og veien syclestcvar 11 litikana sca
lizar netrent eidtvois nellca Tosno og Isjudovc på jernbenet tenirgrad-lkekva. Tyskerne tcldcr rå
mindre ann 30 ke, av denne jerdenen. Dr klacrer seg fortvilet fast ved Tsjudoya, dres siste statte-
punkt av betydning på dette frontavsnittat. I  Tsjadcvc utkrages gatokurper, ag byeas fall synes bare
varo et spersmål oe tiar. Russiske tr4per sc cpereeer vS for Ikagorcd, står ca. 35 ki. fra kru-
tcpurktat11/138.Deme byen ar av vital betydnim fcr tricerne undør retrertan, og de fircr frae for-
sterkningcr til forsver av byen. Vatebskaja., det  siste  statimunktet av bet,drdap på jernbaron
luga, lig allcrede innen detruæiskc arti:lcris rolaevidde. Ileca nnsiska Ircppor unar gearal
lieretskov truer Lum fra øst, ryddex goncral Govorcv frert mot byon fra nord. De to annaer står tars
ca. 80 kn. fra hvenalre cg præver å sten4 6 veim bak refirerende tyska tropper. Situasjoran for
de tyske divisjonono sca står lorgst cot est vcd Icorc og Tsjudeve, er ast katasinfal, idet begge
reer  av den rouslake Imipatangre sot luga hurtig yinur tcrrerg. Lan ragner zed at 8 tyskafiViSjOnCT

so står vest for jernbanen leningrad - Ilorkva, ar i oyeranjorde fare fpr å bli arloget. 81swisk:
ropper som iykker aydvestover fra "oygurod langs yeststrandon av IITiCeDsjS" står i. utkanten av Shirask.
Ved datto frarstetet trucr russerne Staraja Ruscs, tysNerne s vikticksto statLefurkt syd for naorksje-
en, i rygget.

I larimrad begyn:r livet å anta norrele foreor igjen attcr at fronten er blitt krekjevetså
lamt sydovcr at ær ikkc lenger kan hre kancntordbren i byen. Befolkningen foiret tersckg cppheyl-
sen  av bdairinoulettar custan 3 k's issiiriss. I en dagscrre krtstedt av general Govorar Lekr det
at tyskørne ør kastet opp ti1103 lei. tibako, oyer IDO byer ir bafridd, tallrike-tyske divisjoner
cr revet cpp og belatrIngan av lardognd er spokevd.

. På sydfrontai hr tyelerne tva-ksatt flora ataryrcip malke lrannitza ta lban, tlen sastlige er
.slått tilbake eed shre tap fcr fieMen. Tirsdag aistat tyskarne såledos 144 tanks.

W_GERefDE. Ilindre styrkcr brittske boottfry anorm sradag militara akl i Ncrdfrankrike. 1ngen
fly trc-t—pt. Dat bk også rctlat argrep rat skip utaufor rarskokysfrn. 5 skip ble beskactiget, 1 fly
gikk tapt. hatt fredag rottcrt britiske lancasta- bcribef1y et InfrIg antrep cot Berlin. Inur 15CD
bnn baker ble kastat ned. lidingene n angreget tyder på at bedstrgen var konuntart. Itscacite-
fly sor  var ever  3erlin en tien etter annut, observarte kraftige barner sver store aråder i trUcanbre
ar byen. Ergebb flyvere siar at forsvaret lkJw var så Iraflig son vatilig. kche operasjonct osfattet
angrop rt Ifelgraand, Vost-Tyskiend cg fiard-Fradriko, sact aineutlegningstoktrr. 34 fly savnes atter
dirae operasjonsr. borikanske bombefly eed jagertto angrep at militart mål i eni-Fradrike fru-
cbg.

SCIM:191. Briliske og macrikanske trapper har igjen crtvidet brohodat syd for Aca. bakerna
try gått til det fersta, Iraftige matangrep sydvest for Lithria. ifroda• forbitrodelarerble deler
av Hern Dering-divisjonen, soo var overført fra fronten i syd, kastat filbake, idet de etterlot



trn DIREERVIJKILI  
fisener på tesertr Rvgoderprcrzenn er de b siste lånedaw utstevet Etrgbrvakt"

jerribaner, 2e flesh har mett fni etter inr&ailing og far fullfart \iakten, ntr..st oq frottst fardi de
iku vil utsetie andrc, fer innkalling ved å onolate å mcle so}v.

Det visa- SB nå at dette aholdbart. Alle blir iatt i tur og orden like val, og en hjelner der--
for ingon ved å T.ate fram4 ten det er også Indre eg rero vokil run.Pf til at vi nå 171å gjere slutt

borgervakten.
. ittskrivninger skjr i henktler ff1 en av 5. auotr;t 1942 \:ern ot stat:fiffleili.je
eller partifiencEiae hardlingnr.!. 'Loven2 bwterm-tr at dot ske.l otsrives pe.-..onez1/4017I iisteies fcr
sta4-sfiendlitie eiter parafiendlicie h^ndling&, eilar san pag.a. sin politiske holdning antas fren..
by  fare for at slike handlinger blir forevet". itStats-n og ser vi vet, alt SOM

skackrtyske inta-esser. Uskyldige mennimker holden på deate måton scu gister  for  handlingtr do. aldri
har tenkt å begå. Ferste gang lovon ble anvendt var i septerber 1942 da dJ ble utskrevct friL
utbcdre skadene etter jat tritiske flyanormat på 0319. Sider er falk blitt atskrevet pi; renT., kanter
av landet til jurnaarmakt, brygrievakt o.L til  vam raot sabetasje°. Sen det tilkowor iktze fredenge
borgere å bekjempe sabotasje, Det er dutysko okkupasjonstrepeers sak. Leven ar folkorettssridig, og
har i forste rokke formål å sjikanere og forfel.;.e gode ncrimonn.FF;:o vod wetefram uten å ojer.:
noun Dephavelser arerkjerrer vi seti og vis at vi pliktor å rotte oss etter egt.

- Den arsvarslaso og obetryrAendi,, måten vakten er ordmt på v's.or tydelig nok at hensiktun rr å trr-
reriscre aefolkningen, Flpro ncrdnunn er aherde blid drept undor jwn..anevakt. Andre er blift lenks-
te på det rityiEeste, Ålla er  nå  det rene red al dot hverkon blir toravek ner atlor reinfro abotæje

det går fojr.< på vakL I stor utstekrung her dc innkalte vert for21ag1 fkl2ringu. til  Aderskr:11
Sr.s det sill rtivn urder, tt:ver -landet st vaktsno ofte sendt eiiiris av
;.årde, ag Ugo vukk -Fra hjen oc arLdtod på aan kost og utcal at det sargos-for L:zji i flure
Lker. -

Aller mest alvorlig er imidlertid de folgw det kan få i frertidor  SQl vi ikke nå serocr for å
ro slutt på borgorvakten. Denne gangen er det jembenevakt det gjcider, angivelig til vorn reL sabotas-
je. Neste gang blir kanskje folk satt til å passe på andre krinsviktige aniego, or.j så tiL slutt kamer
den bargtrvakten: krthenn blir plasert på utsatte stedT for å tdst kries.handlirer. Ved
å scrqc for at nrrsk blod flyter figst, troi de kanskje å lesmalindre angrap av-allierte fallskjeru-
styrker eller apch militre avde.linger.

I de siste ukeneherdet mer og mor brodt seg en felelse blant folk at det vii vare uverdig on
vi fortsetter å rnote fran, ja, til og med stiller oss i ko, sta det under tiden har hendt, for å
utsatt for dette ov-grep, sartidi; SOR laneszenn nishr livet vud å følge wislingenes direktiver,
,aorgervaktm er både livsfarlig og vanarende.Stopper ti denikke nå, kån den ufvikle seg til rsh karnu-
flert mobilisering.

Parolon for alle Mde nordmenn må derfor fra nå av være:
DffiN LIWIRCFP ETTER IHALLTI'di TIL JUILAtIEM(T ELLEF, HCIEN AFfiEll FOIll• FOR BORGECVAKU
KM MirS Mfift,;E:::: F21- I SICIFåtT AV TYSYLPSE. Tro5s de siste meldinger o at undersokelsene vod-

rorende sortyl på Igiunk fortsettar, er det ahirrelig kjent i Datuark at  såen  faktisk er ausluttet.
Politiinspekter timelstrups slettrapport, i hvilken dnt ble kanstatert at :(aj titnk ble htyitel av 3
tys.w offisererfra  Gestapo i Yolding og en damk Schalburgrann, er nåstort sett kjent gjennopdun
legale prossen i. Daenark.



Det danske politiet vet .hvern mardente or, mee de er  fert i akkerhet av tyskarre. Av omlysoioger
som rå foreligger, fraegår det videre at tyskerne fra ferste ayoblikk 1w pravd å hinekt oppklaringon
av forbrytelsenlitiddelbart etter at acrdet ble kjent, ble det slått aiJéc i politiets hmedkvalcr
i nobcsii-avn, og polittinspektor tfia olstrup reiste til Jylland saomen med 10 kriareldaperter. Så
snart tyskerne ble klar over ned hvor stor kraft nan gikk irn far underseek3sene på dansk kad, ø•-
klarte de at dette var altfor mange folk å sette irr på of tidspunkt da det også var anelre mard 3
applelaro, De fordret darfor at 3 av Itiatelstruos ekspertor feigande Tag skulde reiso tilbake til ho-
vedstaden, og naste dagfikk 3 nainordro til å reisc. Tross dette lyktes det Hinaelstrup å qopklare
mordot ved hjelp av sino assistenter, lokalt politi og ved 2 utsparra hundrevis av mennaker. Enhver
anholdalse Ile forhincht av tysiorne, og sirtn r morderne brakt i sikkerhet.

I Danmark er det en utbradt oppfatning at bakgrunnen for mordat var opisodo sisto nyttårs-
dag da Xaj innk ikke ville avivelde gudstjunesto p.g.a, at en del riko bandor og 1dopeten1 i ognen
hadde stilt sino vcgmar og hester t5.1 disposisjon for tyske hofentningsanlagg. L'en denn oppfataragen
starnor itdea ovarons uned tdetralstness utforlie rapport, aV hvilken dot frengår at  forbrytasen v-er
forbcrodti lang ild fer årsekiftet„

TYSX Atieff I DAWIJE. Fonrten Xaj Ihnk er også Slagelse-legen Vigholt nyrdet av de ehnske
ensistx„ Attentator cr  fcratatt not heyrofermun Ole Bjørn Kraft og Sanekriyilattrionliston
Deon. Eie hnske myreTigittene opefatter etisse voldegjerningcr sces utaag av en orgenisert Lustr&el-
se atter å gjøre petriotwes aksjoner mot de nasisiike angivent ifflopulera. Dissa bostrebelser
derstattes rå ved falske sabotasjehamilinger. Bet ser ut ii2 at zon står overfor en helt ny taktikk
fra okkupasjonsaaktens.side. Den .21 or vec! hjelp av aord på patriater og neningslos sebotasjo å ski-
pa on alminnelig felelse av anarkistiske tilstander. Beragningon cr  at befollningen skal rmere mot
tustanden i sin attirnolihet, og dormod også mot patriotenes sabotasje unt dort indusirien sem artador
for tyskorne. Dkkupasjonsnakton bruker danske nasisier, fortrinsvis Sotaleurgeann fil dette:

tfirLYSEW TITER. Krigbegivanhetena i fjor og sarlig den snsto ti± . utviklimj i ant og tuften
har fylt dot ostatsbarendc" parli aed en stadig evertero fortvilelse. Sterke opplesningstendenser
har gjort sag gjoidende blant den majoritat av meeflennr com bare s gått irn for å tjene på det
solv, og purhets dausttntte apropagandereirdstor" Fuglesang har derfcrSatt i gang on såkalt
lysore tider" - iampanje, aldarat331Idet ikke skullo vre nok aed don tidea. Kawanjon begynto
aed artikler i den onsrettede pressen ved nyttårssafteit, og forlsotter med postsieeplir, Daemlett-
plakater og nagandenater i est og vost. tfr men kser newe gjomme do ensrettade artikler i dema
inbesile prcesegantis, fimsr  seri fidee arnat begrunnelse for de irlysere tider" for-115ernen kaaisk

•påstand ces at fokket 4 soker saenes mot faren fra est, og at det ikke lenger 1;5, ito leire' innen
det norske folk, Ut fra denne komiske. påstand suggerear tLS seg til å anslå mer optfske toner ved
ånsleiftat, mon s herrafolkots lerrer jay:s ut av dat plyndrede Russland, og herrefolkats hjesmabo-
folkning bembos ut av hus og hjer..11ed den utsikt til forhoidsvis snrMij hafrielso som hele
'norsko folket eyner ved dette årssaftot, er det iallfall nert at hjernefronten * mot lysere ti-
der, men det belmeer vi ifte kvidder fra Fuglosang for å vite beskjed

115-axiivariet florerar i forbindeJsa med innkalielsene til kirgervaktai. Laglederne inne loartt-
at har utartvddet lange lieter on 9tjelpejessinger, kanister og cppviglere* ionen doros distrkt
sosberutkalla til borgcrvakt, M fram* tydelig av listana at det også 1w vart aogiveroP5
feede Innen eke addle bedrifter og hrarnjer.
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talksike falne på slaqmarken. Tyskrne ferer fram fersterkninger til den nyo fronten, og de alliorto
111)±er stadig stwkere motstand. Disse har på sin sids fart i land storo forsterkninger. Tyskerne byg-
ger bunkers cg befastainger i stor utstreksting, eg rcn venter nt alvorlig oppgjer rnelica da to mot-
standcre med dat ferstc. Alliarte krigsslap knberderer kystveien sydever for hindre tyeakerncs trop-
peforfly'ninger nordovar. Allicrte tropper scm sykkor nordcvs fra brohudet, står nå ca. t ks. tra
Pnrc, og spendingen vokscs fra tree til lize 1 hovedstadon. Tyske vaktpostnr ved trafikkarteaucktece
i Cro har fått forstsknings, oen dett hiadrir ikke itali•nske patriats i å angripadan tysksnet
har erklart unntagelsestilatand i byen og har oppretkt rditardcastaler.

Få 5, armas hevalfrent fer'zttter franske acoccr sitt freoz:e+ v‘stever i n; urrrido n-tre for
Zessino tL1 tress fer iherdige ktarayen og kraflin, et totand. Franskennoces fra,mtåt trva• med å
avskjaro Cassino bakfra. Vcst fcr alvan iapide rykiar ener-fiaaske tropper oppovu- fjellsidan c:
har nådd ot beyde. •andt fisqeix kjeapes det fortsatt saget hardt. D2.ene byar es et av k sterkwl
b;ficttsk punkter Te alliwte trcpar teittinl har shatt urrkr falitiget i ltatin bagrap on ret-
angrup vekler Turtig, cç byenor nåbere en ruinhaug,„ TyskermoFIPS cravd seg ned i rtliltrIC  og yta-
forbitret rctstand.  ,twavwn tatl tyskerws voldsay_ie actstand i Cassine or at byen darar hevedhjørae-
:tenen i den såka1t: Gustov-linjon. isema linjw har troppue fått crdre ce 3 Itl , k, don ckfrr, r

siste nahrklue forsvarskintunfer rn kerrrer ned på slittane sornatfor
På 6, aroas frent ar dat friadelas bare patrelj cvirOsernete
Aktiviteten 1 lefton ter vrt Itn;tt viestrakt. l Syd-7rankril.e,afircç stort styrka. tunqe tem-

hetfiy tyskumes flyplasser, hlandt annet ved 4intpeanLiw. I ItaLla ble vei- og ina-nbaneforbinaelscr
r:nerepet, 19 ovw brolcdA syd for ik ver allierto fly i stadig virkscrthet. 25 av 50 tysks fi ble
skutt ned over brokaot toro:h;„ *kr.dcrala ancrao:ccwo torsdag ble tyske fly .rdelagt, mccs
berc 7 allierte fly gikk tapt. ryskana har trul-3y3tferstskinger av fly Italis, bland1 annet
fre Syd-frevkike, ce, eutstandse i leften cr ;;orfer aket i dat

Gcnatl Alesardw uttaler: "Sibasjoncn er necut opwantrenaa, vi her gjort em neget fin be-
gyncalse. Et bevis på at dul aniste aksjoan kcm sos an fulistendig overraskelse for tysksna Er
it havnaaningaw o i Arodovar bastemt fcr demolering, ws at tyskume ikke hadd: fått tid lii. å
tcrota spnalgningen."Ciwaralw hykot swlig do anerikanske tregar ved Rapido sem trakk tysks

..csvor til denno frentan.
'‘v-insed.reister Stinson uttalar: itzt er tegn som tyarr på at hardekaapir ur foroståervin syd

for km, hvor ficoden vil preve å kaste våre ircpper på s5øen eg gjencpprette fortindaberm mallem
Firm eg frenten i syd. Dotte kermer ikke dil åbli selve alaget on2,ta, nen forspillei 111 detta slag.
;;,:t er u tiå tor tidlig å sØ nce ca,fiertts nederlag, iev vår stflHnp emnoqüt fordelakfigeDat
-r ikke lett A si ftvor fiendes ska1 få t-opper fra, men de kan tas fra Nord-ItalTa fra frentea i
oyd. tletta kan avenbsolt tvinge fiendon id.1 å oppig fronten i syd. Voteranw fra operasjonene
iduelhavat befinner seg blandt de alliorkes troppw, bom or lanMsett 50 ki. syd for :Zom.Fiendon

hovodsakelig budt ectstand i lufien.°
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"..RD FOR DA0g. Det er ganske klart at hele den nasjnnalsosialistiske botegolso or åpcnbart
tzlturfiendtlig eg betyr oii fitiet - fra farplikkelser, tradisjon, kravet på historisk saanericng.

:kanald Fangen )
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