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Til utefronten.

K

De kommende måneder vil stille torge everforden kanskje aliVeellgste
situasjon landets historle. Ca. 200 000 tyeke soldeter befinner'seg på
noesketerritorium; deres retrettveier er på det nårmeste avskåret. Snart
vil vi også måtte huse ytterligere 100 000„ som forfulgt av finner og rus.
sere, herjer og beenner alt de kommer over: Kanskje vil disse styrker disi
plIneet legge Våpnene hed den deg vepenstillstandsavtalen blir tringått,kan
skJe vil de det ikke.-V1 må våre forberedt på alt. Dertll .kommer at matsf.
tuasjonen er slett-og slettere vtl den'vel,b11., at arrestasjonene har
fått et omfang eom aldri f6r ognye kjemPerezziaerken ventes hver dege•
Det er tydellg et sluttkampen nårmer seg,D4vil  det for tiver vtse itg om
vi holder mål. .

• Når vi står foran- slike evgjörehde begivenheier, glir tankene-til dere'
som kjemper utenfOr landets grenser. Til hverdegs blir del bere å mtnnes'
dere av og ttl; matköer, arbeid og hjemmefrontens kamp.ter all tid,og 'ten .
ke..Det betyr Ikke at vt overvurderer vår kamps betydning. Tverk imot, tys
kerne og nazieTige her skapt hjemmefronten; vl har bare måtttt verge oes
mot deres overgrep. Sjöfolkene og flygerne derimot hadde valget, og de
nölte ikke med å ve/ge. Den tyske jernhålen kunne'trempe ned llv og vekst
her 1 landet, men nye friske skudd skjöt opp 1 "Little NorwaV" 1 Caned2,. 1
England, 1 Sverige og på Island. Utefronten har vårk en stadtg Insptrasjen
-for vår kamp.

En tIng er vi stolte ev her hjemme:'at vi har kunnek f6re vår kamp ut-
en.å bll fanatikere, uten å bll alt for rItolerehte, uten.å nåre et altfor
utemmet hat mot våre flender. Også her'har vi Mottatt kraftige Impulsar

•fre dere. Vi har hört sjöfolk, flygere eller infanterister, som har utmer-
.ket seg, bli intervjuet 1 kringkestinga. Alle slår de rosen vekk:"Vi gjor.
de bare vår plikt. Ikke mer oM den saken".

Det er over 4 1/2 år siden vi her seft vår Konge og vår re-
gjering. Qg veien er lang eg forbindelsen derlig. Lite vet, vl hva nordmenn
1 utlandettenker, f6ler og mener Ideg QMpelttikk og etterkrigsproblemer.
Dere er blitt erfaringer rikere, i er det vel også. Sammen skulle vi he
gode betingelser for å bygge Norge opp igjer4 Forskjellige er vi kanskje
-blIttemeh Norge binder oss sammen; som,Okshevad sa forleden: skillet kom.
mer aldri til å gå mellom utefront og hjemMefront, •

Den dagen de norske marinefart6yene sttmee inn 1 vare fjorder og hors.;
ke soldater springer iland, den deg de norske poltitroppene går over greh.
sen h§em, den dagen de lovlige myndighetene våre atter står på norsk jord,
den dagen vil de bll mdtt av et ensteMmig rop: VELKOMMEN!

0 -,
1ngen må mIjte fram ttl pelttlske m6ter.
• Inns erpes e tngen me mo e ram til noen slege bedriftsm6ter el-
ler overhodet til.m6ter av polilisk ark. 1 den nye fylkesmannslov er det
gitt fylkesmannen adgang til å Innkalle offentlige funksjonårer fil lukke-
de mbter og.det er speelellt gjort oppmerksom på at det også gjelder poll I.
tiske möter, Ingen offentltg funksjonår må etterkomme.en sltk innkellelse,
enten det,gjelder m6te, foredreg eller ennen tilstelning.
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Tyskerne har sendt mange nye tropper til Elverum-Trysll distrIktet. Det be
regnes at det lalt er ce. 12 000 mann 1 dette distriktet. De fleete av dem
er forflyttet fre Vestlendet. I KongsVInger skal det forleggee 3000 mann..
Til .Skernes er det kommet 200.mann nylig. I det stste har.det vårt iiket •
kontrell Welle hovedveieri grensedistriktene og på breene over Olomme.

På Lillehemmer beftnner det seg nå 40'forviste prester og 4 biskoper.
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2 6 . okt 1944.  

UKEN SO4G1}b(  (19, 25. okt.)
På Vestfronten er Aachens fall siste ukes mest II:ynefallende begivenhet,
'mereden betydellge framgang I'Stheldemunningen vil antagelig få vel så
stor betydning. Den kanadiske 1.arme har nå under harde kamper ryddet ov-
er halvparten av 'den tyske lomme.på s6rsiden av Sthelde, og har bl,a.
tatt Middelburg, Ardenburg, SeebrUgge, Schondijk og Breskens; den siste
by, som ligger rett overfor Vlissingen på Welcheren, har med sine artil-
oleristillinger behersket innlbeet fre sSrsiden av munningen'. På Walcheren.
sitler tyskerne fremdeles, men oversv6mmelsene etter bembtngeree'ee-dikene
og flyangrep,direkte mot stillingene har 1 hey gred svekket 3yes milttåre

•betydning, og, det ervel nå bere et spSrsmel om forholelevis kort tid å
rense ScheldemunnIngen.heit, elik at Antwerpons store og vikktge hevn ker
tas i:bruk av de tIlierte.-Etter erobrIngen av Wohsndrechk pe Bevel'ands-

•flalv6ya her kanadierhe også-glork hetydtlig feerrgeng her.
• t.nordl ig retning fre Antwerpenharengelske styrker-også st-6tt fram,
krysset den'nederlandske grense og ster,eklike fern den.nederlendske by
Rozendeel„ St6trethingen erElr'tda, Koerdinerfmed-dette st6t-er det fre
korrldoren lengre 6st innledetenoffensiv Mot Hertegenbasch, og.etter de
siste meldtnger er stlirstedelen ev denne by på engeleke hender. Cgså fre
6ststden av korridoren över engelskmennene et kreftig-offensivt trykk eg
detver de tyske styrker sammen i en lomme i Meas1wen.1 retning Vento;
tyskernes stilling her er.meget vanskelig, da det Ikke fine.broer igjen
over.elven.
• Operasjonene for å rense ScheldeMUnningen her det.spesielle formål å
åpne veten til Antwerpens haVn, mens de Svrige opernsjoner i Nederland
synes å representere,bestrepelser for å bygge01.11Q-en bredeeeefrent,brek.
bar sem bails1inje for et reett, storre britisk fors6k på e gjennomfire
en gjennombrytnIng og Omfatning ev den.tyske nordflenke. Sist ble fors6k .
et gjort med en meget smel kile av fallskjermstropper og flybåret infen-
terl, og f6rte Ikke fram. Et nytt stbt over en front som strekker seg om.
trtnt fra Dordrecht 'til Nijmegen, vil de tyske styrker he venskeligere
for å avverge, sårlig når det kombfneres med et sterkt offensivt press
Mans:buen, elik.at de knappe tyske reserver blir festhoidt her.

Erobringen ev'kachen den 20,okt. representerer både militårt og psy-
kologisk en betydeligseir for de allterte. Aachen er n8kkelen til K61n,
og det vil-sikkeet få fålger for den tyske morel at denne by, somHitler
ville gjSre ttl et Stelångred,eolagt 1 grus dg inntatt. Etter et vold-
somt bomberdement og forbitrede gatekamper gjennom ti deger etteret det
amerikanske ultimatum var evslått, eVergav.resteneav gernisonen seg,10
000 mann. •

Også på Moselle.fronten og 1 Vegesene har de emerikenske styrker
hatt framgang, og det ser ut som om man sterlIke forgn do evgjOrende kae-
per em Metz. Den stoee hösteffensiv i'vest ee ImIdlertid ennå ikke satt i
gang med full styrke, dels fordl våret har venskeliggjort både transportee
ttl lends og fly-operasjoner 1 full skala, dels fordi mangelen på store
.brukbare havner nur fronten her hemmet de a1lierte I .utfollelsennv s1n
matertelle overlegenhet„.
På Ntfronten nr bevegelsene for 6yeblikket strirre. Russerne her etter
vel 2 meneders oppladningspeuse på mittevsnittet sPlt 1 geng en stor og
meget kreftig effenstv mot Ntpreussee, og Slelin kunne i cn degsordre
mandeg den 23, okt, melde at den rOde armo hadde rent det tyelee grensefoe-
sver ovarenderpå en front av 150 km bredde. 814. cr byene Eydtkuhnen,Re-
m.Inten, Geldap og Augustov tett,. og russerhe ster Itke foren det viktige
trefikknuttpunkt Gumbinnen. Fronten er 1 centrum trykket opptil 40 km 1nn
pe tysk bmråde. Deteer ut som om russernes boVedstet blir sett inn over
Eydtkuhnen.fiumbinnen.lnsterburg„ gjennom den såkelte Insterburgåpning
langs elven og jernbanen mot Kbningsbceg. Omeedeltligger nordfor de ra-



suriske Sjöer, hvor terrengforboldene i langt höyere grad vanskellegjk
en framrykning, mens på den annen side sjirkemrådet utgj5r en genske effek-
tiv flankesikring i seir for den russiske angrepsspiss. Pe-nordflanken'5ver
russerne et voksende trykk mot hvor bl.e. dE stårumiddel:e
bart foran Tilsit, og de siste dagers meldinger går ut,på at.offensiven_nå
også er utvidet til å omfatte Suvnlki-området og Narew-avsnittet.n.5.:*fer
Warszawa. Fra Memel til- Lomza rykker de russiske armeer altså i frern i en
stor bue, som kan tenkes å utvide sen til en omfatningsoperasjon av stort
format. Tyskerne gjör forbitret motstend, men det later til at den russis
ke overmakt både i tropper og materiell - bl.a, etveldig oppbud atrpenser
og fly - er overveldende. De linjer tyskerne kan stötte seg -111, i t}itoraus
sen er i motsotning tfl hva tilfellet er.1 vest, det store og hele bare
provisoriske enlegg, ogetter den massive russiske oppledning, som har fun
net sted siden begynnelsen av eugust, er det grunn til å ventebetydel ige
resultater på dette frontavsnitt 1 den ntirmesteframtid.

I Balticun er de tyske styrker helt revet opp, og det er r&mest bare
opprenskningsaksjoner som gjenstår; noen aktiv rolle i slagetom
sen kan 16. og 18. arme iallfall ikke spflle. På Viarszawa-avsnIttet hersks
er det relativ ro, og tross at det russIske offensivetrykh-er dketnoepå
den gallsiske front, er bevegelsene fOrel5pig heller ikke er store.

Destoner betydningsfulle er begivenhetene i Ungarn. Som entydet
te oversikt, måtte den indreure i landet, med ökte krav på tyske besett-
el sestropper, svekke den tyske front, semtidig som den ungerske arre for
en stor del enten le ned våpnene eller gikk over til russerne (det gjelder
lallfall tydeligvis 1. ungRrske arne), l esultetet ble avgJ5rende begiven-
heter i det 5stl ige og nordeiistlige Ungarn. Slaget om det viktige trafik-
knutepunkt Debrecen endte nexl russisk seir, og byen falt deri 21, okt.Sam-
tidig tiltveng russerne seg et gjennombrudd på Karpaterfronten, hvor de et
ter å ha satt seg i besiddelse iw alle de syv pess rykket inn i Rutenia
(Karpat-Ukraine). Ved Sigheti Nordtranssilvania, eved den gemle rumensk-
tsjekkoslovakiske grense, kunne PetrovS 4. ukrainske arme forene seg med
Malinowskis 2. slik et retrettreien for de gjenvkende tyske styrker i '
Trenssilvania ble avskåret, og lynsnere aksjoner som fulgte mpt Satu Mare

.og jernbaneknutepunktet Nyiregyheze (nord for Debrecen) gjorde t hele det
tyske forsvarssystem i tistungern bröt sammen, slik at tyskerne I hest her
måttet falle tilbake over Tisza mot Bidapest. Stillingen or så meget mer
prekårsom pertisenreisningen i Slovekla truer den tyske nordflanke og sto
re russIske styrker rykker nardover mot Budapest mellom Donau eg Tisza fra
Szeged og Baja, som ogse er erobret. Dethar vårt ganske kraftige tyske
motangrep ved Szolnok, men det her etter alt å döme bare vårt oppholdende
strider for å gi de endre tyske styrker ro til å trekke seg tilbeke over
Tisza nond og sör for byen. Erobringen av Debrecen, som ver enkerfestet
det tyske forsvarssystem i det nordöstlige Ungarne her åpnet velen til Bu-
depest for russerne, og det gjenstår neppe ennet for de tyske tropper
Ungern (som er öket fre 3-4 til 16-18 divisjoner) enn å replierp på Doneu-
linjen. Hvor lenge den kan holde, vil vi kanskje snert få se.

Den 21, okt. samme dng som Aechen og Debrecen falt, arobret russiske
og.jugoslaviske styrker Beoered, et nytt eiktig rnllltärt resultet. Peogred
erobringen besegler de tyske Balkan-divisjoners s.kjebne. Det er ikke mulig
nå å skj5nne hvorden de skal kunne te seg fram til hovedfronten I LIngern.
Den skjebne som ble restene av to innringede divisjoner s5r5st for Beograd

•til del, er symptometisk: 3090 tyskere falt, 8000 ble tatt til fenge, og
et veldig bytte av meteriell -felt i russernes og juguslavernes hender:

Tyskernes stilling i Nortifinnlend blir mer og mer prokår. Finneneivel-
der en höy marsjtakt, og er nådd fram til Sodankylå, menS,russerne etter
erobringan av Petsemo i forrige uke også har tett &-.1mijkvi og ne har
nådd den norske grense over en front av 80 km. De,tyske'styrker i Nordfin-
lend står derfor i fere fer å bl I omringet-og avskåretfra styr ena i Nor-
ge, og krigen vil etter elt å demme utvikle seg til en kamp om veiforbin-
delser og tilfärselslinjer. Det er meget seennsynlig at russerne vil ut-
strekke sine operasjener til norsk område, og det later, til at tyskerne
holder på å römme S5r-Varenger. I hvor hdy grad Pesvik-elven vil hindre

„
den rusS1Ske fremrykreing gjenetår det ennå å se, den er bede bred eg stykke,
vis genske stri. De kjente broforbiridelSer-er Eivenes veibro nr Kirkenes,
en bro ved r3orie Gleb og en pontongbro ved Svenvik. Fre Selmijkvi går
ver -enier S-vanvik til Kirknes og fortsetter t.11 Tenahvor den knyttes til
rikSVeinettet. Den er sterkt utbygd under krigen, og har en ikke forektelige
kapesitet. Over Enaretrakterie går også en,nybeigd vet7 fr jvale til Karesjok
og videre over Skogenverre.til Porsngerfjord. En nybygd velforbindelse
er også fr Keresjok til someigjen står I ,veiforbindelse med Alte,
Hvis tyskerne komere til, å onegi Finemerk, er det sannsynl ig t de fbrst

tilbeke på lyngenlinjen, ern både russiske og finske operasjoner
Finnland og i grensestkrnovil kunne kuilkaste alle.plener, likese en

russisk eller vestalliert landgeng.på Finnmarkskysten.
Når nå russerne står vecf den norske grense, viser det seg hvor forut-

seende det vor av den norske regjering å slutte avtalen i nai med Russland
soni med-de vestallierte regjeringer em'administrasjonen'av norsk•område under
en.midlertidig all„leet rvil itåe besettelse; norsk suverenitet og norsk
viladministraejon ble sikret, meer.deselvsegteog n5dvendige innskrenknin-
ger som gjelder for områdene i uMiddelber nårhet ev kempsonen, Det viser
eeg da også atnå er det ikke rUsserne, men £yekerne befolkningen 1.6st-
Finnmark nåner'stiirst. engstefse for. Tyskerne trwr nemlig med å gjennervfo-
re den brente jorde'reelitIkk i dissevurbordeetrbk eg tfengsevekuere be-
fblkningen, Blir efenne linje gjennomförtnå da vinteren og mörketiden der
oppe lt er sett inn, kan befolkningen komme i on katastreofal situesjon,
sklig  de det synes geeske opplagt at det ild<e kan til redighet til
nårzelsesvis de n5dvendige trensportmidler for den, En rekke NS:steirrelser
med Jenes Lie og lippested i spissen er reist nordover for å hjelpe til med -
tvenesevekueringen, men det skal bli interessant å se om de og tyskerne
virkelig veger å svi av husene og jege befolkningen ut på Finnmerksvidda
eller fors5ke-å trensportere den på fiskersköyter og andre'smefertöyer
langs den höyst utsatte kyst, .

Itelia har de allierte tatt Cesene og Montebelmonteogher rykket videre
frer—iilno Rologna.
Den vesentlIgste del av Frankrike danner ne ensekelt indre sone som er
lösgje den a ierteai itkforvaltning, og samtidig her Englend og
USA enerkjent de Gaulles kebinett som midlertidig fransk regjering, enRe-
t url ig og logisk fölge av e frenske inneriksstyrkers gode innsats ogder-
es oppelutning om de Gaulle.
I det fjorne resten er den lenge ventede invesjon ev Filippinene satt i verk.
Ti rsdag 17. okte gikk 6.amer ikenske armeng austrel ske styrker i land pe
leyie og de to mindre 5yer Suluen og Semar, etter et heftig bomberdement
fra flåte 09 fly, luzon liindanao og Formosa ble gjennom flere-deger i
forveien utsett for voldsomme luftangrep, noe som villedet japanerne m.h.l.
hvor det neste slag ville falle, og ikke minst bembingen av milit*:Irenleg-
gene pe Fermosa vil vemokeliggjöre de jepanske tilfksler til stridssonen.
Invasjonsstyrkene, som omfetter ca. 100 000 mann, er etöttet evdensterk-
este konsettrasjon og flåte- styrker som noengeng her funnet sted

Stillehavet, og men regner med at det forberadende borkkerdement sette ut
spillet 1303 jepenSke fly eg rearmere 180 skip., Operasjonene el5tte i sin

fi4rste.fase :,eeentet svak. motstend , og ,forlLipet er fort satt hel t tilfreds,:
stillende. Serl ig her enerik anerne gjort betydelige frengenger R's den
stdrste ev de invederte byer, Leyte, hvor bl.a, den viktigste by og en stor
fl ypl ass er erobret

leyte-erkipel et 1 igger mellom Mindanao,eg luzon, og ved lendeengen her
sikter emeeikanarne tydelievis på å sle en,kile Inn mei lom den nordlige
og sarlige del Avde j^..mnske .styrker peFiiippinenes 7000 idyer, ielt
250 000 mann. Der Filippreme er i.de alliertes hender, Vil dct oppste.en
"skjebnessvenger truSsel met d-ce,500,000 jepenere som har besett byene
s5nnenfer o som vil bli avskåret efre sin forbindelse Med .fijemlendet ,
samtidig som Japen blir avskeret fra en av sine viktigste forsyningsbeser.
At japanerne er kler 3ver elvoret i trusselen, synds å freagåevoeldingone
den 25, okt. om et krigens st5rste sjösleg utkjempes utenfor Filippinene.
Medf5rer mekingen riktighet, vil det altså si et dcn japenske flete, som



1 de siste te Ar.forsIktfg her-vbrt holdt tilbake som en "fleet in being",
nå blir satt inn•for å avSklbre de emerikenske invasjonsetyrkor frR deres
besis på Ny Gulnea, 2000 km borte. De.foreliggendemeldinger går ut på nt1 japanske hangarskfp er scnket og 8 stårre skfp, deriblendt 5 slegskip,
skadet, 1 amerikans kryssx er gått tapt.
KrIgen i luften: Under den gigantiske bombeoffensiven som f don sonere
tid har vårt rettet met de tyske byene bak fronten i vest, har omtelen evden strategiske luftkrIgen neturfig kommet 1 forgrunnen, mens vi her hett
lett for å glemme den sefge og oppslitende kemp som deg og natt fåres overkampområdet av de taktiske flystyrker. Dette vånen spiller en evgjörende
rolle under operasjonene, og det er ikke små resulteter som oppnåcs, spes-fellt under innsatsen mot flendens kommunfkasjonsmfdler. Allierte jngere
og jagerbombere 1 vest 6dela således 1 september foruten 873 tenks, 12.400kjåret6yer, 1400 lokomotiver cle 800 godsvogner. I siste uko ble 188 loko-
metIver, 2000 godsvågner og 700 motorkjdret6yer sett ut ev spillet. Tapenehe.r'vbrt så fålelfge et tyskerne er blItt tvunget tfl å plasere en stor
del av sitt enttluftskyts lengs jembenelinjene, likesom de- her måttet gå
til omfattende knmuflesje av lokomativene.

Under leatmeene her engelskmennene og emcrikanerne hatt store styrker je
gere eg lette bombefly svevende over kempområdet foret disse på kort vere,sel fra marktroppene skulle kunne settes Inn mot spesfelle mål, f.eks, motfiehdtlIge kanonstIllinger, bunkers, tanks o.l. De all. flyvere hnr på den
måten ofte kunnet utföre de 6nskede oppdrog på et per minutter og deres
ståtte til merktroppene er derved blItt ennå mor effektiv.

Mens det har tatt'de vest...allferte temmolfg leng tid å utvfkle et tek,
tisk-flyvåpen, har russerne helt fra krigens begynnelse forstått å utnytteflyet som direkte deltaker f kempene på bakken. Russerne har også (kenskjedelvis tvunget av nådvendighet) legt hovedvekten på eppbygningen av sitt
taktiske flyvåpen. Mest kjent oe de russfske flytyper er således Stormovikkampflyet,I denne ukon teler de tyske rapporter om et "luftnett" som 50v-jettrusserne sökerå legge over de :,jstpreussfske .:kempområder og nevnervidere at detfi(1.(Ber en tiMe hverken nett eller deg da ikke svermer avffendtlfge-flykretser over de tyske frontemråder I öst.
-.. Under den russiske fremrykking På Balken og f Ungarn har vf kunnet fakta et verdIfUllt samarbefd mellom de allferte, idel russernes operesjoner

under hele,felttoget her vbrt ståttet av en stort enlagt anglo-amerikenskbombeoffensiv freltelle. De Veet-ellierte flyveres hovedoppgave her hervbrt,å .avskjbre.tYskernes retr'ettlinjer og forhIndre forsyninger I å kommefrem-gjennom Sårtysklend og jsterrike. Vi husker'de talfrike engrep met
treffkksentrene Skoplje, Nisj, Beograd, Bucurestf, Ploesti„Debrecen, Pudnpest, len og -11nchen. I denne uken ber6ttet E3CI3.C.OMhvorledes Rffs sto-
re mineutleggere 1 tiden:april-august iår lamslo den tyske traffkk på Do-neu. Flodskipperne her repportert et trafikken mellom Bucuresti og 8ret1-
slava ble redusert med 60X. Den tyske overkommando overtok adminfstreejon,en'av Donau-trefikken og forsökte minesvelping både med båter og frn fly,
men til liten nytte. Vrak av tankbåter, prammer og slepebäter fyllte elve-lefet, og under forvirringen r6mte fledmannskapene tross elle Gestapos
trussfer.

Ukens stetIstikk: Okl. 19. Vosquito nettangreP mot Hennover og Menn-hefm, 1 fly savnes. Ovi-FT000-1unge em. bombefly . 750 jegere angriper mf-
litbre mål r.ninz-Ludwigshafen-Mennhelm-områdene, ingen tysk jegermot-
stend, 11- 11 j. sevhes. Ok-t.20. Over 1000 tunge br. boMbefly med nett-jagereskorte retter kreftlg nettengrep mot Stuttgert og Nurenberg, Mestred
en,også angrepet, 9 tySke jegere skutt ned, 9 b. Savnes. fly sprengerDicuse-dammen åst for Nancy oe setter 4 byer uhder.vann. Stor aktivitet evall..jagere og jagerbombere over Rhinland, 15 lokomotiver og 200.jernbanc-vogner 6delegt. Av 36 tyske jegere over K6ln 10 skutt ned, Fre Italla en-
griper am, bombefly mål 1 Beyern, oljeenlegg 1 Regensburg & Drux ee.indus-trianlegg i MIlenedistriktet, Torpedofårende russfske fly: senkar 5 lyeke,trippetrensportskip I Ustersj6en, Russ. fly angriper tysk kenvol 1 Vereng-erfjorden,.15 skip hvorav 1 destroYer senket, 14 tyske fly skutt nd Frehengereldp legger br.• fly miner på Norskekysten, fpr fårste gene blir hen-

gerskip benyttet for dette formrq. Okt. 21. 100-vis av br. jegere ståtter •.
den ell. fremrykking i Holland hvor egså norske flYgere delter. 500 211. je-gere-ee jagerbombere brbyter vef for amerikenerne n.6. for Aachen, betyde-lfge tyske jeeorstyrker opp hvorev 21 skutt ned, ell. tep: 3 meskiner. 1
Itelle 6delegeer ell, fly 10 breer over Po og tunge am. bombefly bomberdeerer jembenelinjon BudepesteMen og trafikkmål 1 Jugoslavia. Mrsquitoes eg
Peauffehters skyter f brann 2 tyske forsynIngsSkip I Haugesund, kreftlg flek,1 meskin sevnes. Bre fly engriper Nicobar6yene 1 det Indiske Hev. Okt.22.
1100 tunge em, bombefly 750 jegere engriper uton tep Hannover, BineT1Wweig,Mnster cg Hnmm, Stere styrker br, bombefly med jageroskorte angriper uten
tnp inniendshevnen Neuss 1 Rhinlend. Stor ektivitet av ell. jaecre og jager-bembere over Hollend. Typhoonmeskiner avskjåror jernb,nen Arnhem-Zuldersj6-en. Fra Erglend Rncriper Mosquftoes flypless ved 1nnsbruck. Liten jep. fly.
motstend undar operesjonene ved leyte, bm.'TUftvåpen avskjbrer effektivt de
japenske tilfgreler, Okt. 23, RAF bomber om natten Hamburg ag mål 1 VEST-Tyskland, ogse mineutlegeing, ingen tnp. lancesters angriPer tunge tyskekenonstillinger på . lelcheren, etter angrepet bard en-kanonstIllfhe i'virk-
somhet. Or, fly skeder to lestesklp og to eskortefert6yer utenfr Norskekys-ten. Fra 1talle angriper tunge em„ bembere MUnchen,Regensburg.ng :Aiesburg.
Okt. 24, Over 1000 tunge br. bombere rettor kraftle nnttengrep mot Essen
TEOmbevekt 4500 tonn), fleftig flak og en del jagermotstend: Berlin'også an-erepet, nettens tap 8 neskiner. 400 nm, j.. eg jb. beskyfer 150'lyskoloko-motiverCc 6delogeer 400 eodsvogner, 18 maskiner sevnes, 1 tysk.fly vlste segog ble skett ned. Okt. 25. Br, fly angrIper om natten Hannover og Vest-Tysk.lend, mineutlogeinFb1'Z-0slofjorden, ingen tap etter nettens opersjoner.
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Studfe i 1,yek kultur.
inngående undersåkelsor av tyske krigsf-nger mentell-tet og tenkesett, cc gfr vf en smpkebft påde resulteter unders6kolseneIter bregt fer de'een, De er tett inn Ikkb fer å intterliggjåre den tyske ung-dom, men for å vise hvor komplfsert U-Iyske problem er.

Alder Yrke pvem er VeM er Nva-hendte Hvemer gts.trs-.13the( Iletneven? libb, 1J zyskt., .1mterl

-
Sv,r-kborsen I Frenkrike hRr sett sine beste deger. Tilfhrselen levnats-wdier h,- e/t overskrcJ minfmumskventfteten 4.600 tonn pr. ,!2g, Dette herkunnet skjo fordf trensee! tmidlene er blitt rnsjonellt samerdnet. Prisno-
teringen på swir sem fer noen måneder siden ver 500 franc rr, kfIc er nåprcsset ned i ender 2C0 franc.
1fölee den greske prefesser ,"neelopoulus cr alle greske partfer enfee f ettsp6esmål, det menerkistrske. OOX cv befolknineen er republIkkenere.



B"ree t dm etterkrigs-oo1~on,

Etterhvert som krige seg s1n avslutning - og be.ftlesen av Nor
ge står for doren - vil en r.nt. p i il sk debatt Inhyst sannsynlig ner og
mer fylle spaltene 1 våre tr evlser Del er et tegn fordi det ty
der på fast viljo tfl å lbs. d oget,!emer etterkrigstiden vtl stine oss
,overfor, Mange SPörsmåf bhr egee geekkes fr2.m för freden kommar og gjenr
.relenfngsarbeidet begynner, l!egrgen" vil lIkevel bnre begrenset ut-
streknh.ig ta del 1. en detaljant relltisk debatt. Dette skyldes på ingen må
te .*,:nsket om i en falSk erlin•,s-egvn å SE,bort fra cventuello mcningsfor-

jellIgheter. Men Mange forsold- og situasjoner vil Vhre vanskelig å brin,
.gg fullg,endig på‘clet reneNr krigen er slutt, og en behandling av dem .
vil i forsynde seg mot kravet om snklighet. Etter vår mening bör deh
fri presse også eneripe-både personer og.polltiske
retninger, se lengs diskusjoneg kke er frl, og dc engropne Ikke har mulig
heter for å. to Ifte1gmffle.- Pn eksempelvis ken men tenko på sorsmålet
om det "sittende" Stet.tingMr.irokairosra nytt etter krtgen eller fkke.
Herom vil meringene sanrsynilis ire delte. Men hverken sakens etets- .
rettslige side eller de problemer som Måtte • hefte ved Stortingets opptre-
,den för.Og tinder krigen ken komme det riktlge lys fhr kr1gen er til ende
og nfle aktstykker kan offentItgires.,å longe okkupasjonen marer, vfl
det heller IkkeVare rddvendlo å opp en diskusjon oM f, eks, dettg

"EronIkkens oppgaVe mj scert sett vAre å brIngo sine lesere
gjefigelige fakta, Den enkelte fru relv vurde,g) disse fnkta og trokke sine
slutninger.-----

Noen alminnelige polltIskehotrRtnnger-trnrvf lkcrl Hen forsvere
sin plass.

1,) För krigen hörtelmenikke så rent sjelden uttg!g.eee som: "Jeg
hariirdr1 hatt tid og interesse e cvse fcr polftikk'. e erd vfm'mer un-
derlig.foreldede Ideg. 4112 års kame mot de nemist1-g eedertrykkere har
gjort det klart nt liv og polit kk pA marge meter er gi)selg forbundet
med hverendre. NA skjiinner vi hve f,oks, demokratiet betyr for oss, selv I
dagliglIvet. - Begrennelsen for donN3mangel på interessc for offentligc
anliggender ver ofte: et spiller ingen rolle.hva vi moner 11<evel„ Byrå-
kratene på toppen englr kurson". .

Vårt demokret1 vor neppe relPeomment, men funggrto antooeg bedre onn
styrfit 1 de fleste andre land. Hvis avstanden ble for stor me1om fel1gog
styre, hvls det fnrekom nntydning tfl byråkreti, -må det for en del ha hatt
sin grunn i nt folkeopinfonen ikke var våkee nok. 1<ylden liggor bi.e, hos
d.or somtrakk seg vekk frn det of.;:entlicjelivet. Don som ieke vn hR noo
r2(' gclItikk å gjOre - som ikke vil ta sin• del nv nnsvaret - her hellor in
gdn rett tll å kritisere.

betyr på ingen måte et vi'alle skal vmire nk1ive politikeece men
v1 skri lanne no mest mullgiåken 03 Jrlentert opinior, som priivor å hin-
ch ovenclle utglidninger i vrt.ocmcl.H1, son sottr yrkespolitikern0
p pless, Vi hRr,sett så wrige .,:tenonesko eksempler på hvorferlig det
er at opinionen dovner av i ly av de nufeilberlige" politigke loderne, at
det mA våre et kr2v tfl allo å best melfg med i utviklingen, mer
direkte og hyppig kontakt med oggl.ge -virsomhet kan den ehk2lte kenskje
komme ved at det gjennom. endringer 1den konstitusjonelkproksis gjhres
bruk av - konsultative - fo1keovegenn1nger.

2.) Noen sier: "Denne krigce rg':!de h lgrt oss onting g vjge
dvi-s-ge dermed uttrykker håpetom ci(etperti-system etter krigen - ellg•
noe i den retning sluttergif ftke cp,)Offiuttalelsen, Forskjellige g egg
er vil det alltid v'åre - hvis holder dem nede med tgang - er•
lunge mAter er dette forhold. • en betingelse for samfunnets framgane,
hvis de mener at fellesfölelsener vokst under denne krieen, hvls do håper
at vf for frnmtiden kan helde mengsforgkjellen innen vfose remmer, preg.L
et av at vi alle först og fremst her samfurnets vel cr vi eni-
ge. Krigen har vel lärt oss ikke kmeg re. ',eller, men
jenke oss etter hverandre og konsentrere kreftone eg cppgavene.
Vi kon letterc enn för vurdere de forskjellige det i g dnrg i det

storo politiske billedetg
Viktig er det et det politiske livet blir regulert av visse spillereg.

ler, som alle overholder, Alle bör gå inn,for den mest mulig ronslige og
lige velgproongende og diskusjon, d8t bör ikke tees politiske hensyn ved

onsettelSer, skjenkergttsbev , må ikke forfelsko fekta
eller erbeide mcd et "utvalg" ev fekta for å tilpasse virkeligheten til
pertiets syn. Avisene bör skille mellom fakta og kommberer og ikke utg1
sine vurderIngor for mor pnn de er: Mot dette har det yrårt syndet meget för
krigen; Eksemplenekan ferfleres, men hovedsynspunktet vårt er: Allo er
best tjent med at de politiske partiene bare bruker-fullt ut hoderlIge me-
toder, Ved skItten valgpropaganda f. eks, med-rent personlfge angrep kan
man kanskje ddelegoe litt for motparten; men 1 lengden hdelegger mnn også
for samfunnetgeg for'seg selv. Griper ett pertf til tvilSomme metoder,v11
nemlig de andre partior lett slå inn på samme vei.

For å sikre den rotte SMIdighetgog.fremdrfft 1 vårt demokreti er det
fkke bgre nhdvendig at men fölger våkent med 1 det polltiske livet, men og-
så at man lar elle hendelser og forefeelser virke inn sitt standpunkt,som
bör revi:HrgeHtisk medjevhe mellomrum. Det er Ikke beundringsVerdig å
ha en klippefest, degmntlsk overbevisning Som ikke levner plass.for tole-
rense forgandres syn. Det er fer meget dum-Sikkerhet 1 poll.
tikkeie, Imtetpolitisk syn'ken jo vitenskapelig bevlses. Om det er riktig
oller ge avhenger av målet man har satt seg. - Et pnrti kan selvfölgellg
venskelig arbelde seg frnm uten streng dfsiplin hos medlemmenegmen part-
ene skulle ikke behive å binne sine tilliengeres syn f så stor utstreknfng
som tidligere når det gjelder hovedsakelig ikke,polltiskespirsmål, f,eks.
diktergasjer. Verdifull Impulser kan vel'også hentes fra mlet.amerikanske
system uten skarpt avgrensete partiskIller.
Ett er lallf211 sikkert: en fremgangsrik og fruktbar utvikling er sikret
hvis de politiske partier går inn for et tillitsfullt og åpent samarbeld.
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Hvorledes-svenskene behnndler vare guislinger.
Når en norsk flyktning er komme over til Sverfgegavgj6r myndfghetene

first om han er gulsling.eller ikke, På.dette punktet - soM on elle ,andre:-
rår det et vennskapeligsamnrbeid mellomde svenSke myndighetene-og det
norske flyktningekontoret. Det er klert nt svenekene må forbeholdesegpröv.
elsesretten f siste insAan% men i praksis.foretar de norskeorupnerselv
den nedvendige politiske gruppering av flyktnIngene. Dekjenner dem-jo
best. En guisling-flyktning får fkke norsk flyktningy-pass, men:f sted
svensk "frklings"pasS. Morgdette pass-spörsmålet er bare en legitimeejons-
sak som intet har å gjhre mcd den'egentligc"sortering" av flyktningenc,
Det blfr neste problem. Nordmennene har sitt eget rettskentor som nveYr
hvom som skal regnes og behandles som nordmenn og hvem som skal fA etiket-
ten gulsling. QuIslingene deles opp 1 tre kategerier: Denfirste,gruppen
omfatter dem som.1 on viss utstrekning får sin bevegelsesfrihet begronset
og stilles under politioppsikt. Ofte' blir de henvist til et bestemt dis-
trikt hvor de må oppholde seg. De bbr likesom andre flyktninger shrge fer
seg selv cg får soke sitt utkomme, mon ikke te nrbeld I krigsvIktige Indus-

Don endre gruppen omfotter de mer usikre tilfellene, personer som
her engasjert i guislingrogimet uten.derfor å v*åre så kompromit-
tgrt sem T' n tredje gruppen. Det må undcrsikes individuellt om de skal

ei de skal interneres eller ikke. De som besluttes internort,
til leiren 1Helsingwo i Helsinglond. Det erklart Rtde svenske
cesA må uttale seg i så Til dentredje gruppenhhrer

de mer kompromitterte nazisteno somintërnercs i den nevnte leiren til kri-,
gen er slutt; de svenske myndighetene går ut fra et nerdmennene klarcr å -
oppdage alle guislingelementene. Semmonlegt57npersoner er blitt sendt
til 1eironi Helsingme siden mars 1943, dernv 439 nordmenn og 97 dansker.
F.t, utgyår lefrens klientel 71 personer. Mellom 7010 og 800 flyktninger
har ikke fått norsk pass, men av dem er ikke semtlige N.S.-medlemmer. De
utgjör un hel skela fra relativt milde tilfeller,t11,de grovere krigsforbryt
ere, Fàr krigen er slutt vil Sverige utlevere dem til de ilorekg mpn&gb-tdr.



Hol 1 and i hardt vår.

De alliertesdristige forsåk på en lynsnar frantrykking nordover gjen-

nom Holland for på den ene side å avskrdre retrettmul ighetene for de tyske

tropper i Vestholland og på den annen side å omgå Siegfriedlinjen nord,

ville dersm det hadde lykkes - ha åpnet velen inn t11 hjertet av Tysk-

land og dermed kanskje fårt til et snarlig tysk sammenbrudd. Dernåst ville

Hollands, skjebne blitt en helt annen. Slik som frontstillIngen nr i Hol;

land nå, er landet forholdsvis lett å forsvare, kanskje mest fordi det er

så lett å ådelegge. Kystlandets lave bel iggenhet, det Uhyre kompliserte ka

nalsystem og rikclommen på store elver og demninger giår det mulig å legge

store deler av landet under vann.' I september iår ble havvannet sluppet

inn over hele det vestlige Holland til linjen Amsterdam Dreda, hverved

det rikeste jordbruksarealet ble 6delagt for en lang årrekke framover,Ste..

re oversvömelser er også forArsaket av omfattende bombeangrep mot elvedem

ninger Inne i landet, Dversvåmmelsenes skadevirkning er enorm også p.g.a.

at Holland har en forholdsvis stor folketetthet (ca. 40 genger så stor

som i Norge).
likevel vil vel sprengvirkningen av de forskjellige vApenarter komme

til å sette de dypeste og varigste merker i Hollands jord, når de allierte

armeer nå setter seg I bevegelse for å bane seg vei gjennom de tyske for-

svarsstill Inger. Den hollandske sivilhefolkning får også i full utstrek-

ning kjenne hardheten av dette oppgjhr. Den tyske terror er ytterligere

steget under den rådende beleiringstilstand, og matsituasjonen skal våre

helt prekår, hvilket for en stor del skyldes oversvåmmalsene on tvangs-eva

kueringene som skal omfatte millioner hollendere. En rapport fra Hollend

slutter med at " nhden blandt hollenderne n har nådd slikt omfeng at for-

hol dene er ul idel ige."
Man hörer lite om oreanisert motstand fra den hollandske befolknings

side under den pågående befrielse av landet. Har det da menglet hemmelig

organiserte milifir- og sabotasje-grupper i Holland? - Selvsagt er det ik-

ke tilfelle. Holland har sin hemmelige militkorganisesjon, som i denne

tiden 1-nr mottatt og mettar sine instrukser fra den allierte overkommendo

gjennom sin sjef prins Bernhard. Signalet til motstand fikk den innenlend

ske millfirorganisesjonen den 13. september da general Dompseys arrnd ryk-

ket inn over den hollendske grense. Denne deg 16d prins Dernhards parolo:

Ilden er inne. Et par dager senere ble denne perole kraftig undersfittet

av en appell fra general Eisenhower som samtidig advarte sivilbefolkningen

mot å gå til uorganiserte aksjoner. Da general Dreretons tropper blo land-

satt fra luften gav don hollendsko regjering ordro om elminnelig jernbene-

streik, koste hve det koste ville.
Det komer svårt få meldinger som kan gi ot inntrykk av hvor omfatten

de og vellykket sabotasjon bak de tyske linjer i virkeligheten er, kan eg

entlig prartisankrie synes det ikke under neen orstendighet å kunne bli te-

le om. I det flate hollandske landskap vil lett bevåpnede friskarer stå

helt makteslåse overfor pensrede tyske avdel Inger.

Den hollandske ihnsats i krigen har fått gjort seg mer gjellonde uten-

for landet, idet hollandske stridskrefter har deltett på de fl este kries-

skueplassene rundt om i verden sammen med de andre allierte tropper.

England har de skapt en liten errn6 og deres luftstridskrefter her deltett

i raidene mot Tysklend. Stårst betydning har Hollends krigsflåte som ideg

teller 60 skip med 7(10 manns besetning, og handolsflaten som med sine 480

skip (c3.2,250,000) tonn) bregte at betydelig tilskudd til den allierte

handelstonnasje. Det er sårl ig I hollandsk Ost-India et deres militke be-

drifter har vårt fremrakendo. Tapene til sjöss har vdrt store, idet 40/;,av

tonnasjen er gått tapt og 2,300 sjhmenn mistet livet.

Men om ckt hollandske moderland ikke har mektet å reise sårl ig stor mi

motstand mot den så enormt everlegne fiende, så har den "pessive"

motstand Vårt så meget stkre. Den hollendske motstandsbevegelse er i lehy-

ere grad enn i de fl este endre land dominert av de intellektuelle, med en

legefront, kirkefrent, jurietfront osv. Bemorkelsesverdig er oeså univer-

sitetenes og shdentenes stora innsats, noe som tidlig sette siti ereg på

motstandsbevegel son. Det gjeldt protester mot jådeforfölgel sene, noe som

fårte tl at universitetene i Leyden Og Delft ble stengt. Aksjonen hadde en

tilevarende virkning på den indre hollandske front som hdyesteretts tilbake

treden her i 1 andet . Tyskerne prövde å komme motstandsbevegel sen t 11 1 i vs

ved å deportere hollandske krigsfanger og studenter til Tyskl and, men mange

kom seg unne, og dannet senere kjernen i Hollands underjordiske organisa-

sjoner. Tallet på henrettelsor av hollandske patrioter pr. måned skal våre

kommet opp i over 200 i 1944. 430,000 hollendere er deportert til Tyskl and.

Av landets 180,000 jöder ble 140,000 sendt til Polen, mens resten er kommet

seg unna. 120,000 hol 1 endere er sendt som kol oni sathrer til i'stområdene, og

herav skal bere knappe 60% våre i live.

1 Holland skal det ha funnet sted en politisk venstreforskyvning i

Ihpet av de år okkupasjonen har vart. Den hollandske eksil-regjering

London sies derimot å ha bevert et preg av den konservatisme som behersket

hollandsk politikk får krigen. På visse hold er den blitt mistenkt for a

våre imperialistisk og reaksjoriar i sin utenrikspolitikk. Den hollendske ut-

enriksmini ster van Kl effens har framsatt fors1 ag om at Hol 1 and som kompense-

sjon for de eversvåmmete provinser må få en del av Ruhrområdet. Begrunnelsen

er den at Hollend, som har mistet en stor dal av sitt rikeste jordbruksareal,

ell ers ikke vil -våre istand til å brådfå seg. På den hollandske hjemmefront

har man imidl ertid rei st opposisjon mot en sl ik anneksjon som enten vil få-

re en tysk minoritet innenfor Hollands grenser eller mdföre en veldig fol-

keforflytning, noe som man er prinsipiellt imot.

Også på et annet punkt er det kommet til meningsforskjell mellom hol-

lenderne, nemlig når det gjelider tiden under og I ike etter befrielsen,

Flortallet i den hollandske regjering mener at det må rå en viss form for

"beleiringstilstand" også on tid etter befriel sen, 1wilket innebker et det

ikke skal foretees noen hyehl ikkel ig regjeringsforandring og et det pol iti s-

ke liv ikke skal få utfolde seg helt fritt med en gang, et kommunestyrene

skal innsettes av de central e myndigheter osv. Den hollandske justismin

ter Angeren heydet imidlertid at man så fort som mul ig skulle innfåre "nor-

Male" tilstander. Dette förto i mai iår til ministerskifte idet det ble ut-

nevnt en ny justisminister, Heyven Goodhardt, som nettopp var kemmet hjemme-

fra. Han hevdet at den hollandske hjemmefronten hadde samme opefetning som

regjeringsfl ertal 1 et.
Hjemmefronten forfattet like får invasjonen et nnnifest som ble offent-

iggjort i re to ledende hollandske "il 1 egal e" avi ser: "Vri j kderl and" og

"Het Parool". kenifestet ver delt opp i tre evdel inger: motstanden mot tys-

korne, overgangsperieden og framtiden. Den fårste avdeling påle det holl and-

ske folk plikt til å st5tte den underjordiske arn6en og sabothrene, samti-

dig som all svartobårs som ikke ubetinget fremmet befolkningens kamp mot

tysk plyndring og tvongseksport ble fordåmt.

I den andre avdelingen om overgengsparioden kreves det absol utt lydighet

overfor regjeringen og de ordre som kommer fre den allierte overkommandoen.

Alle forredere og samerbeldsmenn skal straffes strengt, men del taes ebsolutt

?vstand fra "c!,J lange knivers natt". Enhver form for militårdiktetur avvie-

es, og beleiringstilstanden, som nhdvendigvis må erklåres, må ikke vere en

dag lengre enn nhdvendin.
Når det gjeldar frmmtiden erktares det at det ikke or.r tilstr,*kelig A

vende tilbake til forholdene får 10. mal 1940. Nasjonens befrielse må oeså

innebåre en redikal fornyelse av det pol iti ske, sosiale og hkonemi ske 1 iv .

Dåde arbeidere og forbrukere må i framtidon våre representert i ledel son av

ndustri el 10 foretegender. De 1 beral -kanital ist I sko produksjonsretodene

garanterer ikke lengre individenes sosiale sikkerhet. De bör dertor erstat-

tos av et system av nasjonal og internasjonal kentroll som hindrer produk-

sjon i rent fortjenst-hymed. I'Janifestet understreker videre nådv, ndigheten

av et utvid;2t trygdesystem, st;',rre erheid for fol keoppl ysningen, I ike utdon-

nel sesmul lehetor for el I e , likestilling mel 1 om jordbruks= o Induetrierbeid -

ere o,s.v. Dat kreves også et dronning Hlhelminas låfte om kolonienos I i-

kestilline skel innfries.- Den tenkernAte og de prinsipper som fremeår av

nifestet synes å gi . at ganske godt bil 1 ede av den pol iti ske status i Hollard

etter over å års kamp. (Opplysningene er hentet fre 1-lAndsleg).



Den engelske regjerings hvitbok om demobillseringen, som ble offentlig
gjort slutten av september iår, behp..ndler rlig tiden mellom Tysklands
og Japans nederlag. Allt-klart signalet ken ikke gies för også Japan er be
seiret, o inntil det ar skjedd vfl de militre behov sette sitt preg på
situasjonen,

I denne minertidige perioden vfl demobil iserineen bertre to grupper
av reersoner som er kalt ut tll krigstjeneste. Klasse A består cv menn scr
får trekke sivil p.g.a. alder eller tjerestelengde. Klasse sem vil
bli meget liten i semmonl ikning med.A, skal bestå av menn som trengs for
viktig gjenoppbygn1nesarbeid. Alder og tjenestelengd- vil bli semmen1 iknet
på den måten at 2 måneders tjeneste lik sillos med 1 år I elder. En22-
åring med 4 års tjeneste bak see, kemmer altså 1 samme demcbiliser1nesgrup
pe som en 40-åring med ett års tjeneste. f'ennene.i.klasse A v11 få minst
8 ukers full ltnn, mateenger og femili'obidreg. Hvis de ikke kan vende til-
bake tll sine gamle jobber, vil myndighatene väre dem behjelpelige med
finne arbeid. Det er berettigote til å velge det arbeid dchar mest lyst
på,. hvi s mulig. Mennene i kless 8, s'årlig bygningsarbeidere, vil bli and-
erl edes behandlet. De vil bare få 3 ukers full lönn ng vil fortest mulig
bli dirigert over i dot erbeld scm venter på dem. Jrlig er boliemangelep
blitt overhengende, - Kvinner vil bli avrfiCnstret ettrr samme system, bort-
sett fra t gifte kvinner vil få fortrinnsrett.

0
lfölge Svensk-norsk pressetjeneste befinner over 17 000 nerdmenn sp for
tiden i tysk fangonskap. f?ere i de siste ukene er over 1500 nordfcce blitt
fengslet, for det meste scm gissler. Sr1 ig Trondheim, Drammen og flere
nordnorske byer har vgrt hjems;5kt. Over ha,vparten pv de fewslcde 9000-
er deportert tll Tyskl and og enbragt i forskjellige konsentresjonsleire,
tukthus og fengsler Av de nerske fengene scm er igjen i llorge sitter-over
4000 på Grinl. Fangetallet der ar steget betydelig 1 don siste tIden b,l,a
fordi fangene i Faltsta konsoetraesjonsleir 1 Tröndelag er blitt ovnrflirt
dit. Sammenlagt har emtrent 15 000 nordmenn pessert Grin1, 1.bn frykter nye
trensporter til Tysk?..end„ Hjermaefronten vil imidlortid bruke elle de mid-
ler den har til sin rdighet for å hindre det,

- 0 -0m flukten fra AT

skriver bl,e : 15, mars iår sendte Hjemmefrontens Ledelse ut
det förste opprop em streik met AT, Faren for et AT-guttcne ville bli
tvangsmobilisert av tysk,,rne vRr nemlig overhengende. Sammen med en klar-
legging av dette forhold gikk eksjoner mot registreringskontarer, hver rul
ler og arkiver ble sprengt og brent etc, rektbeverne gikk til desperete
motangrep endog skyting, men for njemmefronten ble resul Latet I ikevel eodt
I enkeite strök scmNreTelemark og Hall ingdei var stroik,m nesten 1004.
ig og egså i Oslorryl endre steder var strelken meget effektiv. Stnrt sett
synes streikeprosonten å h ligget på 25.30. Så kom regist'eringen av de
3 årsklasser, Da 71-22 cg 73-åringene slo mobil iseringsforsiiket til jord ,
begynte også flukten fre AT for alvor.

Etterhvert kom det så menge både av AT-befel og mennskap ever Ifl Sve.
r1ee et on her fått et klert billeda av tilstanden i AT-leirone, Dot ble
delt ut våpen 1 I eirene det ble sagt til vakthold - og 1ero syciter ble
sendt til lysk velarbeid 1 Mardnorge, De sist, 111usjener forsvent,Det kan
n) tryjt sies at det som er leejnav befal 1 AT, enten er quislinger all ;r
feige kryp som ikke er ist-nd til å manne seg opp til on evejdrelsc. Og er
det noen gutter igjen, må del tilskrives ung alder eller red'1e foreldre.

Det er et åpant sptrsmål em v1ntrsveltene vil bli kelt inn iår. Pazi-
organisasjonen AT •er 1 et hvert tilfelle ferdlg. Hjernefronten h-r knekket
den uten å bruke våeenmekt. Erfariegenefin AT-kampen i 1944 tielrer bud til
nss alle, har neml ig ikke bere oppnedd å odeleggenrganisasjonenAT,mcn
også tvinge naziledelsen til å evstå fra A brukc AT son arbeldskreft for
fienden, og som brekkstmnd fer sine politiske planer. Våre tap under kemp-
en har vdrt minimale. Det nytter å gjtre motstand!

Den br1tiske demcbil iseringspianen. A"Wi' i Tyskland,

I cg med at de allierte tropper her rykket inn over tysk område og
Aechen cr Llitt erobret, her A83OT under general Elsenhowers ledels e be-
gynt sln kjempeoppgave i Tyskl and - . ettorhvert so'm den allierte fram-
gang skrider frem v i 1 1 fcrte mnilim fervalenmng er bli opprettel j el 1 e
okkuperte distrikter for å ufive den overste myndighet i alle grener av,
det ofFentl ige I iv. En toH utr-pokning ev nazismen vil streks ble påbe-
gynt. Alle medlemmcr av pertiet skal fjernos fre effentl1ge stifl ingnog
administresjonen I igge i hendenep allierte offiserer oe tyskere med nazi-
fri fortid, Det er 1nnlysende aten sl ik administmsjon er påkrevd i
krigssonene e hVis oppgaven blir klokt låst, kan den v•ire tyskernes fors-
to tll bake tflordnede fer',1d, En mcget vanskelleorc situas1en epo-
står når bele landet er okkupert og de tro allierte stormkter skel sette
opp en felles edministresjon Perlin. Det synes som elndeer innst1liet
på å ferstke admini strere Tyskl and uton samarbeld111C,C1noe sentral t tys!‹
styre, på samme v1s-som tyskeree har syrt Pclen under kalgen, nemlig.som
et genaeoleuvernemeet, •

Tysklyldskel deles opp tre sener: den eneelske sone 1 de nordl igste
distrikter, den amerikanske i oe sydlige, mens den tstl ige og sttrstc so-
ne skal adrinistrares av land. Vil rIo tre soner bli styrt etter de
eamme linjer? Vil det bli har,:11ct etzer en felles plan for å mtte den tko-
nomiske krise i Tyskland sem kommer til å anta sefdre dim rtsjener såsnart
den tysi<e.kriestkenorni er brutt sermen7 Betyr mangelen på en sentrel tysk
ledel se et man her tankt seg en eepdal ing ev Tyskfand, oe hveri edes vil
det viree når okkuoesjonen en gena skel htre - De ellierte her ikke
noen l'ett oppgave foran seg Fordi den tyske naziledclse har boaynt on sys-
temati sk utryddel se ev o 1.ske pol itikere sem kunne tenkes vVrav.il 11-
ge tij å semarbeide mod de allierte, Nazistene r -F,'retatt :qksjener mot
konsentresjonsl eirene, sem har kostet kjente pol tikere 1 ivet Verden skal
få vite at det ikke kemmer til å finnes neen Bedogl io el er Bonomi i Tysk-
lend. Dersem ADfifif gjEr Tysklend til et firerl',r1st og herreltst folk uten
noen form fer semlande ferfetning, vil det nek virke som er sleas under-
geng fer tyskarne etter de stetsidelaer som er blitt innprontut dem,Kan-
skje er dot dette som rå tL. Kanskje må dat tyske folk symb-:,ek, cd ut
for så etter on periede ev domokretisk opplaring å finne.nye fermer
vel er for e'n sel vstendige eksIstens, 8ulighotene er  n-e laes le eletbei
ende samarbeld red eventuelle demekr-tinke grepper moen Tyeiend synes
iallfall sme. b

Dct bl  r fremdeles kleget evar a felk ar fer slcivate i munnen, et de
ikke ka,1 holde kjeft, Husk et Gestane har norske egenter cvcralt, som ser
ut som dt Tcg . Huek aFn ufersiktie ytrine - påen trikk. et gatchltr-
ne el 1 or i en treppeePeerpg s: m nestepo snapper epn, ken bely at on el -
ler fl ere nerske patri oter bl 1 r fenel sct pint kanskje skuel. Ila. er dat
din skyld. Du or ansverli-a dvis du slei,er med det du vet, or du like;

som engiver, ja ferligare ferdi det er lettere å geedere see met
Gestapos håndl aneore. Vik hel 1 er ikke t 1 bake fra å påtel o andrss ufer-
siktinhet Det cr ubehagel1g, men meeat står pe soill,

I hjemmefr,ntens eg egen inforesse btr du vite minst nelie, F,u kan
våre så taus eg forsiktig du vare vil Et Gestape-forhdr ken kaaskje få
dee til å snakke. Hy1s du vet fer meget, betyr i:Fet i be.ste fall at endre
untdig me ge 1 dekning hvis du blir tett. Verd1fullt erbeid stenser ope,•
Hvis du tilfeldig koraer "opp i noe", så gleM det, si aldei [.fl neen
hvorfra du -f•år din "llegaler avis, vgr ikke  nysejerrig, I iVeo din w-
ten mcd d1n besto venn ergang, kanskje br,r, er en sl eiv eller keeskje han
bl 1r arrastert.

Du synes kanekja ikke du an jjort noen innsats på hjemmefrenten,Vit
minst mulie eg held kjeft mcel det du vet - da ej(M- de eninesets.Ellers
skal di allt1d setrr:. dee selv: f-f,e kreves deTav .r-afee sem sol nlet på hjem
mefrenten':' !lare -re almrp saker en 11;ses gjennew parel c,
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