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Dvergene. Under denne oversidjtft.offentliggjør Nationen for 2/11 en
r6.76—"Saier holdt av metjor Jørgen Bakke. Den kaster et så glimrende -ys
over tllstanden i et totalitasrt snn1und I etn alninnelighet og over de hjam-
lige nasipamper i wsrdeleshet, at vi kan ikke nukte oss forrøyelson av  a
gjengi det vosentligete av tnlen. Bakke sier: "Tc menn skriver i dag sine
navn Jrnorsk historie, Reiehskommisar Terboven og Ministerpresident
Man kan like.dem eller ikke like den, Det er for hrstortens don det sammes.
- Kanskje ligger den aller største vanske i vhsE av medarbedere. - I den
buste jord gror der også lett ugras. I en idealistlsk bevegelse som vår,
vil Også uheldige elementer søke inn for å ff beskyttolse og fråttle i idnl-

istemes'uegennYttigo arbeid, "Dvergene" slippar så ubenerket til i slike
tider. En merker dem ikke før de har satt scg codt til rette, og da glefser
de-til alle sider for å beholdo plassen sin. De "velger" sJg gjerne en ovei-
dverg, som de ved felles innsats søker å skyve dt høyt på stigen som
Han er i regelen den ubetydeligste av avskummet - et upraktisk, politiek
spøkelse  n. et tjenlig redskap for personlige interesser, Den som har lest .
litt om andre revolusjoncr, kjenner disse gribber igjen. Ved en innsmngre,-,de
sleiphot, ofte påtatt heftig vrede, tramper de ned meget av det idaalistenc
skapero Viser en mann med dimensjoner seg på nronaon, kaklor de verre en2
verst. Ikko samtidig, men den ene idng og den nndre imorgen de forskjelligst
variasjoner mot en og samMe mann.- Lakeior som spyfluer svermer rundt, beredt
til hva som helst. Og overdvergen sitter dur og underslfr de faktiske opp-
lysninger og legger ansiktet i bekymredc folder når klagepunktene, slakter
redskapenc legges fram. Deres motior or negt t ly virksomhet, I dette synos
de å trives Glinrende, Ettereen kort tids forløp begynner de å svelle, dov,s,
t hodet og mellemkropp. De far boncekjnkerp øyne som en kokt torsk og bøffel
nakkeo Magen begynner ved halsen, og understellet som de lttt etter litt
sier farvel til, blir spinklere og spinklere. For de spaserer fortrinsvis er-
bil, disse herrer, De har gjerne sin originale kontortid, Når andre spisce
middag, stitter de sec vel oppsjefet i kontorstolon for "å ta imot" eller "ildn
ta imotr folket i ventedSrelset, De er glimrende til "å lytte" og santidtc
tenke på noe annet og da gjerne noe meget privat. Og sL heter det uJoda,
jada, det skal nok jeg ordne", Men det blir slett intet ordnet. De hverktn
kan eller gider sette noa igjenrom, disse dverger. De er som regel glinrond-
hamstrere, samtidig som de i hellig vrede fordømmer hamstring og rykter om
hamstring, Alle rykter suger de meg bagjrlighot til seg. Dat or godt å ha
mye på lager. De minner om støvsugere som or fpne i begge ender. De utmork.sn
seg ved total mangel på karakter og moral.= De usnytter bare situasjonen ttl
egen fordel.- De er tilslørte nasjonalegoister, små menn, som dessverre i denx
tid ofte kaster lange skygger, - Disse dverger som opptar plassen for de skan-
ende krefter. må mineres ut og jagen over i den leir hvorfra de er kommet, OVE
til den planløse masse dar feigheten og egoismen haver til hnse. Det vil ren
luften og klarne begrepene oE bringe gode menn og kisinner som for tiden står
avventendo over til oss,' Til denne NS-talers sannhetscrd står det til ca:
bare å tilføye at når mineringen Wi dvergene er gjennomlørt, er NS og det som
har med dette korrupte "snmfundsberende" parti å gjøre, gått over i historien,

Nyhetene fredag morgen 12. noverber 1943,
WiT=17 ----5mFIWE vest for Ktev er fremdeles eentrum for den sterkeste rus-
nflmrykking, Russiske tropper befinner seg nå bare 50 km frs jornban2-
knutepunktet Shitomir, og de bnr ercbret 3 distrikteentrn i denne provins. De
befinner seg mindre enn 140 km fra den umle nolske gronse og 45 km fra dun
viktige sydvestgående jernbane, Fremstetet i norevestlig retninE er kommet
til et punkt 60 km fra KroEton, og i nerdvest 60 km fra Borditsbevo Russerne-
har satt leang ny offensiv vest for Dnjetr, nord for Ktev og  srd  for Geneir
Under gårsdagens kamper mistet tyskarne 2000 nnnn oe  meget  matorit12.. - Fra
Nevelemrådet meldes om kapmer av lokal betydning. Kartsjhnlvøyn h2r rus-
serne utvidet sine brohoder,
Italia. På vestavsnittet utkjenpes dur hårde kamper ved Mignnno, hvor tyskcr-
n.c3-Thaflattstilling  r  fjellene, De afltcrte rykker frem ttl trons for at de,
er utsatt for kraftig artillertild og litEeele motangrep. I øst har fremEkutte
avdelinger av  e,  nrme nådd frem til Sangroelvens  utlø2 i  Adria. Rio Noro er
erobret, Haynone t Split og Durasso  pa  Belkon er  bonhct.
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\irstfronten. Der har Inert utstrakt 1uftoffensiv over Tyskland og dm be-
sa-tte onrLder i Frank.'lke det slete døgn. Mot Mfinstmr foretok store foru
sjoner flyvende feetainger et ancrep i dacs1ys ignr. Cherbourg, Brest og
Oalais ble oge angrepet. 5 tunge bozbef1y og 6 jagore gikk tapt. Tyske
mintet 12 bonbm21;- og 8 jagere.
dsten. PL Bougainville er der landsatt nye store nnorikanske troppestyr
kVor dc har konsoltdert sine stilUnger. Hnvnen i Rabou1 er angrspet av
anHriknnske fly. 1 japnnsk krysser ble øde1agt.
England. Der er faretatt on rekke forandringer i den engelske rJgjering
t2rflreiolton er utnevnt til rekondrld[njonsminister med sete krieskabi-
nttet. H2n otterfr1ges nv obrint Lewyn nom inntil ne har forsynin
miMster int-z3 sete i Wnshincton. Helneminister Brown overtar Duff Coopers
n:vr-rende stilling, og Duff Coopr overtr2 an viktig sti1ling utenlands.
Som helsominister er utnevnt Willkin. Dtenriksninister Eden har rede-
cjort i Parlanentet for forhandlingene i Moskve og Oairo. Han ga ingen
eksakte oenlysnincmr om resuitatet, non henviste til rcsultatene som
nfrrmeste fromtid ville tale for tnic selv.
Nyhetene 12. novembmr  1943.
Filand; De russic-ko tropper stnr ni 16 km fra jernbanekwtepunktet
siatcWr. Forøvrig ms1des om lokale kamper langs hele fronton. P Krim
her tyskerne satt byon Kertsj i flammer. De har fett store forsterkning
men russernc utvider stodic sitt brohode.
Italta og_Ba1khn. I Italia har åer bnre vært lokhl fremgang. Alliel
bonbef y-B7u; vt-;fl i virksonhot olar s1hgomredet og hrr ancrepet nel I nrr
heten av Firenze og NaDO: -;5.erte fly har bonbet mk1 i Egeerhavet.

Libanon er det kommt en krise etter at de franske myndigheter
har arrestert sthtsninstea og regjeringen og erklært Libttnon i beleir-
ingstilstand. Storbritnnnin har protestert mot de franske myndigheters
hksjon som er blitt satt gang uten samred med de britiske myndigheter.
Det fne ierØst. De alliez rto styrker sonylic gikk land pL Bougain-
.i.rirn; 7173:---1,7,r;

en
:;:fet sitt brohodo.

"-A1lierte bombefly fra Storbritannia og fra Wddelhavet hrr.mtt:,t-nYirangrep mot tyskernes semenndslinjor nellom Frankrike og Italla
K.:ystjernbnnelinjun langs Rivteraen i rrrheten av Cnnnes var hovedmtlot.
Monquitos fra Storbritannia var inatt over Borlin, Hiannovar oc RuhromrLde
Norge. En ubekreftet neldingfrh Nnrvik gir ut p• at tyskerne har hen-
ivg-ttfl 9 nordmenn I. Tromsødistriktot og dømt 14 andre, doriblandt on del
kvinner, til tukthusstraf%


