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~ -en:~573. 7-nUen uker med oppmarsj, oppladning og oppslitningsslag,

med.snå synlige resultater, er krigsutviklingen nå atter komet inn i en fase av
større b-e-ve&Tighet. Smrlig gjelder det østfronen, hvor russerne etter en ka-mp-
pause på nordavsnittet så å si siden 1. august - har renset praktiek talt hele
Balticum, åpnet en øyensynlig meget kraftig offensiv mnt østpreussen og rettet så
harde slag mot Ungarn at landets mntstandsvilje faktisk er knekket.

Det strategiske mønster for koalisjonsnffensiven i sommermånedene er stort
•sett preget av a1ternerende slag fra øst og vest. Først kom invasjonen i Frankrike, .
og da den en tid tok stillingskrigens formved bruhodet, satte den store russiske
offensiv på midtavsnittet inn. Tennelig nøyaktig på samme tidspunkt som.den hadde
uttømt  sin  kraft foran:Warszawa og østpreussens grense, kom.gjGnnonbruddet og lyn-
krigsoperasjonene i,Frankrike og Belgia (samtidig med det tyske saMmenbrudd på Bal-
.kan, som  imidlertid  var mer politisk enn militært betinget). Da den tyske motstand
i_vest igjen stivnet til i og  foran  Siegtriedlinjen, slapp russerne iøs sin offensiv
Balticum. Om gette Vekselspill er tilsiktet eller tilfeldig, får stå hen men det

_ertegn som tyder på at de alternerende slag-fra øst og vest nå  vil  bli avløst av et
sterkt; kontinuerlig trykk fra begge kanter, som kanskje om ikke så lefigeblir for
xlegetfor det ikke smmrt tykke forsvaraskall nm det utbnnbede, dårlig forsynte og
krigatrette Tyskland.

Det er imidlertid klart at de allierte nå regner med muligheteh av et vinter-
fe1tt;,g; Eisenhawer gikk nylig så langt bz,m til å si at intet tydet på at man .kunne
slippe det. At utviklingen ikke  har  gått så rsskt som man i august hadde gr-mn ti1
å håpe,  skyldes  dels den fanatiske motstandsvilje tyskerne tross de katastrofale ne-
derLag  viser  nå når de kjemper med rygen mot veggen, dels at vestmaktene p,g.a. man-
gelen på havner nær operasjonsteatret ennå ikke hsr kunnet føre fram materiell og
forsterkninger i den målestokk som er nødvendig for en storoffenr:dv mot en 6-800 km.
lang feutningslinje. Det.ser iridlertid ut snm om den Rliierte ledelse iallfall ak-
ter å gjøre et forsøk  på å knekke Tyskland i år ved samordnede storoffensiver fra  øst,
vest og sør. Tyskerne er neraig både tallmessig ,g  m,h.t.  unteriell så underlegne på
alle fronher at den forbitrede motstand meget plutselig kan gi'plass for.det Store
sammenbrudd. Reservene og de materielle resurser (både  iiF  det gjelder råstoffer,
krigsnateriell Og transport)  nå  sett fra Berlin fortone seg som uhyggelig sna.

Vestfronten. Den offensiv den amerikanske 1. arme a-Ate Aachen-sektoren
i.begyniien- a*-7- 6ktober, støtte på en voasom tysk notstand. Her gjaldt  det ikke
bare den.første store tyske bY,»men også et overordentlig viktig punkt av . egfried-
linjen; i den store operasjon man kan skjelne mot nordflanken som nan 11.1 svifigo øst-
ver, vil antagelig Aachen-avsnittet ,Iconnetil å spille rollen som p;ngjern.. Det

var.derfor både psykologisk ng strategisk en seier 9V første rang Rmerika£Ierne kunne
melde om i og ned inntageIsen RV Aachen den 20. oktober. Byen, som i fredsid hadde
en befolkning på  165 000, ligger i grus etter de voldsomme boMbardcmenter fra fly
artilleri, og av garnisonen er 10 000 imnn tatt til fsnge, rosten er falt ellex såret,
i likhet m d tusener av den gjenmærende sivilbefolkning. Resultatet er egnet til å
virke tankevekkende på tyskerne. Hvis de j_kke snart gjør enslutt på den allerede tap-
te krig, vil Aachens skjebne  bli  Tysklands skjebne.

Vestfrontens annet store tyngdepunkt i de siste uk(r har vært Sohelde=ningen,
hvor 1. kanadiske arme er satt inn. Det er RV overnrdentlig str betydning for de
allierte å rense innløpettil Antwerpens ypperlige havn, og kampene har av den grunn
mært m3get harde. Kanadierne har imidlertid gjort betydelige framskritt3 de har gjort
landgang på sørsiden av Sohelde og hsr på nordsiden trengt frRm t11 Bevelandeidet og
Bergn op Zoon. De tyske styrker her og pfi Walcheren, som etter flyanrop not dikene
står nesten helt under vann,, sitter i en felle, mon de forsyarer beg hardnakket, ak-
kurat som tilfellet var i Kanalhavnene.

I den engelske kile ever Eindhoven til.nijmegen hnr det ikke vært større begi-
venheter, men 2. arme utvider stRdIg sitt område, både mot vest (Tilburg-s'Hertogen-
busch) og østover mot hvor Venray er tatt og Venlo sterkt truet. Operasjonene
i dette avsnitt har stilt betydelige tyske styrker i Vesthblland :verfor eh Rlvorlig
flanketrusel, og det ser ut t5.1 at det foregår en sterk konsentn.sjon RV stridskref-.
ter i disse trakter, forModentlig Med sikte på en ny omklamringsaksjon not tyskernes
nordflanke over Arnhem-avsnittet. Fra Mosellefronten ogBe.lfort-åpningen meldes det
bare om m.Indre beVegelSer, men kampene i festningslinjene her er nege',; 1-arde',

Luftkrigen, De alliGrtes mektirze flyvåpen har spilt eli megot vesentlig rolle
også vdrdn pgende nffensiv i vest, og er foruten til direkte taktisk støtte  for
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markstridskrefene satt inn i ødeleggende sngrep mot de teske foeesyningsbaser og  opp-
marsj-sentra bak Siegfriedlinjen. Under disse olerasjoner i de'siste tre uker har
det flere ganger v5rt rettet rekordmessig voldsomme angrep  not  Vesttvskland, f.eks.
den  il1..  oktober da det på ett døgn kastet  9500  tonn bomber mot Duisburg som ble
fullstendig'Utslettet. 5-6000 fly-blir nå satt inn ad gangen. Av stdr betydning er
også de angrep som har ødel-,gt livSviktige dammer ng kanaler.i Vesttyskland,-Med den- -
følge at hale Ruhrs og nverhodet Rhinlands transportsystem som, i så hØy grad bygger
på lektertreeCikken - bringes i ulage..-Bl.a. er Dortmund-Ems-kanalen tørrlAgt,'og det
ødelagte Duisburg var Tysklands største .innlandshavn. Resultatene av disse aksjoner
viser seg nturligvis ikke straks, men følgene kan bli katastrofale for frontens.for-
eyxlinger om ikke lenge - kanskje nettopp når gjennonbruddet er der.

østfronten. I Finnland er det nåregUlær krig mellom Rendulics langsont retire-
rende sÆkro e forfølgende finner. Samtidig har russerne satt se- i bevegelse
lengst i nord. Resultatet er st finnene har tatt Rovaniemi, utgangspunktet for Ishavs-
veien, og derned drevet tyskerne ut i Lappmarkens øde skoger Og vidder. Samtidig har
russerne satt seg i besiddelse av Petsamo, den eneste hgvn som nå_sto til disposisjon
for tyskerne i Finnland. Deres situasjon må betegnes somprekmr.

I Balticum har russerne tatt tyskernes viktigste havn, Riga, og med eitt herre-
dømme over Dagø og etørsteparten av øieel ve nskeliggjør de i høyeste grad tySkernes  Por-
søk  på å evakuere styrkene i Kurland. Samtidig er retrettveien oVer land .sørover.av-
ekaret.ved et russisk støt ut til kysten på begge sider RV Memel, mens både Wndau  3g
Libau er sterkt truet. Dn russiske østersjøflåte har nå baser som  glør  deneedl  en vik-
tig maktfaktor i disse farvenn, og det er vel bere et spørsmål om kört tid rdr den får
adgangogså til de tre sistnevnte isfrie havner. Tyskernes beltiske armeer er i reali-
teten esatt ut av soillet som en strategisk faktor, et nytt resultat aV den hitlerske
prestisjestrategi.

.Det ser ut som om russerne bare har ventet på at denne Planketrusel skulle bli
fjernet før de innledet sin offensiv mot østpreussen. Den satte inn ved midten av må-
neden, og foreløpig foreligger det nesten bare tyske meldinger om den.- Ifølee  dem.
er 'frontbredden 80 km (Schirevindt-Suwalki), og tyngdepunktet syne's å ligge vest-sørvest
for Kaunas; støtretningen peker mot Gumbinnen - Insterburg - Kønigsberg. Den tyske
motstand ved grensen her wert hard, MeZI de overlegne russiske styrker har bl.a. takket
mmre en enorm panserinnsats brutt igjennom og tok den 19. okt. den første tyske by i
øst, Eydtkau, like ved grensen. de kommende uker vil kenskje verdens opprirksnmhet
bli konsentrert om østpreussen. ' -

siste uke er det imidlertid Ungarn som først og fremst her va.rt i for-
grunnen. Under inntrykket av det økende russiske press ved Szeged,15zolnok g eobrecen
- og sikkert egså av Tysklands desperate situasjon overhodet - meldte riksforstander
Horthy gjennom kringkastingen den 15. oktober at Ungern hadde bedt de ellierte om vå-
penstillstansbetingelser. Dette utløste imidlertid øyeebiikkelig et'tysk kup, med inn-
setning av Szalasi, lederen av det ungerske nazistparti "TilekorSz-bevegelsen', som
quislingsk statsoverhode, og utsending av (sikkert forfelskede.) proklamasjoner. i Hor-
thys navn om fortsatt motstand. Slike tiltek vil imidlertid ikke konme til å spille
synderlig rolle. Det er ganske tyde/ig at oppløsningen i den ungerske hmr er i full
gang og at landet er på raek vei not keos. Resultatene på det militMre område her
heller  ikke  latt vente på seg.  DR  tyskerne her måttet sette inn sine styrker som be-
settelsestropper ved strategiske punkter i det indre av landet, er fronten blitt skjeb-
nesvangert svekket og russerne her kuenet rive opp hele forsverets rerdflenke, ved et
0 km dypt innbrudd over en  275  km bred front, fre Debrecen til langt opp i Kerpatene.

Situasjonen var her på forhånd meget ferlie for tyskerne ved det  russiske  trykk
passene fra Galitzia av og den tsjekkoslovakiske oepstand i Slovekla, som truet meste-
parten av Ungarn med omfetning. Nå er  elle  syv pass leKe rpetene på russiske hender,
og den røde hmr strømmer inn over Slovakia, Rutenie oe det nordlige 5ranssilvanie.
Allerede på forhånd hadde russerne ved Szolnok tiltvunget seg overgeng aver Tisza, slik
at denne elvelinje neppe lenger spiller noen militmr rolle. Veien til Donau og Ruda-
pest ligger åpen, og den trusel det betegner for tyskern i Bøhmen og østerrike ken
vanskelig overvurderes. Rikets sørgrense, hvor det ikke Pins befestningslinjer av
noen betydning, vil -  snmen  med det opprørske Tsjekkoslovakia og det upn.itelige øster-
rike - kreve nye store tyske troppekontingenter på et tidspunkt de trykket fre øst
og vest alt synes å spenne kreftene til bristepunktet. •

Utviklingen. i Ungarn her ogsa ytterligere forverr_t situesjonen for de tyske
styrker lenger sør,  pa  Balkan. De her mmrt på retrett mot Ungarn, utsatt for angrep
fra russiske styrker fre øst, landsatte britiske eterker frg sør og vebt (Helles og Al-
benia) og fra greske og jugosleviske pertisener. Deres stilling synes håpløs etterat
Titos partisaner har tatt Nisj, et viktig knutepunkt på deres retrettlinje oop gjennom
Moravadalen, og etterat russiske  oe  jugosleviske styrker den 19..ekt. tok Beograd, den
tiende havedstad de allierte ir he r frevristet de tyske okkupesjdnstropper.
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I Hellas har tyskerne nå helt røveet Pelnppnnes* og også Athen og Pireus er
besatt av greske og btitiske trnelper.

Italia, De allierte styrker i Italla har enn . ikke gjort snrlig store fram-
skritt 'itW7- Ejennonbruddet av selve Gother-linjen, men avanserer mot Cesena på  veien
fra Rimini til Bnlogna, og står på nidtavsnittet 15 km fra  denne siste  by. Den tyske
motstand er ennå sterk, men det er gåtefullt et ledelsen i den nå~ende situasjon
her  ler  binde •over 20 divisjoner som sikkert kunne gjøre bedre nytte for seg på andre
operasjonsteatre. Alpelinjen ville nemlig neppe kreve mer enn  5-6  divisjoner.

Det fjerne østen. I China er situesjonen frendeles bekynringsfull p.g.a. det
japanske" langs Wuhan-Kenton-banen, hvor en rekke viktige amerikanske
flyplasser har nåttet nppgis. Under øykrigen i Stillehavet har anerikenerne inidler-
tid rettet harde slag not japanerne bl.e. ved f1V- og flåteengrep mot Forrosa, hvor
de japanske fly- og skipstap var enorme. Viktigst  er  imidlertid at invasjonen av
Filippinene nå er satt i gang. Amerikanerne  gikk  17. okt. etter et-voldsomt bombarde-
ment i land på Suluan-øya, ea. 100 km nord for Mindaneo. Det er dette tidspunkt Mac-
Arthur har ventet på i over to år, og kan han i noenlunne nFr frentid gjøre seg til
herre over Filippinene, vil amerikanerne ned sinG overlegne fly- og sjøstridskrefter
praktisk talt kunne avekjeare Japans livsviktige forbindelse ned det erobrede imperium
i Sørøstasia, hvorfra landet henter s5n gurni, sitt tinn og sin olje og en stor del  ev
sin ris  og sitt eukker. A te Filippinene er inidlertid ikke gjort  i en håndvending;
øygruppen er stor, forbindelseslinjene lenge og jeeenerne seige motstandere. Men også
på dette krigsteater er i den aiste uke en viktig merkepel passert.

vVer
Finnnark.

ter sammenbruddet i Finnland er situasjonen i Finnnark prekmr for tyskerne,
eg det neldes der oppe  fra  at tyskerne er i ferd med å trekke seg ut for å innta for-
svarsstillinger ved Lyngenfjorden. Disse befestninger ble ferdig ganske nylig. Fal-
kenhorst har wrt oppe og inspisert der. Son meldt ennetsteds i dette nr. er Lie og
Lippestad reist nordoyer med en stab politifolk. De skal sikkert hjelpe tyskerne m:d
å gjennomføre den brente jords strategi i Finnmark. Men den lovlige norske regjer.ng
har ogs tatt sine forholdsregler.

vVv.
Nazistisk propagende i ektuell belysning.

okkup7.sjorieri-EaF VH:e—h7eFaige nezister etter fttig eVne prøvet etnvert
middel i sin propaganda for å vinne det norske folket for sin oppfetning. LokIntoner
og skremsler har gått hånd i hånd. Nå er bare skremelene tilbake. Selv US har inne.
sett at det ingenting mere er lokke med. Alt settes nå inn  pa  å skepe bolsjevike•
skrekk". Vi har fått vite omigjen og onigjen konee og regjering her solgt Nor-
ge til Russland, og nå om dagen gis det oss stadi eksempler på at oppfylleIsen av
salgskontrakten er begynt. Dagens meldinger fra ishevsfronten viser hvor påkrevet det
har verert å få en avtale også med Russland. Vi skel derfor friske opp-igjan det som
virkelig skjedde gjennom de avteler vår regjering inngikk med den britiske, arerikan-
ske og russiske regjering iår, og hve disse avteler intebswer. .•

Som kjent er det skapt en felles overkommando for de vesteuropeiske lands  oe  de
anerikanske styrker under generel Eisenhowers ledelse. De norske sterker har ein
overkommando som igjen står under Eisenhowers ledelse i likhet med den britiske, fren-
ske, hollendske, belgiske o.s.v. På senne mAte som Frankrike, Belgia og delvis Hol-
land er befridd RV egne Og allierte styrker, vil det samme skje her. Våre egne styr-
ker er på langt nnr tilstrekkelige til å løse den oppgaven elene. Det ver derfor nød-
vendig å få en avtale med våre'vestellierte om alle de spf'.rsmål som reiser seg i for-
bindelse med besettelsen, snrlig de om forholdet mellom den norske siviledministrasjon
og den allierte øverstkorranderende soM komner til Norge for å bekjempe eller evvepne
tyskerne. Men også i forhold til vår østallierte, Russlend ver de SRIwt problemer
aktuelle. Vi Eir her ordet til general Hansteen: "At en overenskornt av denne art er
sluttet også med våre venner russerne, har sin prektiske bekgrunn•i at det eksisterer
en  Murnanskfront. Rønner tyskerne denne fronten ville det være helt beroende på de
taktiske forhold i øyeblikket, om russerne synes de må følge tyskerne-et stykke inn på
norsk territorium. Mktn kan vel ikke forlange et russerne skal stoppe ved Grense-Ja-
kobselv eller Pftsvikelven, hvis tyskerne sjenerer dem fre den annen side, og vi ikke
selv allerede er der for  ?,1 taoss  5,v dem. Det er i full overensstemmelse med folkeret-
ten, om russerne de fortsetter innaver norsk orråde, santidig som det er i vår inter-
esse også at de fordriver fienden, og dermed oppst&r, em enn i beskjeden målestokk,
nettopp behovet for å regulere forholdet mellom deres nilitsre og vare nyndieheter p&
stedet"„ Denne uttalelse stammer fra en tele til den erbeidsmobiliserte ungdonnen i
London redio juni  1901.  Generalen nvner den nulighet at tyskerne rønmer Murmansk-
fronten. Etter den utvikling som har funnet sted i Finnland nylig, jages tyskerne nå
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ut av Nord-Finnland, og den militare utvikling sam generalHa-rrstsen~setter, kan
nårsomhelst bli aktuell.

Både hjenre og ute vakte de avtaler regjeringen inmfikk i mai alminnelig til-
fredshet amrlig fordi det ikke voldte noen vanskeligheter å komme til enighet. For-
holdet mellom de alliertes øverstkommanderende og norsk administrasjon ble klarlagt
og norsk suverenitet sikret. Vår tilfredshet er ennå større idag fordi det forhold
avtalene regulerer blir stadig mere aktuelt ettersom Norges befrielse nmrmer seg.

vVv
Flukten fra AT.
—  -"De-t—e7Tngen grunn til å skjule at stenningen på hjemmefronten våren 19/44 var
nokså matt.  L  års  tysk okkupasjon hadde tett på. Den siste vinteren var h rd, med
massearrestasjoner og opprivning, særlig av den frie presse. Den  15.  nars sendte
Hjemmefrontens Ledelse ut det første opprop om streik mot AT, Det var mange gode bor-
gere som steilet aver det skrittet. AT hadde blitt en fast institusjon. Det var
strenge straffer for å unndra seg tjenesten. Den nazipåvirkning guttene ble utsatt
for, ble ansett for ubetydelig, og guttene var for gode jøssinger til at den bet på
dem. Det var et ikke uvanlig resonnement at det var for mye å risikere på en litan
sek.

Slik så imidlertid ikke Hjemrefrontens Ledelse det. Nazipåvirkningen i AT var
blitt mer og mer merkbar. Men hTa somverre var: Naziledelsen hadde i løpet av etter-
julsvinteren avgitt flere henrelige tilbud til tyskerne om mobilisering av flere å,s-
klasser norsk ungdona Ett av tilbudene - (Riisnms) - ble kjent. Andre steder hadde
tyskerne gått til tvangsmobilisering etterhvert som landene kon i frontlinjen. 1 et
sånt øyeblikk ville store leirer med norsk ungdom under NS-befal vl%re en dødelig fare
for landets fremtid. Det måtte forhindres, koste hva det koste ville.

Arbeidet med å vekke folket ble satt igang, og resultatene begynte straks å vi-
se seg. Det ble uro i AT-kretser. Quisling rykket til hjelp, og dementerte i a]le
1andets aviser kategorisk at det ville bli noen ekstraordinmr innkalling. Straks
var defaitistane på ferde: nå hadde Quisling offentlig erklaTt at det ikke vilIe bli
noen mobilisering. Han hadde slått retrett. Vi burde notere seiren og blåse av aksje-
nen. Hvis den mislyktes ville pgrolenes autoritet lide ubotelig skade. En så naie,
oppfatning av naziløfter vant imidlertid ikke gjenklang hos de ansvarlige, og aksjonen
ble fortsatt nd full kraft. Den norske hjemmefront tok det største løft den til dags
dato har tatt. Hver eneste AT-gutt ble påvIrket, foreldre likeså, det er jo oftest
dem det avhenger av. AT-befalet fikk alvorlige adversler: den av dem som ikke
miste alle muligheter i det nye Norge, måtte snarest komme seg unna tjenesten. Kort
før fremmøtet skulle skje, gikk de aktive Hjemmestyrker til aksjon mot endel av ATs
registreringskontorer. Ruller og arkiver ble sprengt og brent. Makthaverne grep til
desperate mottiltak og vek endog ikke tilbgke for skyting.

Det har naturligvis vart vanskelig å få full oversikt aver frenrøtet. I enkelte
strøk  sam øvre Telemark og Hallingdal var streiken nesten 100 %-ig. I Oslo og enkelte
azire steder var også resultatet godt. Storb sett synes streikeprosenten å ha ligget
på  25-30.  Et sånt result'at av en -masseaksjon under slike forhold er det all grunn
til å vare fornøyd ned.

Men så kom registreringen av de 3 årsk1asser. Det ble en forskrekkelse for
alle, men særlig Der AT-befalet og de menige som var møtt frena Nå fikk de en drastisk
demonstrasjon av hva et quislingløfte betyr. Da det så viste seg at de 3 eldre års-
klasser mannjevnt slo mobiliseringsforsøket til jorden, ble forskrekkelsen blandet med
skam. Flukten fra AT begynte for alvor-

Etterhvert er det kommet så mange både av befal og mennskap til Sverige, at en
har fått et klart bilde av ti/tanden i AT-leirene. Både grbeidsmobiliseringen og in-
vasjonen i Frankrike bidro sterkt til at mpnge offiserer ble betenkt over utviklIngen.
Da det så ble delt ut våpen i leirene - det ble sagt til vekthold - og flere sveiter
ble sendt til Yord-Norge for å arbeide 13?-tveier som tyskerne av strategiske grunner
forlangte bygget  (5  sveiter ble satt inn på strekningen Norge-Elsfjord), forsvarl: de
siste illusjoner. Fra flere'leirer rømte befal og menige sammen. Det kan nå trygt
sies at det som er igjen av befal i AT, er enten quislinger eller feige kryp som ikke
er istand til å manne seg opp tilen avgjørelse. Og når det ennå er noen gutter igjen
må det tilskrives ung alder og redde foreldre. Deres utseende baTer i høy grad preg
av at de føIer at en AT-uniform er like populaT som en hirduniforn.

Det ble etterhvert rqer og mer uro i ATs nezistiske eentra]ledelse. Den måtte
sla  full retrett for å holde stumpeno semmen. Nazipropaganda i leirene ble innskren-
ket til det minst mulige, ja nsten forbudt. Guttene fikk gjøre nesten som dev411e.
Våpen skulle bare brukes til forsver mot "sabotører". Selv nazilederne fant det et-
terhvert betenkelig å imøtekomme tyske krev om arbeidshjelp, og her fått det travelt
med å avslå. Som et klart eksempel på forvirringen i ledelsen ken nevnes at den ikke
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har vært istand til å gi svar på forespørSlen  bm  e skulle forholde seg
i tilfelle invasjon. De enkelte distrikter fikk etter lang  purring beskjed  OM at  de
fikk innrette,seg .etter eget'skj-øn

General:" .Frølich-Hansen, da~renfra østfdld 1940, holder ikke lenger store
1:Aler'omnazistisk ideologi for AT-guttene. Han ror. Og da kan han ikke anakke.

..'De. r*vanskelig å få eep farten da.
- -Det er et åpent spørsmål om vintersveitene blir kalt inn iår. "Frø-Hans"

kan-gjerne prøve seg. Hjemnefronten vil gi ham et passende svar.
Naziorganisasjonen AT er ferdig. Hjemnefronten har knekket den uten å  bruke

'Våpenrakt. Det 1 kanskje gi quislingene noe å tenke på.
a: Men erfaringen fra AT-kampen 19h4 har også bud til gode nordmenn. Vi har nem-

- lig ikke bare oppnadd å ødelegge organisasjonen AT, men også å tvinge naziledelsen
til å avstå fra å bruke AT som arbeidskraft for fielien, og som brekkstang for  sine

•politiske planer. Våre tap under kampen har vært minimale. Og hva mere er, kampen
har gjort ende på mismotet, og gitt oss pågangsmot og seiersvilje til de dyster som

•forestår.

• vVv.
• Detweeikkerhetssy:gbem,

ffetT .e-i----1W-ofe-nrggjort en meddelelse om de resltater konferansen i DuMbar-
ton Oaks er kommet til. Den ble som tidligere nevnt samenkalt til foreløpig drøftelse
av planene for en interrasjonal organisasjon etter krigen med det mål for øye å trygge

._freden. Det møtte representanter for de fire stormakter, USA, Storbritannia, Sovjet
og China. Planene er ennå ikke ferdige i alle punkter, men de foreløpige utkast  er

•  'forelagt for de forente nasjoner, til drøfting og videre beerbeiding.
Den nye sikkerhetsorganisasjon skal - i likhet med Nasjonenes Forbund - ha firle

hovedorganer: et råd, en forsamling, et sekretariat og en internasjonal domstol. De
to sistnevnte organer vilså vidt man kan skjønne bli bygd opp etter noenlunne samme
mønster som forbundssekretariatet i Geneve og Haag-donstolen, og det er derfor ikke
noen grunn til nå å beskjeftige seg nærmere med dem.

Nar det gjelder forsamlingen og rådet blir det derimot foreslått ordninger som
ganske sterkt avviker fra Genege-institusjonen. For det første synes det å mære garigle
tydelig at man i langt høyere grad enn før konsentrerer seg om den ene bestemte oppga7i
å trygge freden,• altså en rent politisk opp;ave, og henviser løsningen av de mellom-
folkelige humanitære, sosaale, tekniske 0.a. oppgaver til andre institusjoner. Det hal
vært kritisert at det gamle Nasjonenes Forbund til en viss grad lot disse arbeidsopp-

,gaver overskygge den store og avgjørende: å skspe Sikkerhet på det mellomfolkelige om-
-åde; både forsamling, råd og Gekreteriet ble distrale rt av de tusen detaljer i helse-

a.rbeidet, Pnmpen mot rusgiftene og slavehandelen, det finansielle saneringsarbeid osv.
ben foreslåtte løsning betyr ikke at man lar dette arbeid fare, men at det skilles ut
9g får egne internasjonale organer, som det også skal bli et eget råd for de økonomis-
'!.% spørsmål.

For det annet får gådet i den nye organisasjon en langt større selvstendig myn-
ighet enn i den gamle, i virkeligheten selve det internasjonale sikkerhets-
rgan, med ansvaret for opprettholdelsen av freden og bileggelse av internasjonale
onflikter. Det skal ha ubegrenset fullmakt til å slå ned på angriperstater, om nød-

'tendig med militære midler, uten å behøve å spørre alle organisaåonens ndlemsstater
til rå''s

Når en konflikt oppstårog partene ikke kan løse den på egen hånd ved forhandlin-
er seg imelloga æ gling voidgift e.1., skal rådet, på eget initiativ, gripe inn.

Bvis tvisten or juridisk, kan den henskytes til den internasjonale domstol. Hvis ikke,
}ar sikkerhetsrådet seg av den. I første omgang skal det forsøke å bilegge den ved
Megling og ved å øve diplonatisk og økonomisk trykk på partene. Går ikke det, kan rå-
det bestemme at alle nedlemsstater skal•avbryte enhver forbindelse med den gjenstridi-
ge part, diplomatiske forbindelser, handelsforbindelser, alle slags kommunikasjoner
til lands, til sjøss og i luften. Fører heller ikke dette fram, skal rådet som en

iste utvei sette inn militære maktmidler mot fredsforstyrreren.
Disse maktmidler består RV nedlemsstatenes militære styrker, som skal stilles til

rådighet for en internaseenal aksjon; spesielle avtaler skal.fastslå hvor store styr-
ker hver enkelt stat skal stilk og hva den ellers skal yte av hjelp og lettelser (f.
eks, av baser, transportMidler, adgang til gjennonarsj osv.). Det ser ut til at kon-
feransen særlig har tenkt på luftvåpenet, som naturligvis er spesielt egnet til.å
settes raskt inngdet heter nenlig uttrykkelig at medlemsstatene bl.a. skal holde nw-
nere fastsatte •styrker av sitt flyvåpen tilrådighet for eh internasjonal aksjon. Det
skal videre opprettes en militær stabskomite, bestående av stormaktenes stabssjefer
ellerderes representanter, somskal være sikkerhetsrådets rådgiver i alle militære



spørsmiLleog lede-eventuelie internasjanale militmraksjoner.
Som man ser vil sikkerhetsrådet få en averordentIig stor maktfullkommenhet;

det-vil i realiteten.disponere over verdens militmre styrker ogekunie bestemme aver-
krig og fred. Hvordan ekal så dette råd samnensettes? Det skal ha 11  nedlemrer. Fire
(senere fent) av plassene i rådet skal være faste og besettes med representanter for
stormaktene USAee Storbritarinia, Sovjet og China (senere også Frankrike). De Øvrige
seks plasser i rådet-skal.besettee, ved valg i forsarlingen, med representanter for de
øVrige stater, slik atfunksjonstiden b1ir to år og det velges tre nye rådsmedlemmer
hvert år, Reglene for vo:beringene i rådet er man tydeligvis ennå ikke enig ont; det er

- L1,a, et åpent spørsmål om-en storrakt skal tre tilbake hvis der er part i-en tvist smn
rådet behandler, ag det er heller ikke sagt noe om hvorvidt alle rådsmedlemmrs  stenre
skal veie likt, en liten statsellke.meget som en stormakts. Det er reningen at rdet
skE(1 VFTO i funksjonkontintierlig.. .

FOrsamlingenr med delegerte for alle medlerzstater i sikkerhetsorganisasjonen4
skal dernint i regelen bare tre sanren en gang om året. Dens oppgave blir - ved siden
av å velge de ikeeperranente medlenmer av rådet, innvotere og ekskludere medlemmer,
vesentlis å drøfte da alrinnelige prinsipper for det mellomfolkelige samarbeid og

-

kerhetsorganisasjonens,virksomhet for å trygge freden, begrense rustningene osv. Or-
ganiSasjonen skal bygge på grunnsetningen om alle fredselekende nasjoners suverenitet-
og like rett, og det er reningen at alle fredselskende nasjoner skal kunne være med1eme.

dner. i prakeisTvil vel det antagelig si at nan kommer til å gå frampå sarnm måte slon
Nasjonenes Forbind ble.stiftet: de.opprinnelige mdleermer blir "De forente nasjoner"

(dette blir ogsbedén nyeor.ganisasjons navn), senere kommer man så til å innby,de nøy-
trale stater og til slutt, etter en lengere prøvetid, antagelis ogi de tidligere•
fendeland. Viktigere•beelutninger i forsamlingen skal treffes med 2/3 flertall

eneve krevdes ensterndshetrnoe som gjorde det reget vanskelig-å igjennontannet
enn nokså kurante oguforpliktende.vedtek); andre avgjørelser skal treffes med
nelig sterreflertall. Alle redlemmer skal forplikte seg til å avgjøre eventuelle tvis-.
ter-Seg-imelleM på fredelig måte, uten å bruke maktmldler.

På f.ange-måter betegner det nye forslag gmske radikale skritt. &mrlig iøyne-
4allende er den store makt.rdet får, en makt sor iko engang forsamlingen i Geneve
hadde. Ved å skapeiet forholdsvis lite, reget heidldkraftig organ og gi det rådighet
ever så å si alle makbmidler har man villet råde bot på den svakhet ved dGt gamle,Nasjo,
nenes Forbund at.presedyren der var 1,,angsam og omstendelig og at det ikke hedde rakt-
M5_dler sordet sto respekt av., I stedet for bettemmelser on sanksjoner som det var
seligå skape enghet om og hvis onfeng var avhengig av hva de enkelte stater beslut-
iyet sez til, vil forsøke å skape et så å si autoratisk og raskt virkende apparat,

c)m. red full tyngde øyeblikkelig'skal slå ned på fredsforstyrreren, både med økonoris-
ke sanksjoner og med fryktinngydende militeere maktridler.

At et sikkerhetsråd tygd opp etter disse prinsipper rent teknisk sett blir et
neget effektivt organ, er ikke tvilsont. Spørsmå&t blir om statene er villige til å
legse en så stor n-tkt i hendene på et internasjonalt råd og gi avkall på så neget av
sin suverenitet som både opT)rettelsen av dette råd og sløyfningenav reglen om ensten-
nishet i forsamlingen betyr. De meddelelser og kormentarer som foreløpig foreligger,
er så krappe ated.et er vanskelig å ta endelig standpunkt til forslaget, Det er klart
at man her må se seg for, og ganske seerlig gjelder det for de små land, fordi alt tyder
på at stormaktene komrer til å få en dominerende innflytelse i sikkerhetsrådet. Meget
avhenger bl.ae av om rådetli ir organisert slik at det i tilfelle ogeå med hell kan ta
det opp red en Stormakt..som er permanent:tedlem av rådet, om den dculle opptre som an-
griperstat.

På den annen side er ,det klqrt Pt ingen mer enn de srå land hRr behov nettopp
for en internajonal sikkerhetsorganisasjon, og det en som er mest mulig effektiv. Kan
en fredelig . utvikling garanteres, vil det berettige en nokså høy pris fra et lite lands
side som har alt å tape og intet å vinne ved krigerske forviklinger.

Og når det gjelder storraktenes dominerende stilling, er det ut fra et redlis-
tisk synspunkt ganeke klart at selv om den v prinsipielle grunner kan mmre mindre

er det ikke til å korre forbi at et effektivt vern oM freden er helt aVhengig
disse m.akters holdning, slik som nå verden engang er. Vil ikke stormaktene.samar-

beide på frede3ftg basis, kan ingen-traktater eller voteringsregler i en internasjonal
organisasjon hindrekrig. 'HVis en naktpolitisk konfdk:; blir satt på spissen, er det
også ganske klart at en-stormakts vilje teller mer enn en srÅstats. I virkeligheten
er det heller ikke noe brudd på de demokratiske prinsipper at et folk.på 100 eller 130
eller 1%30millioner•har større innflytelse på den politiske utvikling enn et felk på
3 eller 7, Alle skjønner også at når det gjelder niliLie aksjoner mot en angriper-
stat, så bLir det stormaktene son må bære havedbyrden, o?; det er niturlig at det blir
konbinert med makt og ansvar.

Det son til syvende og sist blir evgjørende, er om man har tillit til stormak,-
tene og tror på deres gode vilje, iallfall når det gjelder spørsmålet om krig og fred
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og respekten for andre nesjoners frihet og uavhengighet. Gjør man ikke til en viss
grad det, kan man i grunnen like gjerne oppgi planene om en internasjonal rettsorgani-
easjon, for da vil den neppe bli annet enn en illusjon og kanskje en farlig illusjon.
Alternativet er imidlertid i1ke lokkende; det er den gamle  maktpolitikk, i  sin verste
fermentydig med mellomkrigstidens internasjonale anarki.

Omman innrømmer stormaktene en ledende stilling i dkkerhetsorganisasjonen,
hindrer inidlertid ikke det at de små stater gjør sitt besbe for å omgjerde deres makt
med visse kauteler og  sørger  for å gjøre også sin egen stemne hørt. Nettopp de små
nasjoner kan tilføre det mellomfolkelige arbeid betydelige verdier fordi de står fri-
ere overfor mange av de mektpolitiske spørsmål og ikke kan  mistenkes  for imperiellS-
tiske bihensikter.

vVv
De regionale_pakter og sikkerheten.

15rn rek-k-e-f-or-s-kjeTlrg-e".wo-rd i England er det i det siste tatt til orde for
opprettelse av et regionalt forsvarsforbund i Vesteuropa. Utenriksminister Eden kom
inn på det i sin tale i Underhuset den 29. september, og så betydningsfulle presseorga-
ner som Times og Economist har i oktober behandlet spørsmålet på en slik måte at men
må anta de mer eller mandre taler på regjeringens vegne. Spørsmålet har fått  øket ak-
tualitet ved offentliggjørelsen ev forsleget fre Dumbarton Oaks-konferansen, den nye
sikkerhetsorganisasjon, som gir plass for regionale avtaler med sikte på å bevere fre-
den, forutsatt at.de ikke kommer i strid ned sikkerhetsergenisesjonens prinsipper.

Men synes å skinte konturene til to regionale sikkerhetssystemer i Europa, det
ene i øst, knyttet til Sovjet, det annet i vest, knyttet til England. Mellom disse
allianse-blokker vil da de to tidligere engripersteter Tyskland og Itelie ligge uskade-.
liggjort og vel bevoktet, Til den østlige gruppe e,-enes Finnland, Polen, Tsjekkoslo-

Romania og Bulgaria (muligens ogse Ungern og Tyrkia?). Til den vesteuropeiske
gruppe hører England, Frenkrike, Belgia, Nederland, Denmark og Norge; kjarnen skulle
emere den gjenopplivede engelsk-franske militaTelliense, støttet til et forsvarspolitisk
semarbeid med de små vesteuropeiske demekratier.

Ved første øyekest kan det synes som om meget tRler for en slik.politikk. De
snå stater her under denne krig lært at deres gerae nøytralitetspolitikk (den kunne
kanskje like riktig kelles isolesjonspolitikk) har spilt Pallitt, og det kan på mange
mater eleere neerliggende å semerbeide med andre stater som her noen lunne felles interes-
ser og som oå så mange måter står hverendre neer, både når det gjelder økonomiske for-
bindelser, kultur, politiske institusjoner osv. Det knn på mange mater veere lettere å
skape harrJeni og tillit innen en slik engere gruppe enn innonfor en verdensomspennende
organisasjon,

De regionale grupperinger inn~rer imidlertid menge ferer. For det første er
det den risiko at den (eller de) ledende stormakt(er) får en sterkt dominerende stil-
ling og at småstatene kan komre i litt ev et vesallforhold til dem. Denne fare skulle
farmentlig vzieTe mindre i et verdensorfettende forbund hvor storn-ktene lettere vil hol-
de hverandre i balanse og hvor samerbeidet mellom smastetene lettere vil kunne danne
et korrektiv. I den foreslåtte vesteuropeiske gruppe er imidlertid ileke denne omsten-
dighet det som er mest egnet til å vekke bekynringer.

Betenkeligere er det at slike regionRle sikkerhetsgrupper kan komne til å ut,
vikle seg til blokker som komrer i motsetningsforhold til andre greTplperinger med andre
stormakter som kjerne, og så er man oppe i ellianse- og maktpolitikken og det ken lett
brygge opp til nye konflikter. Skelmålet være å trygge Preden, kan det vise seg å
væ e en kortsynt politikk å dele opp verden i maktgrupper (et styggere ord er stormak-
tenes interesse-sfErer). All erfering hittil hnr vist nt slike blokk-dannelser er be-
tenkelige og iallfell like lett kan bli redskaper i en imperielistisk politikk som sta-
biliserende faktorer.

Dette er rent prinsipielle betraktninger, og vi vet ennå ikke tilnærmelsesvis
så meget om de planer sommåtte foreligge et vi ideg ken ta definitivt standpunkt til
dem. Det er mulig at de regionele grupper, utnyttet på en lojel og fornuftig mkte, kan
korre til å spille en positiv rolle, særlig i overgengstiden, før den nye, verdensom,
fattende sikkerhetsorgenisasjon og prosedyren der er ordentlie etablert og prøvet. Det
er også mulig at de ken innarbeides i det videre sil-kerhetssystem på'en  slik  måte at
de styrker det i stedet for å bringe det i fare. Fen i-ke minst de små nasjoner mh
e.ere på vakt her. Deres interesse er å sknpe et fredelie semerbeid mellom alle nesjo-
ner og sørge for ikke å bla framskutte bestioner for rivc,liserende stormakt7k7Upper.
Skal de medvirke til regionele pakter, må det iallfell veere en klar og uttrykkelig for-
utsetning et de lojalt innordnes i det store, verdensomspennende sikkerhetssystem.

vVv
Neskvekonferensen er slutt. Churdeill og Eden er vendt tilbeke til England. Der er
7eridE-Ut-eTWririke fra møtet md følgende hovedpunkter:
1. Det polske spørsmål er brakt neermere sin løsning.



2. De,allierte er blitt enige om våpenstillstandsbetingelsene for Bulgaria.
i JugOsliavia:,; .J.uuslaverne skal selv avgjøre  sin  konstitusjon

"
_  vVv.

Deh hellige  ikrIkekri:gen. .
D n  legger  ikke  ekjul .  på hvordan de  har  tehkt-å møte den

IgAtær,e:situasjon de.na står Overfdr. Tertor, stadigøkende-terror, det er deres
evar.  Detetyeke'folk skal terrori:SereS-til å yte sitt aller yttetste,tkrigsforbry-
terne.skal Seige sg  for  de har iallfall.intet å tape..

:Maktkonsentrasjenen rUnd-t—Himmler og SS er blitt stadig tydel5.gere  og  det er
det absolutt uinnskrenkte Gestapovelde bådefog utenfor Tyskland som står fIr dØreL.
Krigen føres ikke lenger militært fra tysk side, den føres tvertimot i.den grad stikk
imot alle militnre regler at til og med generalene måtte gjøre opprØr". Den nazistie
lederklikken:kjemper for, å vinne tid og deres hensikt er at Tyskland skal gå under
slikt loao&I.Inder Slik.fOrVirring at det ikke blirrmulig-for de allierte,å skape
'ordnede forhold.på,:lenger eg TretfOr alt ikke få innført lov og rett i Tyskland

Himm:er•ha• åagt tydelig fra i sin tale til den første "Velkssturm"-bataljnen
95.st,i.preussan: "Jkke .på noe t±depunkt  og  ikke på stecl <1.1 eller får Mennene

Volkssturm kaPirbulere", Diede ord fra'Himmlers munn betyr rett og slett: "Skutt
- den'som gjør tegn til å jlle overgi eg. I en-tale til et tysk grenaderreginent fe,r
kort tid,siden,yar hanstrusler enda mer utilslørte: 'Hat alle som trekker seg til-aake",

han,,skyteled enhvereon:.‘iI Overgi seg sclv om situasjonen ser håplØs
.hanlevet:,% dekke cver ethVer gjerhing, selv om den skulle gå for'langt E.,

Hitmler har emmlet alle tråder  i ein  hånd. Han er ejef for innenriksminis:eriet,
-lenten diVisjoner stårewAer hans  personlige  komando-bg dertil kemmer hjemmeverr 3t,
"derlkestarn  hans  planer-går lenger enn tiLselve forSvaret av Tyskland'eå

• frOntene i øst ;og •vest: Ora de allierte står i Berlih r  om de tyske armeer er elåt
• Sønder sa.M..men,-så skal krigen forteette, . SS-organet 'Das schwarze Korps" hlr tylig

redegjort for hvordan kampen 'da skal legges an. ."Erfaringene fra de okkuperte laed
Viser" at  et  besatt område d»:ke er fredelig område og at besettelsestreppens makt .akke
går'lenger enn våpnene kanrekke';. skriver avisen. I ryggen  På  de fiendlige arre)r,
'på egen.jord,•vil tyskerne kUnhe te en ganske annen  og  mer effektiv.motstand enn f.
eksrusSerne og "titobandittene" Fienden tl være helt hjelpeløs, fyr mot friskarer
nytter bomber,- panser og artilleri lite 9  det vet vi selv best, heter det videre, Dess-
Uten  Skal det for enhver pris forhindres at de allierte fårbygget opp noen

'ministrasjon i-Tyskland otter besettelsen. -Ehhveretysker som.Stiller sag til dispesi-
sjon Br okkupasjonsmakten Vil aldri kurne være'trygg, men hankan..Væreeikker .på at
han*meget snart ".v1 eitte kald og stiv bak sitt skrivebord". Ingen vil kunne seige
noe til'fienden eller kjØpe.noe av ham,' for dette væ,re "hans siSte hand-
ling i livet - ;

Dette er alt-annet enn tomt prat. Gjennom.langetid har tyskerne truffe', sine
forberedeleer nettopp med tanke på en slik situasjone, Partisantroppene vil ikke,:ej•de
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av mangel på Mat cg våpen, det er det sørget for. De underjordiske lagrene og fabrik-
kene er ikke anlagt bare med tanke på flyangrepene, Flere og flere slike underjerdis-
ke arsenaler ag matiagre er uhder bygging. De sprenges inn i klipper dg bedyttes med

tykke lag avtOng.- Inngangene er bare kjent av et fåtall personer eg det er
sinnrike mineringer og kamufleringer rundt emrådet. "Radj_o'oeatiOn" er
med tanke på å kunne  få  varsel straks fiendlige styrker nærmer seg. Sveitsiske aviser
har gitt'inngående skildringer disse forberedelsene, ug de forteller.at tanken er

å danne et hdVed-forsvarssentrum rundt Berchteegaden hvor nazistene mener å kunne holde
ut svært lenge. Herfra kan de så :r.ganiSere rwtstanckn i anre diStrikter,

• Et annet spørsmål er selvsagt ot de kan virkeliggjøre disse planene, Partisan-
krig kan ikke gjennomføres mot befoIkningens vilje, partisantroppene må kunne støtte
seg på sivilbefOlkningen og det  tØr  vei være tvilsomt pm det tyske folk til slutt
orke mere. Vi behøver heller ikke se for dystert på det. Nøkterne militnre hevder

•  at  erfaringer fra denne krigen viser at partisankrigen ikke kan føres i det lange .10p
uten med støtte av en moderne arme.

De allierte er imidlertid forberedt også  på  en slik situasjon  og  Churchill 1:;t-
talte nylig at'man kan bli nødt erkinte krigen for opphørt, uten at det er inn-

, gåtteneen formGllevåpenstillstand.. Partisantroppene vil da ikke lenger bli betraktet

• .som.en  ralitnr organisasjon r  men som franktirører og frediøse
LBViike virkninger denne desperasjonslinjen som tyskGrne er slått inn på vil få

i Norge,  er  uMulig å forutsi. Vi må imidlertid være forberedt på at krigen vil komme
til årykke oss nærmere inn på livet enn noensinne s5.den 1940  . og at.det kan nød-
vendig for oss å  gå  motholdsregler når ordren blir gitt,

vV7
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Hnn har Tirianir eTosTt reiielsopphold-vist en rak holdning.
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Tvangsevakuering av Nord-Norp. .
gLTppatad et utnevnt til "stattholdere" for Nord-Norge.

Begge toreiste nordover 11. oktober. Hensikten er å sette igang evakuering av sivil-
befolkningen  f ra  øst-Finnmark9 først Ög fremst fra Vardø, Vadsø og Kirkenes, 70 fiske-
fartøyer er rekvirert. -Transportforholdene er -iiilidlettid slik at•transportinidler til
en evak~ing sinpelthen ikkeLer å dpipd.rive Lippestad har allerede gjort vendereis
og er kommnt tiibake til Oslo, idet han Visstnok  nmner  at planene ikke lar seg reali-
sere. Det forlyder inidlertid at en ingeniør Preuthun som også er dradd oppover- har

,lagt opp en.plan om. at en stor del av. befolkningen i Sør-Varanger skal gå.tii. fots 180
km og •å fraktes til Hamnnrfest sord første stasji 'n  og derfra videre med dampskiN Det
viile selvsagt veere et strålende propagandAnUmber: "Sivilbefolkningen på flukt over
Finnmarksvidda" - "Bolsjevikene konmer." - En rekke politifolk med Stephanson i Spis-
sen er også reist nordover. 28 politifolk frR Oslo, ~lige NS, er s'endt til Tromsø.
DiAse panikkartede ti ltakene henger utvilsomt sammen . med den forverrede militære situ-
asjon for. tyskerne Nord.Finnland og muligheten for at tyskerne har til hensikt å trek-
ke seg_ut av Finnmark. Tyskerne har allerede rekvirert 3/4 av kjørereinene i Finmark.

vVv
Arrestasloner nordpå. Atskillige kjente menn er tatt i Tromsø, Bodø o andre steder i
/or-dz7N-Orge: —DetdeTer seg åpenbart om gisler.
.2%så i Trøndelag har det wert•gisseltagning i stor stil. Det nevnes at ialt 500 mann

rTeitr t derav Gn r ekke administr ative sjefer.
. • _T Namsos er en illegal organisasjon revet opp. Det er et avskrekkende eksempel
på hvordari ii kke skal drive .illegalt arbeid. Denne o r gani sa s jo n
er f-rra begynn.elsen oppbygget a.v tyske agenter.
Den har mottatt våpen fra et "engelsk" fly, som i virkeligheten har vlEert et kanuflert

Et av-medlemnenn i organisasjonen ble arrestert ved årsskiftet 1914.2443 . og
h n å r4ffime aV tyskernes nors.ke

•

g ent e r. Organisasjonens ndlemmer har ik wert klar cver den virkelige sammen.
hengføridissedager. Det er blitt sendt  var.Sel  til med-
3,,n mnLe ze-fle r e gan ge r, men disse har foretrukket å tro på agentene og
ikke på de folk som kom med advarslene,

vVv
Ved hjelz av brutal terror lyktes det i begynnelsen fylkesfører Rogstad å tvinge ikke
73C-f7; å gå på NS-møter Etterhvert har imidlertid blokaden
av.disse møtene blitt rer og:mer effektiv også Irk)ver bygdene. NS prøver, et. nytt
trikk, og lar fylkesmennen innkalle konmunale tjenestemenn til møter hvor fylkesføreren
opptrer ne d politiske foredrag. Men da det ikke hører med li ltjenesteplikten møte
frem til, politiske agitasjonsmøter, vil trønderne sørge for at det nye trikkogså mis-
lykkes.

vVv
Trøndelag Teater er lukket på grunn av økonomiske vandkeligheter. Blokaden har -vrt
TunTe,ridIg":

vVv
Lilleharner. Ca. 30 mann ble for en tid siden kidnappet på gaten i Lillehanne r, puttet
T Wo-En-e-r—o7sendt til gruvene i Grong. Men der må det åpenbart ha vært en nor sk
bedriftsledelse. 9 mann ble kassert ved legeundersøkelse. Resten ble spurt om de ville
arbeide frivillig ved gruvene. Da de ikke det ville, ble de sendt hjem igjen, Et
ek sempe 1 ti 1 etterf øl ge 1 se

- vVv
Arrestas:jonene på Frøya og Hitra or gisseltagning etter noen skøyter som er stukkot
til Erg land. På F ikke en eneste nanntil arbeidsmobiliseringen.

vVv
2asjoneringskortene. . En  riy  sending rlsjonerimskort er kommet til minister Whist.
71.17.e—tirnFe—kWer. 'Fre- for. 1.4.' dager siden funnet i Akers Sparebanks gård. En nerkelapp
var vedheftet hvor det stod: "Til minister Whist fra Kortklubben", - Kassen inneholdt
en kertnengde som svarer til 20000 rasjoneringshefter. Nå står det til ninister Whist
å innfri sitt løfte om å oppheve restriksjonene.

vVv .
Arbeidsinnsatsen. Angiveren Nathisen som nyli ble skutt i Thenveien, var en av de
-sWks—pWiorieF ha r fått som Spe sia loppi rag a avhente Do lk som ikke me 1 der seg til
"nasjonal arbeidsinnsats". De fem som er igjen har eget kontor i Akersgt. deres
navn er: Konrad Seegård, ElisenbergVn. 30, Bjarne Snnrberg, H.N.Haugesgt. L2. Eu-ld
Jensen, V&-,?veien 10, Simensbråten. Erne Fredrik Evensen, Bestumvn. 47. Thorbj. Kb x.

•
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Evensen, Frontkjamparhjemmet.
Etterat Mathisen ble skutt er de nå Ibrmodentlig sppmerkcom på  at virksomhe-

ten  de her lånt seg til -Ikke er helt ufarlig.
vVy

Mannskapene går iland. Eisenhnwers advarsel emat all trafikk på Tyskland og  langs
-Eyiten  sTcaT-EtZn-s-e-i-,--ffEr ikke unnlatt å gjøre sin virkning. Mannskapene er gått
land fra flere båter eller nekter å følge med båtene.

vVv
DA gatebelysningen kom mandag kveld trodde nok de fleste det  var storrassia som fore-
sto. Grunnen var imidlertid Luft-Hansaflyet fra Berlin som ikke var kommet. Det er
blitt borte på veien med 10 passasjerer.

vVv.
SABOTASJEN.
80- 0Z50- 11-t -er smøreolje ødelagt på Oslo østbanestasjon.  Torsdag 12. okt. kom en bil
5.E2:Ty-& - lik- numner kjørende inn på Sørenga. Fem nann steg ut. De.avvepnet vaktene
og stengte arbeiderne inne. Så satte de sprengladninger på fatene og kjørte avsted
igjen. Like etter inntraff to vollsenme eksplosjoner. 80 000 U.ter tysk smøreolje
ble ødelRgt.

vVv.
Vellykket aksjon på Ringnes. Lørdag 14. okt. ommorgenen kom tre mann.i en lastebil
TiT larigriei$rygger -i7*Ev-Or—tyskerne hadde et av dine hovedlagre av flydeler. De sa
de kom ned noen kasser til det tyske lageret. Da de  gikk, SR de fra til arbeiderne
at de nåtte holde seg unna, for nå smalt det snart. Et par minutter etter inntraff
eksplosjonen og en større brann brøt ut. Ingen ble drept, men tre Rrbeidere ble såret.

vVy
Kussius fabrikk på Bryn hjemsøkt. Lørdag iL. okt. onikvelden inntraff en eksplosjon
-1177ciieTWESWFTWUrikIEW-15Fy:ii.:- En stor brann brøt ut etter  eks plosjonen og hele midt-
hygpingen er totalt ødelagt.

Kussius har arbeidet for tyskerne under hele krigen og har fabrikert niner og
håndgranater. Fabrikken var mget vel bevoktet, tyske soldater, en schliferhund
og en norsk vaktnann hadde vakt på området den kvelden eksplosjonen inntraff. Båle
tyskerne og vaktmannen var godt bevepnet. Ingen kan konme inn på området uten å pas-
sere vakten i porten - trodde man da. Etter eksplosjonen arreerte tyskerne en rekke
personer i nabolaget, uskyldige forli passerende og nysgjerrige. En gjør nok best i å.
holde seg unna ved alle slags eksplosjoner og branner eller når det dkyt6s i gaten,
ellers risikerer en bRre Ubehageligheter.

vVv
Eksplosjonen i LilleRker skole. Torsdag 17. okt. om ettermaddagen lød et vnldsomt
7melT ovre. Ue Va åLT1leaker skole somble fullstendig ødelagt. Taket raste
sammen over den ene fløyen og deretter gikk murveggene. Skolen har i flere årvært
brukt av tyskerne 11 kaserne og ammunisjonslager. Nå var det kystartillerlet som
bodde der. Etter eksplosjonen rykket tysk politi ut og arresterte folk som befant seg
i nærheten. Bærumsbanen ble stoppet og alle menn undersøkt.

vVv

Handelssknlene.
----ITigerigiitt eller jente over 17 år ma søke om å bli opptatt som elev ved hRn-,
delsskoler i år (kveldskurser unrt att). De somelt her søkt og er begynt dkolen, nå
straks trekko seg tilake. - Om virkningen av denne parole kRn nå opplyses:

Ved Oslo Handelsgymnas er det så å si 100 % tilslutning li 1 parolen. Fra
Treiders handelsskole, Oslo, kan nevnes Rt der iår er 1 studentklasse (ca. 10 elever)
not normalt 10 studentklasser. Inangs handelsskole Oslo, har iår ingen studentklasse.
Fra østfold naldes det 100 % tilslutning ved de fleste skoler. Vi nevner at ved Fred-
rikstad Bandelsgymnas er det ikke en eneste ny klasse iår. I Halden er bestyreren rly

en handeleskole, hvor elevene hadde fulgt parolen, 11 itt truet av pclitiet md at ele-
vene ville bli arrestert om de ikke begynte igjen1 I Sarpsborg har politiet innkalt
til forhør en del elever av Kobberstads handelsskole, endre elever er exi.estert, og
noen piker beordret tiltysker-arbeid. I Sarpsborg mener man at nazisten bestyrer Kob-
berstad har medrirket til dette. Ved Drammens Handelsgymnas er det 100 % tils1rtning.
Også ved en annen handelsskole i byen er pnrolen blitt fulgt. - Skien handelsskole
nelder også 100 % tilslutning. En stor del av de som hadde meldt •seg til Kristian-
sand Bandelsgymnas trnkk seg tilbake. Men søkningen v-r så stor at skolen likevel har
normalt klassetall. Parolen er visstnok her ikke blitt alninnelig kjent blant elevene.
Når så skjer, blir nok resultatet her som ved andre skoler.

Fra Vestlandet det få opplysninger, og disse dynes vise at stillingen der
ikke  er  så god.' Bergens Eandelsgymnas har i denne sak inntatt en sørgelig anrstilling.
Direktør Scheie har truffet avtale med "nyndighetene" om at hans skole skulle slippe
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å sende  elevlisten  til arbeidskontoret-mot at elevene personlig henvendte seg til
erbeidskontoret og fikk dets godkjenning. Dette grove-i5W1brudd har kanskje fore--

_løpig skaffet skolen velvilje fra "myndighetenes" side, men andre hensyn al  vel
veie  tyngre. Det er på høy tid at skolen nå viser solidaritet.

HendelshVskolen i Bergen fikk i høst brev fra kriminnlpolitiet i Bergen. Polie
tiet pKTd-Wikoreri- K-WE -Pit studentene møtte fram ved høstsemestrets begynnelse,
-  Høyskolen skulle iår  åpne semestret 1. oktober. Ingen studert er møtte. Alle fulgte
parolen.

vVer
_ Pe.gskolene.-

Ogar  noen fagskoler har fått krav fre arbeidsformidlingen om  å vere lister
over  fjorårets elever. Ingen har levert så vidt vi vet. Men vi sender tr alle 1,11-
felles skyld et varsku til fagskolene (tekniske skoler o.a.). Ingen lister leveres
arbeidskontor eller arnen "myndighet", hverken over årets elbr fjorårets eleverl

vVy
KIRKEFRONTEN.

EzTnFndighetene har nå gjort full retrett  i sin  siste aksjon not de biskoper
og  prester emer forvist til Lillehaener. Som tidligere meldt, hadde de alle fått
almenneleg taleforbud, - noe som de straks erklarte at de ikke ville bøye seg for.
Dette taleforbud er nå opphevet.

vVy
UNDER HAKEKORSET.
761 .1.-nL.-15e7).-HoTlandske statsminister Gerbrandy har uttalt at dersom tydkerne ikke
1~.51.ir kastet ut av Holland, står det hollandeke folket overfor truselen om den
største katastrofe i sin historie. Tyskerne er nemaig ffitt igang d å iverksette en
plan for Hollands ødeleggelse som omfatter hungersnød, oversvømmelser, deportasjoner
og alle slage ødeleggelsesarbeider. Ved å sprenge demningene  ken  de sette vidstrakte
cmråder u.d er vann og drukne befolkningen i de tett befolkedestrøk. I de store byene
er det mangel på mat og hvis situasjonen forandrer seg; koMmer, masser-av menneaker

_ til å li sultedøden. Tyskerne har forsøkt å komme jernbanestreiken tillive ved å skyte
ned jernbanetjenestemenn, men Gerbrandy uttaler at det er tungtveiende grunner til  ikke
å avblåse streiken. Det er kommet 6000 mann ødeleggelsestropper til Rotterdam, hvor
dokkene og alle andre hevneanlegg skal ødelegges. 7. oktober 3tkk alle menn i Utrecht
mellom 17 og 50 år ordre om å innfinne seg til arbeidstjeneste. Da bare et lite an-
tall etterkom ordren, ble 4000 menn arrestert. Helyparten ble ført til provinsen
Brente, mens resten ble ført østover. Da de allierte n%rmet seg den beryktede konsen-
trasjonsleir Vught, skjøt tyskerne 500 fanger og førte resten i lastebiler til  Tysklend.
"Spørsmålet er ikke om vi skel gå ut av krigen som en fattigere eller rikere nesjon", sa
statsministeren 1 slutt, "men om  vi i  fremtiden skal kunre spille v?,r rolle s m en
moderne sivilisert-nasjon. Det er spører*1 om vårt eare eller ikke elære."

vqv
Polen. Kampene i Warszawn er slutt. De politiske begivenhDter omkring denne kaup har
Tca-naFje stillet de polske frihetskjemperes heltemodige knrp for frihet mot undertryk-
•kelse noe i skyggen. Idag minnes vi dem som de helter de var.

Det foreligger pålitelige informasjoner omat de tyske myndigheter planlegger
massehenrettelser av fangene i konsentresjonsleirene i Oswiecim og Birkenau. I  disse
leirer sitter det fenger fra nange europeiske land. Den britiske og amerikanske re-
gjering har advart den tyske regjeringen. Alle somdeltar i utførelsen ay denne eller
lignede planer, fra de høyeste til den laveste, vil bli trukket til ansvar og få
sin  straff.

vVy
Danuarke Etterkrigstidens problemer har nå en bred pIass i danak fri presse. Bl.a.

om den kommende dsnske regjering tatt opp til behandling. Det heydes at
det danske folket venter seg en sterk nasjonal samlingsregjering., hvis  medlemmer ikke
har fått noen flekk på seg under okkupasjonen. Scavenius, Leurits Hansen. (tidligere
sosialminister og nåværende rnann i denske LO) m.fl. betegnes som døde menn innen
4ansk politikk. Det kreves gjenoppbygging ser forsvaret og dette bør streks markeres

den nye regjeringen.
vVy

Ungarn. Det meldes at riksforstander Horthy er ført til Tyskland. .Tilstandene i
Tand-e7t-erkeotiske.

vVy



BEFRIDD.
En sensasjonell og interessant valutareform er innledet ,a penge-

ieWr, som den belgiske regjering har latt trykke i England skal  utbytto,emD d  de sed-
ler somnå.er i onløp. Utbytningen, eom'er obligatorisk, skal iverksettes eteer en

_kurs S(5m setter likhetstegn mellem de nye-franes og de gamk. Denne kurs gjelder
midlertid bare inntil et Visst beløP, som foreløpig er ukjent. De som etovel dette
beløp søker  v.eksle  til seg de pye sedlene får bare en viss-del av det 3e,102,hen
gir fra seg i gnmle sedler. Unnbakslserblir bgre gjort for erbeidsgivsre, sem bruker
store beløp til lønninger, og for institusjoner, for hvem det må anses både nødvendig

eog normalt å disponere over store kontantreserver. De drastiske vekslingsbestemmelser
skal Også tillempes på benkbalanser. Krediter over et visst maksimUm blir bere til-
gjengelige i form av andeler i langsiktige statslån. På den måten mener. mein at seddel-
omløpet vil bringes ned til"føekrigenivå, kanskje enda beve7e. inflasjonen.vil bli
stoppet, og man vil på denne måten uskadeliggjøre,de store,profiter son er sopt.inn av
quislinger og på svartebørsen. Citykretser i London.er av den-oppfatning at dersom

-reformen gir et godt resultat, vil den påvirke pengepolitikken manse av de land som
er okkupert av. tyskerne..

Den belgiske utenriksminIster Spaak h-r i et inteivju med Dally Telegraph-uttalt
:at hans regjering ønsker det intimest mulige samarleide med Lrgland, -easees_på en a131-
anse. En politisk union mellem de to land bør grunnes n ml."_,Amre og ç'nnske ove -
enskomster. Det belgiske flyet kommer alltid til å behøve baser i Engiand og. det ee-
gelske flyet baser i Belgia. Han ga også uttrykk for ct felles niliteere na-e!vrer  o0l  .
skulle skape en solid grunnvold for politiske overenskomster.

Spaak er nå reist til London for å drøfte milibære og einrL e r e-eørsinål.
vVv

Hellas, Aten  er  befridd og den greskeeregjering er vendt tilbake0
okkupesjon er uhyggelig. Under okkupa-sjoeens første 16 måflede: 1e 1 mill,

personer av sult i Hellas. Umiddelbart før befrielsen så man daglig a )0 mennesker
• ! ligge på Atens geter Uten annet enn litt vann å stille sine lidelser medo

gen fant man på kirkegårdene li1ene etter mennesker som v-er gått dit fc) Den
greske reg5Dringen, internasjonele organisasjener og de forenede regj2ringer
står overfor veldige oppgaver i hjelpen til den sultende og utarmed

- De politiske trhold i landet er uklare og spente-
-vVv

WITULERT.
7iiiiira "..aa.---E9.mpen for å drive tyskerne ut av Nord-Finnland går -vdere o -,skerne trek-

--er -. :egT"&rdover. RUsserne bar gått ned på å forlenge :Cristen for -de_eb;_-L;ering av
denfinske hEer en halv måned. Dette henger selvsegt sammen md det forneid ae.t'skerne

-ennå står i Finnland. Eliers oppfyller Finnland våPenstilistendskre-ie 1 tee og .
orden og alt tyder på at forholdet Sovjet Ffeeeldnd utvlIeler se tr.frede.: Lilende.

--På det innenrikspolitiske område ser det 1.ed_dlertid ut til Rt .-fredeee-oleeen[:"
- argeste notstander, Tanner, fremdeles strør sand i hjalene:. Det 4--„-Ler'me1. -:13=a

4nhen det sesialdemokretiske partiet, og faren er ikke blitt relneee ett eeee:iied-
eren Tanner kategorisk har benektet at han har til hensikt å nedleege  slet 7er8 sour
medlemav partiledelsen og som leder av pertiets.riksdagsgruppe, Veols ane-trengelser
for å bringe de divergerende strømninger innen rel.tiet til enighe n:=)_ derbr foreløpig
anses som strandet.

12-

vVv

De små oppgaver.
Alle er klar over at det i densluttfase av,krigen vi'nå er

gått inn i , og mange brenneretter å "bli med i de illege.Le arbeide', .(3-13kg
stillede ønsker bunner Svært ofte i mangel på forsbelse av de esnåc op_;.ver ug deres
betydning. Det er oppgever nok for alle, nenge ev dem ke,.nsynes sma:=1 Lr av  stør-
ste -viktighet. Løser du de "små" oppgaver godt idag, står rb. bedre forberedt til å ta
på deg de "store" når de en dag kaller på deg.

En av disse "små" oppgaver erå tIe ogå leere andre å i e,
å la trengen til "å vsEre oppe å "vite-nUr-e-en-n-ai=e'

å snakke om ting som hverken.du eller endre skel vite. Kanskje får de se n3e "misten-
kelig" en dag. Du skal glemne hva au.har sett. Du kan gieleree det, okeJi talt,
hvis duyil. Under ingen omstendigheter mh du fortelle om din Opp:_evelse til eoen,
ikke engang din beste og påliteligste venn Han har ikke brek for å .0ge e
kanskja kan din betroelse en dag føre tilen uforsiktig bemerkeine på en et gate;-
hjørne, eller i en trappeoppgang. 'Gestapo snuser overRlt og bruker forrederslr e  lands-
menn som ser ut som deg og meg til å snuse. •emerkningen snlpoes o3-) begyn-
ner å rulle. Mangen en god nordmann er revet bort fra siti; arbeiåc fcr T-2-50.7 sak og
frister nå en kumnerlig tilværelse i fengsel eller konsenbrasjonslee endre  Ikke
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har kunnet tie, Kanskje kan nettopp din trang til å nakke vestre skyld i at en eller
flere av dine landsmenn mister liv frihet og Norge en eller flere av sine beste
soldater. Ti stille med ting som utenforstående ikke skal vite - alltid og konSekvent.
Da gjør du en stor ints ats for Norges sak; du er med å verne de av dinG landsmenn som
står på de mere utsatte poster. - Men din plikt går lengre enn dette. Lser andre å
Det syndes uhyggelig meget her, så du har en stor oppgave. Vik ikke tilbake for ubeha-
geligheten ved å påtale andres snakkesalighet. Den veier lite mot det å hindre at
dine landsmenn kommer 1. Gest apos klør.

Får du en fri avis, så send den vider e. Å b.renne dagens
avis er å misbruke—d-e-n—tirlit ïofft er vi7t—cre-g—o-g- 7,7 vTk 1Tk som nordmann. Det
er ikke likegyldig hvem du 3everer Pvisen videre til. Du skal treffe ditt valg slik
at du er mest mulig sikker på at den også kommer videre fra din mottaker. Da har du
gjort ditt til at opplagets effektivitet er øket til det rrlangedobbelte. Det er ingen
liten innsats. Men din iver i å spre nyhetene må aldri bringe deg til å glemme kravet
tilsikkerheten. Ved uforsiktighet er det ikke bare deg selv du utsetter fb r fare.
Gestapo har lang øvelse I å vri sonnheten ut av folk.

Har du stadig tilgang på fri aviser eller or du så heldig å ha r2.dio, har du
ikke lov til å ruge over din viden. Spre sann opp 3. y sn ing blant dine
landsmenn. Men vi s for siktighet. Du—sTeaT efrteTl td TyEtr Trien du skal for--
telle hva du har lyttet til. Ingen h.r bruk for å vite at du har radio, men de
bruk fb r å vite hva du har hørt i din radio. Legg stor vekt på å gjengi meldingere
korrekt. Omtrentlig viden er ofte verre enn ingen. Rykter er en farlig fiende. De-
talffl-te krigsnyheter er ikke det viktigste. Paroler fra Hjenre frontens Ledels e, med-
delelser fra Cverkomnrtndoen, råd og anvisninger er av langt større betydning. Vår
med å motarbeide den overdrevne tendens til å gjøre krigsnyhetene til sendingenes alfa
og omega.

Ved&spresannopplysningerduniedpåå stanse rykten e. Rykter
gjør oss usikre, øker nrvøsiteten og berøver oss eVnntTrlTgo ff -fenkning.
Og de kan føre til store ulykker. Først i september forsøkte tydterne å spille på
folks lett-troenhet ved provokatoriske forsøk på få igang generalstreik på et for
tidlig tidspunkt. Omtrent samtidig gjorde de det samme i Kjøbenhavn. Hadde det lykkes,
kunne det ha bragt store deler av motstandsbevegelsen i fare. - Møt alltid ryktesmeden
og ryktesprederen med kall n , sundt resonnement o,?_; de opplysninger du sitter inne med.

Når r olen er gått ut, skal du ikke bare selv følge den, men du dcal
hålelpe andre i1 åfølge den og kontrollere atde  
_gjør—d-G-t-7 ---F4-87r.nar dine nedmennesker betydningen av isiplTn. De kan mene at parolen
'Eui=d7; ;;;;-æ-i:t anderledes eller at den er unødvendig. Få dem til å forstå at enslik opp-
fatning somregel skyldes mangel på oversikt over sak ens betydning, på kjennskap til
omstendighetene omkring den og manglende forståelse av taktiske hensyn. Ledelsen sen-
der aldri ut en parole uten at den er absolutt nødvendig og gjennomtenkt i alle sine
konsekvenser. Det er vår garanti. Og krigens kr-v er at vi viser disiolin og adlydei'
ordre.

Bare de store almene saker kan løses gjennom parole. I vårt daglige liv stil-
les det i små og store saker krav om klar linje og rak holdnin g.
La alltid dette spør smålet vsere bak gruTin-e-n—fgr—din"? EariaTingerT "kr-ev'es—Tet—a'v"—zeg
somsoldat på hjennnefronten. Gjør ditt til at dette spørsmålet ogst9_blir et livsspørs-
mål fbr dine venner og bekjente.

Løser du disse oppgaver fullt ut, gjør du en stor innsats.

vVv

KRIGSOVERSIKT tar fra idag av det vn som den in r fått i. fb lkernnne. Den hes;
opprinnelig ingenting. Men en vakker dag fant en Pv våre forøvrig utmerkete trykkeri-
medaibeidere på å sette KRIGSOVERSIKT over på den ledige titelplass. Dette navn sier
imidlertid for lite. Vi våger derfor fra idag av kalle den BULLETINEN.


