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Kr oversdlet .1>'.;-214T0e194h„
Etter en perinde jiåiien uker med oppmarsj, eppladning og ePpslitnimgsslag,

Med. små synlige resultster, er krigsutviklingen nå stter komirdet inn 1 en fase av
Størte bevegshed, gjel.der deL østfronten, hvor rUsseri:e - otter ea baMp-
paude på nordaysnitte L så å esi siden 1, avgust har renSet praktisk tslt hele
Balticum, ånnet en flensynLis neget kraftig offensiv nait østprenissen og rebtet så
barde slag not Ungarn at landets motetendsvilje faktisk er knekket,

Det strstegdske nønster for koaliajons-ifiensiven i senmernåmedene er stort
sett praget av alternerende sIag fra øst cg vest. Først kcei invas-ienen Freakrike-
eg.ds den enetid tekestillingsktgans fornc Ted brdhodet, satto ,den store inissiske
effensiv På mddtavandttet tun„ Tennelis nøyaktig på samme tidepnkt sem den hadde
uttYint sill kraft foran.Wat szs-vaa es  øs:.,prow.solis  sr ens e, kon gjennonLeuddet ug lyn-
krigseperasjonena i. Feankfike og lielgin (isamtldig med det tyske sannenbrddd nå Bal-
lan, son rdk't/ e,,ajd  nar O0' ern tae-t , et.t Dc den tysle dincstand
f_yest igjan e-ei7:1.M7mMiL eg'foSSU Siegfl'iedilflje, slarep russelte isa sen 9ff ensiv
i Balteum, Om ftetede vokse3epll 1 er tdlniktet eller helfoldig, får s tå lecn, men det

ter togn con t;dee på er.terrenge sIag  21-9, ot g  Teste n& ild ttet aviFst av et
sterkte„ kontinuerRig Jry'rtx -egge kadter, som kRnskje CTS 'ikk9 sa lenge te,flr for

.meget fer det 52cde swer:e tykke for evarssksli em ae,,;utb.›mede., darlig fersynte og
krigstret..te Tyskiand,

Det er lmIdielted kletrt at de sli-7erte rå rogner med mnlishetes av et winter-
feltteg; Eisenhower gikk nylig så langt s-u til å, si at Irtet tydet, på st mon kunne
slippe det. At ur‘rdiclingen ikke hsr gåt4; Så raSki SOM man i ang-vmt Tasdde grunn ti 1
å håpe, skylees dels den fanatiske mststtndsvilje dyske,rne tetss da ka'.e.strefsle ne-

-:derlag ,t.ser nå når e kjemosr med rygges net vosgen, dels st -vestss..ktse -g,s. nan-
gelen på havner nmr, operasjanstesteeg eraå ikke har fram ro,aterien og
fersterkn±nger i den målestek sen er fer en storsaCensiv ep_ot cn 6-600 km.._
lang feLtningsltnje„ Deb ete sen el ech, .1lieete kelelse iallfall ak-

, ter å gjøro, et  fSir  søk på å 12,1SiSLG TIL.M3kh.eld e 2Lg e-ee -tesce daede ,st eecf fenalter fra øst,
Vest og søre Tjskerne er neerk's bå'do tsilnes sig efg meh.%. UndeTlegne pd
allG - grørlh er at -clen foibitredemetstana meget lilutseLlg kan gi plaSe for det stere

,sanzEnbrudde Re aervene og de mate rielle resur ser ( gå de Terg de t gj e 1 de r åstoffsr,
krigsme.teriell ag transpgrt}anå sett frs Berlin fortena Seg SOM unysselig snå,

Vestfrgreten, Den offensiv den suerf_karsko 1, syne sette jnn t Ascee-sektoren
i,beg3wWs-e-h-a=:= -61ctoger, støtte på en:vodson tysk mot stand„ Te-er gjsIdt ikke
bare den første store tyske by,. men også et overerdontlig viktis punkt se Slegfrled-
linjen i cien store dperasjce, uan ksn skjeLde mgt ucrdflsnken stm mdn vii svinge øst-
fWer, vil antage.xig kachen-avenittet kolew til t. saille reJ:en dem gargj;ern, Det
var derfor både psykelogisk opj. stgategisk en seier sv første ang amere,kanerna kunne
melde om og ns d Inntagelson av Asonen den 20, oktober,, -Bws, som i dtred.Whd hadde
en befolkning på 165 000, ligger i grl-tS etter de voldsomme bombsrdomenter fra fly og
artillerl, og av garnisonen er 10 000 nann tstt til fenge, resten er falt  GLI(Jr  såret,
i likhet n d tnsener av den gjenwmrende sivilbefolkning. Rosnlbateet er egnet' tll å
wirke tsnkevekkende nå tyckernos EVts de ticke snart gjeft ensluSt een euierede tap-
te krig, Aachens skjebne ble TyJklande skjebne,

Vestfrontons annet sLere tyngdenankt de siste nker hsr -w,egt Stheldenunningen,
hvor 1, kanadiske sgme er satt inn. Dot er an OW G=dent leg stor b etydni ng ' f or de
allierte å rense jnnløneb til AUteteorn.sgle. ypperdigo havn, og ksmoene Li SM. Otn g-unx%
"vm'alt n3 get harde. Le;radic "fl-1-9 kr;-_-f.1Midler-Ld sgkeet petydelige 'ra c ne Leser gjert
landgang På sørsiden av 00helde og Lar oN nordsIden trengt frsm til Bovelandeldat-og
Bergen op Zoon. De tyske styrker her eg tå Waleheren, SOM etter flyangrep mot dikene
står nesten helt undor yann, ,sittor em fe e , nsn de f,ar Swer ses hårdnakket, ak-
lcurst som tiliollet var d Kanalhavnene„ -

I der engelsite kiie over Eindbovgn tjl Neejnogen har det ikke Ysen s:("d-re begi-
venbeter , men arme ntd--.O.er stsdig sitt område, be.do rat voet (1-115.1r ge s Hertogen-
busch) og østover m_ot Wass, hion Venray tatt og  Ten10 sterkt tretet- Operssjonene
i dette avsnitt har still betydelige tske sm:ymker I Vesthelland :eseTer
flanketrusel, og det ser ut til at det foregger en sterk kensentresjon sv nbrIciskrefif
ter i disse trskte,.; formodomt1ds med sikte en ny oneflanrinssaksjog, :tot tyskernes
nordflanke evei- Arnhem-av sn ittet , Fra Mo So 1 I e - fr ont en og Belfort-åpningen meldes det
bare on n5-ndre bevegelser non kameene festningslinjene her er 'megtet tet

Luftkflgens De a] lj s etes nektige fly.åpet„ st. - seilt ee meg et Te2Ge.t. lig rolle
Ogsgt uridgr—did-pifende fffensiv i -res+L sg er ferstem til aekte tsteL.L.Jk støtte for



narkstridskrefene satt inn i ødeleggende engrep mot de tYske for syningsbase r  en Opp-
marsj-sentra bak Siegfriedlinjen. Under disse operasjoner i de siste tre uker har
det flere gangGr vært rettet rekordnessig voldsonne angrep mot Vesttvskland, f.eks,
den  14.  oktober da det på ett døgn ble kestet 9500 tonn bomber mot Dnisburg som ble
fullstehdig utelettet. 5-6000 fly blir nk satt inn ad gangen. Av ster betydning er
også de angrep som har ødelagt lisSviktige dammer ng kanaler i Vesttyskland, ned den
følge-at'hele Rahrs og nverhodet Rhinlands transportsystem - som i så høy gr ad bygger
på lektertrwflken - bringes i ulege, Bl.a. er Dortmundan-kanalen tørriast, 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-
syninger-om ikke lenge - kanskje nettopp nkr gjennorbruddet er der.

Østfronten. I Finnland er det nå regulær krig mellom Rendulics langsont retdre,
rende iCyrk-e-r—0171e forfølgende finner. Santidig har russerne satt seg i bevegelse
lengst i nord. Resultatet er at finnene har tatt RoSahiend, utgangsrunktet for Ishavs-
veien;: Og dermed drevet tyskerne ut i Tapprarkens øde skoser og vidder. Santidis har
russethe satt seg i besiddelse av PetsaEM, den eneste havn som nå sto t11 disposisjon
for tyskerne i Finnland. Deres situasjon nå betegnes sompreksh:r.

I BalticUm har russerne tatt tyskernes viktigste havn, Riga, og ted sitt herre-
dømne over Dag$ og størsteparten av Øsel vanskeliggjør de i høyeste grad tyekernes 'or-
søkjpk-S, evakuere styrkene i Hurland. Sannidig er retrettveien over land sørover sv-
skåret ved et russisk støt ut til kysten på begge sider av Merel, nens bkde ndan g
Libau er sterkt truet, Dn russiske Østersjøflåte har nå baser scm gjør den til en vik-
tig maktfaktor i disse farvann, og det er vel bare et spørsmål om kort tid s,kryden får,
adgang også til de tre sistnevnte isfrie havner. Tyskernes baltiske arneer er i re411-
teten.sett ut av spillet som en strategisk faktor, et pytt resultat av den hitlerske
prestiSjestrategi.

Det ser ut soon russerne besre har ventet på. at denne flanketrusel  skr,  ulle bli
fyrsiet før de innledet sin effensiv not Østpreussen- Den satte  inn Ved midten av nå-
heden,  os  foreløpis foreligger det nestGn bare tyske neldinger om den. Ifølge ddn
er-frontbredden 33 kn (SchinNntsdt-Suwalki» . og tyngdepunktet synes å ligge vest-sørvest
forcRaunas; støtretningen peker not Gumbinnen Insterburg Kønigsberg., Den tyske
mOtatand Ved grensen har vært hard, nen de overlegne russiske styrker har bl,a, takkeb
WTe en enorm pannerinneats orûtt 3sjennom.og_tok4en  12, okte  den førsto tyske by
øst, Eydtkau, like ved grensen.I de konnonde uker -vd,T WISISle'Verd-enttopp~e-mnat___
bli konsentrert om Østpreussen,

den siste uke er det inddlertid Ungarn som først og fremst har welt i for-
grUnnene Under inntrykket av det økende mussiske press ved Szeged, Szolnok og *brecen
- og sikkert egså av Tysklands desperate situasjon overhodet - meldte rikeforstander
Herthy  gjennom kringkastingen den 15. oktober at Ungarn hadde bedt de allierte om  va-
nenstillstansbetingelset. Dette utløste imidlertid øyeblikkelig et tysk kuo, me1 inn-
setning av Szalasi, lederen av det ungarske nazistparti, "Pilekors-bevegelsen'. som

ouis1ingsk statsoverhode, ec utsending av (sikkert forfalskede) proklarnsjoner i Hor-
thys navn om fortsatt notstand. Slike tiltak vil imidlertid ikke korne til å spille
syndenlis rolle. Det er ganske tydelig at opoløsningen i den ungarske benr er i full
gang ot at landet er på rask vei net kaos, Resultateue, på det militette oryåde har
heller ikke latt vente på seg. Da tyskerne har måttet sette inn sine styrker son be-
settelsestrorper ved strategiske punkter i det indre av landet, er fronten biitt skjeb-
nesvangert svekket oc russerne her kunnet rive ono hele forsvsrets nordflenke, ved et
50 km dyrt innbrudd over en  275  km bred front, fra Debrecen til langt opp i Karpatene,
Situasjonen var her på forhånd meget farlig for tyskerne ved det russiske trykk  na
,passene fra Galitzia av og den tsjekkoslovakiske orpstand i Slovakda, som truet meste-
parten av Ungarn ned omfatning, Nå er alle syv pass i Kerpatene på russiske hender,-
og den røde hier sttørrer inn over Slovakia, Rutenia og det nordlige Trenssilvanise
Alleredp på forhånd hadde russerne ved Szolnok tiltvunget sec overgang over Tisza, slik
at denne elvelinje neppe lenger spiller noen militer rolle. Veden til Donau og  Buela•e-
pest lisger åpen, og den trusel det betegner for tyskerne i Døhmen og Østerrike kan:
vanskelig overvurderes, Rikets sørsrense, hvor det ikke fins befestningslinjer av
noen  betydning, $ il -.snmen ned det opprørsko Tsjekkoslovakia og det upålitelige lster-
rike - kreve nve store tyske troppekontingenter på et tidspunkt da trykket fra øst
og vest alt synes  k  spenne kreftene til bristepunktet.

Utviklingen i Ungern har også ytterlisere forve.ret situasjonen for .de tyske
styrker lenger sør, nå Balkan. De hrr vnrt oS retrett mot Ungarn, utsatt,for,angrep
fra  russiske styrker fra øst, landsatte britiske styrker fra sør og vest (ilellas og Al-
bania) og fra greske og juseslaviske partleaner. Deres Stillins synes håpløs etterat
Titos partisaner her tatt Nisj, et viktig knuterunkt påderes retrettlinje oppJgjennom

Moravadelen, or etterat russiske ot, jusosisviske styrker'den 19. okt. tokBeograd, den
tiende hovedstST,d de alliertc jar halr -..'ravristst de tyske Okkuussjonet.ropper,,,--
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I Sellas har tyskerne-nå helt rømmet Pelopponss, og orså Athen og Pireus er
besatt-iV'greske og britiske trnpper.

Italia. De alliertestyrker i Italia her enne ikke gjort særlig store fram-
skrt'et:Ten;jennorbruridet av selve Gother-linjen, men aVanserer mot Cesena  pe  veien
frd  Rdmini  til Bologna, og står på midtavsnittet  15  km fra denne siste by, Den tyske
motStand er enne sterk, men det er getefullt at ledelsen i den ne~ende situasjon
her  lar  binde over 20 divisjoner san sikkert kunne gjøre bedre mytte for seg på andre.
operasjOnSteatto. Alpelinjen ville nemlig neppe kreve mer enn  5-6  divisjoner.

Det fjerne østen. I China er situasjonen fremde3es bekynringsfull p.g.a. det
japansg  7Wri-gt7ri  tuiTaTi. langs Wuhan-Knuton-banen, hvor en rekke vfictige amerikanske
flyplasser har mettetoppgis. Under øykrigen i Stilleha.vet har amerikanerne inidler-
tid'rettet harde Slag mot japanerne bl.a. ved og flåte&ngrep not Formosa, hvor
de japanSke fly- og skipstap var enorme. Viktigst er imidlertid at invasjonen av
Filippinene'ne er satt i gang. Amerikanerne gikk 17, okt. etter et voldsont borbarde-
rent i lknd på Suluan-øya, ca. 1GO km nord for Mindanao. Det er dette tidspunkt Mac-
Arthur har ventet på i over to er, og kan han i noenlinne nflr framtid gjøre seg til
herre over Filippinene, vil amerikanerne med sine overlegne fly- og sjøstridskrefter
praktisk talt kunne avskEre Japans livsviktige forbindelse med det erobrede imperium
i Sørøstasia, hvorfra landet henter sin gummi, sitt tinn og sin olje og en stor del av
sin ris og sitt sukker. å ta Filippinene er inidlertid ikke gjort i en håndvending;
øygruppen or stor, forbindelseslinjene lange og jaonnerne seigG motstandere. Mon også
på dette krigsteater er i den siste uke en viktig merkepel passert,

vVv.
Finnnark. •

samaenbruddet i Finnland er situasjonen i Finnmnrk prelTer for tyskerne,
Og det meldes der oppe fra at tyskerne er i ferd ned å trekke seg ut for å innta for-
svatsStillinger ved Lyngenfjorden, Disse befestninger ble ferdig ganshe nylig. Fal-
kenhorst har vært oppe og inspisert-der. Som meldt annotsteds i dette nr. er Lie og -
Lippestdd reist'nordover med en stab politifolk. De skal sikkert hjelpe tyskerne red
å gjennonføre den trente jords strategi i FinnEnrk.  Men  den lovlige norske regjeting
har.også tatt sine forholdsregler.

vVv
NaS1 stisk propagnd i aktuell belysning.
-----"T-HEdgr nazister etter fnttig evne prøvet ethvert
riddel I sin propaganda for å vinne det norske folket for rin 0-epfatning. Lokktoner •
og skreMsler har gått hend i hånd. Nå er bare skremslene td23.)ke0 Selv US har inn-
sett at det ingenting mere er å lekke Med. Alt settes  ne  inn  rå,  å sknpe ""bolsjevik-
skrekk". Vi har fått vite onigjen og emigjen at vår konge og regjering kr,r solgt Nor-
ge til Russland, og nL om dagen gis det css stadig ek3empler nå at oppfyllelsen av
salgskontrakten er berjrnt. Dagens meldinger fre ishavsfrent-en viser hvor pekrevet det
har vært  e-få en avtale også med Russland. Vi skal derfor friske opp dgjen det som .
virkelig skjedde gjennon de evtaler vår regjering Lnagikk med C.,en tritiske, amberikan-
ske og rUssiske regjering iår, og  hva  aisse avtale:- imt ewfor,

Som kjent er det skapt en felles overkow=do for de vesteuropeiske lands og de
amerikanske styrker under general Eisenno~s ledelse Le norske styrker har sin
overkommando som igjen står under Eisenhouers ledelse i likhet tnd den britiske, fran-
ske,'hollandske, På sfl_mne måte som Frankrike, Belgia og delvis Hol-
land er befrldd av egne og allierte Styrker, vil det samme skje her,' Vere egne styT-
ker er på langt nær tilstrekkelige til å løse den oppgaven alene. Dot var derfor nød-
vendig å få en avtale med vere vestallierte om alle de spr".rsmål som reiser seg i for-
bindalse Mea-beSettelsen, særlig da omforholdet mollom den norske siviladministrasjon
og den-allierte øverstkormanderende soM kommer til Norge for e'bekjempe eller avvepne
tyskerne. Men også i forhold til ver østallierte, Russland var de s).‘.J2>e  problemer
aktuelle. Vi gir her ordet td1 general Hansteen: "At en overenskorst av denne art er
sluttet også med vere venner russerne, har sin praktiske bakgrurn i at det eksisterer
en Murranskfrent. Rømmer tyskerne denne fronten ville det være helt beroende på de
taktiske forhold i øyeblikket, om tusserne synes de me følge tyskerne et stykke inn på
norsk territorium. kan vel ikke forlange at russerne stoppe ved Grense-Ja-
kobselv eller Pasvikelyen, hvis tyskerne sjenerer dem fra den annen side, og vl ikke
selv allerede er der for N t5 ose 9v  dem. Det er i full overensstemmelse med folkeret
ten, om russerne da for tsetter innover norsk område, sertidig son det er i vår inter--
esse også at de fordriver fienden;  Og  Aerned orpster, cm enn i beskjeden melestokk,
nettopp-behovet for å regulere forholdet mellom deres og våre m;yhdigheter på
stedet". 'Denne uttalelse stanner fra en tale tii den arbeidsnobiliserte ungdommen i
London radio ili, juni  1544.  Generalen evner den mulighe at tyskerne rømmer Marmansk-
frnnt‘n_ Ettet den utvikling som har funnet sted i Finnland nylig, jages tyskerne nå



- 4 -
ut av Nord4'innland, og den nilitÆre ut;-ikling som general Tkrrtne*setter, kan
nårsomhelst bliaktuell.

_ Såde hjenme og ute vakte de avtaler regjeringen inngdkk i rai alninnelig til-
fredshet sa=rlig fordi det ikke voldte noen vanskeligheter å komme til enighet. For-
holdet mellom de alliertes øverstkomnanderende 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 nner seg.

Flukten fra AT.  
Det er ingen grunn til å skjule at stenningen på hjermefronten våren  194  var

nokså natt. 4 års tysk ekkupasjon hadde tatt på. Den siste vinteren var h rd, med
massearrestasjoner og opprivning, sÆrlig aV den frie 'presse. Den  15.  Snrs sendte
Hjemmefrontens Ledelse ut det første opprop om streik mot AT. Det var nange gode bor-
gare som steilet over det skrittet. AT hadde blitt en fast institusjon. Det var
strenge straffer for å unndra seg tjenesten. Den nazdpåvirkning guttene ble ntsatt
for, ble ansett for nbetydelig, og guttene var for gode jøssinger til at den bet
dem. Det var et ikke Uvanlig resonnement at det var for nye å risikere på en
sak, --

Slik så inddlertid ikke Hjennefrontens Ledelse det. Nazipåvirkningen i AT vnr
blitt mer og mer nerklar. Men bre. scm ve r re var; NaziledeIsen hadde i løpet av etter-
julsvinteren avgitt ilere herrclige tilbud til tyskerne om nobiliscring av flere års- -
klasser norsk ungdon. Ett av tflbudene - (Ri4s=s) - ble kjent. Andre steder hadde
tyskerne gått til tvangsmobilisering etterhvert som landene kon frontlinjen. I et
sånt øyeblikk ville store leirer med norsk ungdonunder NS-befal v%re en dødelig fare
for landets frentid. 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 alle
landets aviser kategorisk at det ville bli noen ekstraordinær innkalling. Straks
var defaitistene på ferde: nå hadde Quisling offentlig erklært at det dkke ville bli -
noen mobildsering. Han hadde slått retrett. Vi burde notere seiren.og blåse  av  aksjo-
nen. Hvis den rdslyktes ville perolenes autoritet lide ubotelig skade-. En så naiv
_oppfatning av naziløfter vant imidlertid lkke gjenkIang hos de ansvarlige, og aksjohen
ble fort'satt rdifUll kre,ft-.--TgnL narske hjennat,--tek-clat,..størrate<,_Iøft_den_til d,o-
clato har tatt. EVer -eneste-AT-gutt ble påvIrket, foreldre likeså, det er jo oftest
dem det avhenger aV. AT-befalet fikk alvorlige advarsler: den av dem son ikke  ville
niste alle muligheter i det nye Norge, nåtte snareSt konne seg unna tjenesten. Kort
før frermøtet skulle skje, gikk de aktive Hjermestyrker til aksjon mot endel av ATs
rogistteringskontorer. Ruller og arkiver ble sprengt og brent. Makthaverne grep til
desperate nottiltak og vek endog ikke tilbake for skyting

Det har naturligvis -~t vanskelig å få full oversikt aver fremmøtet. I enkelte
strøk som ØVTG Telererk og Hallingdal var streiken nesten 100 %-ig. I Cslo og enkelte
adre steder var Også resultatet godt. Stort sett synes streikeprosenten å ha ligget
pg. 25-30.  Et sånt resultat av en Pmmsseaksjon under slike forhold er det all grunn
til å ve=,re fornøyd ned.

Men så kon reglstreringn av de 3 årsklasser. Det ble en forskrekkelse for
alle, men særlig ibr AT-befalet og de nenige somvar møtt fren. 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
skan. Flukten fra AT begynte for alvor.

Etterhvert-er det kommet så mange både av befal og mannskap til Sverige, at en
har fått et klart bilde av tibtanden i AT-leirene. Både arbeidsmobiliseringen og
vasjonen i Frankrike bidro sterkt til at mange offiserer ble betenkt over utvlklingen.
Da det så ble delt ut våpen i leirene - det ble sagt til vskthold - og flere sveiter
ble sendi til Yord-Norge for å arbeide pÉ veier sonityskerne av stratogieke grunner , -
forlangte bygget  (5  sveiter ble satt inn p1 strekningen Norget.Elsfjord), forsvaxt de
siste illusjonsr. Fra flere leirer rømte befal og renige 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 avgjr,:relse. Og når det ennå er noen gutter igjen
må det tilskrives ung alder og roddo foreldre. Deres utseonde berer i høy gred preg

av at de føller at en AT-uniform er like popular som en hirduniform.
Det ble etterhvert nar og mer uro i ATs nazistiske centralledelse. Den nåtte

slå full retrett for å holde stumpere sanmen. Nazipropaganda i leirene ble innskren-
ket til det nInst mulige, ja rsten forbudt. Guttene fikk gjøre nesten som deville.
Våpen skulle bare brukas til forsvar not "sabotører". Selv nazilederne fant det et-
terhvert betenkelis å imøteko= tyske krav om arbeidshjelp, og har fått det travelt
red n avslå. Son et klart eksempel på forvirringen i ledGlsen kan nevnes at den ikke



hax-vært istan4' td1 å-gd,svar-PL‘fOresPørsbnn nim~s~.~ne skulle forhoIde seg
i.tilfelle-invasjene,--Das enkeite-distrikter-Ndretter lang  purrinflealej ,ed om at de

, Sikkeinarette seg et etr eget skj.540n.
. - rGeneral" Frølich-Bansen, d~ntr• tra østfe.ld 1940,Solder ikke lenger store

balen-om nan4stisk ideologi for AT-guttene. Han ror.. Og da kan han ikke snakke
.Det-er vanskelig å få opp  fatten

- Met er et-åpent spønsmål om vintersveitene biir kalt inn iår. "Frø-Bans"
'.-kun'gjerne Prdve seg: Hjemrefronten vil gi han et Passende svar.

Nazinrgandsasjonen AT er ferdig. Hjemmefronten har knekket den mten å bruke
våpenmakt. Det d 1 kanskje gi quislingene noe å tenke

på.
,- Men exfaringen fra AT-kampen  19h4  har også bud til gode nordmenn. Vi har nem-

lig ikke bare oppnådd å ødelegge organisasjonen AT, men også å tvinge nasiledelsen
tdl å evstå fra a bruke AT som arbeidskraft for fienan, og Som brekkstang for sine
-Politieke Planer. Våre tap under kampen har vmxt mininale Og hva mero er, kampen
har,gjort ende på mismotet, og gitt oss pågangsmot og seiersvilje til de dyster

sont
..torestår.-

' vVy
Det sre sikkerhetssystem. ._ _ -__ -
. -Det dFigir- offenfIrggjort en meddelelse om de resdltater konferansen i Dumber-

-ton-Oaks or kommat til. Den ble som tidligere nevnt sednenkalt til foreløpig drøftelee
al7 planene for en interm Sjenal organisasjen etter krigen nad det mål for dye å trYgge

-Preden. Det ndtte rePreeentanter for de fire atornakter, USA, Storbritannia Sovjet
og Ohina. Flaeene er ennå ikke ferdige i alle punkter,

Taell de foreløpige uti.ast eX
forelagt for de forente nasjoner, til dXøfting og videre beerbeiding.
. Don  nye  sikkerhotsorganisasjon skal - i likhet med Nasjonenes Forbund - ha firp

.hovedorganer. et råd, en forsamling, et sekretariat og en internasjonal domstol. De
-7  to sistnevnte organer vilså vidt man kan skjønne bli bygd opp etter neenlunne sanne

mønster som ferbundesekretatiatet i Geneve og Haag-dormtolen, og det er derfer ikke
noen gruan til nå å beskjeftige seg nammere red dem.

Når det gjelder forsamlingen og rådet blir det derimot foreslått ordninger sOn
ganske.sterkt avviker fra Geneve-institusjonen. For det første  synns  det å vare ganig«

: tydelig at man i Iangt høyere grad enn  før  konsentrarer seg on den ene bestemte OPPgwrk
-å trygge freden, altså en'rent politisk optave, eg henviser løsningen av de mellom-

-- felkelige humanitare,  sonlale,  ieFniske e.aoPPgaver til andre institusjoner. Det hal
'--øMtt-krI tteert at det gamle Naejonenes FoXbund til en viss grad lot disse arbeidsoppj.

.- gaver overskygge den store og avgjørende: å skepe sikkerbet på det mellomfolkelige on1,-
S Ida; både foreemlinn, råd og sekretariat ble di'strale rt av de ±usen de-halior i hel59,-
'Nrbeidet, kmnpen nmt rusgiftene og slavehandelen, det finansielle saneringsarbeid osv.
åen fereslåtte løsning betyr ikke at man :lar dette arbeid fare, men at'det skilles ut
. g får egne internasjonale organer, son det også skal bli et eget råd for de økonond4-
ke spørsmål

For detannet får rådet i den nye organisasjon Wn lsngt større solvstendig nyn-
i

-&ighet enn i den gande. Tett-lin i virkeligheten selve det internasjonale sikkerhets"-
§rgan, nmd ansvaret for opprottholdelsen av freden og bileggelse av internasjonale
'pnflikter. Det skal ha ubegrenset fullmakt til g slå nad på angriperstater, om ngå.

lendig med militnre midler, uten å behøve å spørre alle organisagonens sdlemsstateXi"jl rads. h

i Nåren konflikt oppstårog partene ikke kan løse den på egen hånd ved forhandlIne
er seg inmllem, regling, Voldgift e.l. skal rådet, rå. eget initiativ, gripe inn.
ds tvisten er juridisk, kan den henek;tes til den internasjonale domstol. Ilvis ikkei
r sikkerhetsrådet sog,av den. I første omgang skal det forsøke å bilogge den ved'

'pegling og ved å øve diplomatisk og økonomisk trykk.på partene. Går ikke det, kan  rft.,
det bestenme at alle nedlemsstater skal avbryte enhver forbindelse med den gjenstridi-
b3  Pnnt, diploratiske forbindelser, handelsforbindelser, alle slags kommunikasjoner
-il lands, til sjøss og'i luften. Fører heller ikke dette fram, skal rådet som en
siste utved sette  inn  ndlinare maktmidler mot fredsforstyrreren.,.

Disse maktmidler består av medlemsstatenes militare styrker, som skal stilles-til
rådighet for on internaådena .e kPien; sPesiolle avtaler skel ,fastslå hver store styr
ker hver-enkelt stat skal stifb og hva den ellers skal yte av hjelp og lettelser (f.
, eks, av baser, trnsportmådler, adgang ti,1 gjennemarsj osv.). Det ser ut til at kon-
'feransen sarlig har tenkt på .1uftvåpenet, sem naturligvis er spesielt egnet tll å
settes raskt inn; det heter nenlig uttrykkelig  at  medlemSstatone bl.a. skel holde n4T-
)mare insteatte styrker av sitt flyvåpen tilrådighet fer en internasjonal aksjon. Det

Skal videre opprettee en militar stabskonite, bestående av stormaktenes stabssjefer
Aller deres renreserrherter semskel vere sIldrorhcbsredete rådeiver i alle militære
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apørsmål og lede eventuelle internasTseeteeesri35terekejoner. •

SOM man ser -vil sikkerheterådet ,Jx oVer~strftlig siter inektfl.likommenhert;det V11 3.'.'remiltetentdinspenere ilver  verdens Militgere -sty?geerc -6-jskanw Tbestemme-eVerkrig  eg  freL -.fiVerMan  Skal så dette råd sammensettes? Det skal he 11 medlermer. Fire
(senere fem) av plassene- 1. rådet. skal -Vate) faste og besettes med: representanter rerstorisekben4 . .berbritannia,Sovjet og China (senere også Frankrike). De øvrigeseks plaSSer i rådet skal besettes, ved valg forsamlingen,IMed:repreSentanter  for  deøvrige stster, slilcat,ftinkpjondtidenblir to år og det velges tre nye rådsmedlemmer
hvert ar. 'fleglene for voteringene 1 rådet er man tydeligvis ennå ikke enig onn det er
bl.a. et apent spørsyrålnom en storrakt skal tre tilbeke .hvis-den  er  part en tVist Sma
rådet behandler, og det er hellar ikke sagt noe om hvorvidt ålle rådsmedlenne rs stermte
skal veie likt, en liten stats like meget som en stermakts: Det-er meningen

at ridøtskal  vmre .i.-funksjon kontinuerlig.
Fersamlingen, med -delegerte for alle redlemestater- i sikkerhetsorganisasjone

skal ,21;rit7ireglen bare tre sa~n en gang om året. rens oppgave'blir - ved sav å velge de ikke-pertanente redlerner av rådet, innvotere og ekskludere medlemner,
vesentlig å drøfte de alminnelige prinsipper for det mellorfolkelige såmarbeid og tsik-kerhetsorganisasjonens virksomhet for å trygge freden, begrense ruStningene osv. OrL-
ganisasjonen skal bygge på grunnsetningen om alle fredselskende naSjOners suverenitst
og like retts  e-g det nn'neningen at  alle fredselskende nasjoner skal kumne vate medlsh-mer. I prakSiS vil yel det antagelig si at nan kommer, til gå 'fra:M på samme rAte  eaM
da Naejonenes Forbund ble stiftet:de 'opprinnelige i dlemmer forente nesjoner"
(dette 10,2;irogså den nye organisasjens navn), senere komnsr men: så til å innbr de np•fr-
trale Statey-  ok  til slutt, etter' en lengere prøVetid , antagelig: ogSå de tidligere
fiendeland. Viktigere,beslutninger i forsamlingen skel treffes med 2/5 flertall -
eneve krevdes enstemmighet; noe som gjorde det iregetvanskelig å igjennom anne-;brin zbiebåkurante og uforpliktefide vedtek); andre avgjørelser skal treffes med almjn-
nelig stenmeflertall. Alle medlemmer "skel forplikte seg til å evgjøre eventuelle 42V1S-
ter seg inellem-på fredelig råte, uten å bruke maktmidler.

På Thange inåter betegner det nye forslag gnske radikale skritt. rlig iøyne-
fallende or  den store makt rådet får, en makt sorniLIce engang fersanlingen Geneve
hadde. ifed  A  skape-et fbrholdsvis lite, heget handlekraftig organ  ag  gi det rådighet

apeeLeeeleteed_djerbar man Villet råde bot pa don svakhet Ved det gamde Nasjo. _
Penes'Forbund at prosedYren d'/ .-tr langsam og-enstena .og  at  det ikke ladde makt-gldler sbm det sto respekt av. I stedet for boetemmelser om sa-nksjdner - som det var van--
sYcelig å skape..enighet- on 0 hvis omfang Var avhenhig av hva de enkelte Stater besluti-
tet seg:ti 1, Vi 1 : man nå for søke å skape et så å si Stutonatiskog raskt Virkende apparat, .
om medToll tyngde øyeblikkelig skal slå ned på fredsforstyrreren, både ined økonollåse.

ke sanlEsjoner og med . fryktinngydende militegre maktmidler.
Wt et sikkerhetsråd bygd  0Pn etter disse prinsinper rent.teknisk'sett blir et

Meget effektivt organn  er ikke tvilsoMt. SpørsAlt blir om statene er yillige til å
legge  eh  så Stor makt i hendene på et internasjonalt råd og gi aVkall- på Så meget alf
sin suverenitet som både opprettelsen av dette råd:og Sløy-fningen-aV reglen on enstem-
mi ghet f or samlingen betyr e De medde lel se r og kommentar er sore fore løpig for, el igger ,
er så idiepne.at det er-vanskelig å ta endelig standpunkt til forslaget. Det er klart
at man her,pla  se seg,for, Og ganske særlig gjelder det for de små land, fordi alt tyder
på at stOrmaktene kommer få en dowinerende innflytelse i sikkerhetsrådet. Meget
avhenger bl.a, av om rådet fl. ir organisert slik at det 1 tilfelle også med hell kan ta
detopp ged  en  .stormakt som er permanent nedlem av rådet orn den dculle»opptre som an-
griperitat.

På den annen:side er det klmr t et ingen mer eriLde .52$ land har behov nettopp
for en internadonat sikkerhetsorganisasjon, eg det en s om er, rest muli g effektiv. . Kan
en fredelig utvikling garanteres, V.L1 det berettige en nokså, høy pris fra et lite lands
side soh har alt . a  tape og intet å vinne ved krigerske forviklinger.

og når dot gjelder stormaktenes deminerende stilling, en det ut fra etrealis-
tisk synspunkt ganske klart at eelv om den ev prinsipielle grunner kan være måndre sma-
kelig, er det ikke til å komme- forbi at et effektivt.vern om freden er helt avhengig
av disse itlakters holdning, slik Son nå verden engang er. .V11 ikke stormalctene samar-
beidepå fredelig basis, lcan ingen traktater eller voteringsregler .i en internasjonal
organisasjon hindre krig. Hvis en maktpolitisk konfliktblir satt på spissen, er fiet
også genske klart  et en sterrakts vilje teller mer enn en småstats. I virkeligheten
er det heller ikke noe brhdd på de denokratiske prinsippereat -et folk på 100 eller 130
eller 180„millioner har større innflytelse på den politiske utvikling enn et folk nå
3 eller 7..  Alle skjønner cgså at når. det gjelder målltære aksjener htoten angriper-
stat, så bl ir det stormaktene sem må 'beere hovedbyrden, og det er .nitnrlig st det blir
korbinert med nakt bg ansvar.

Det som til syvende og sist blir avgjørende, er om man har tillit til stormak..
tene og tror på deres gode vilje, iallfa 11 når det gjelder spørsmAlet om krig og fred
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og respekten for andre nasjoners frihet og uavhensighet. Gjør man ikke til en viss
grad detd.kan.man i grunnen like gjerne oppgi planene om en internasjonal rettsorgani-
gMjeny -for da vil don nePPO bli annet enn en illusjon og kknskjo on farlig illusjon.
Alternativet er imddlertid ikke lokkende; det er den gamle maktPolitikk, i sin verste
form entydig med mellonkrigstidens internasjonale anarki.

Om ran innrømmer stormaktene en ledendo stilling i sikkerhetsorganisasjonen,
hindrer lrldlettid ikko det gt de sna stater gjør sitt beste for å omgjerde dores makt
med visse kauteler og sørger for å gjøre også sin egen sterddle hørt. Nettopp'de små
nasjonor kan tilføre det nellorfolkelige arbeid betydelige Verdier fordi de står
ere overfor mange av de maktpolitiske spørsmål og ikke kan mdetenkes for lffiberialle-
tiske bihenaikter.

v7v,
De regionale pakter og sikkerheten.

Fa en rekie-forsiCjerliCerWd i 'England er det i det siste tatt td1 orde for
opprettelse ay et regionalt forsvarsforbund i Vesteuropa. UtenriksriniSter Edan kom
dnn på det i sin tale Underhuset den 29. septerber, og så betydningsfulle press,orga-
ner son. Tines og Econordst har i oktober behandlet spørsmålet på en slik 'måte at man

anta de mer eller rdndre taler på regjeringens vegne. Dpørsmålet har fått øket ak-
tualitGt ved offentliggjørelsen rv forslaget fra Dumbarton Oaks-konferanson, don nye
sikkerhetsorganisasjonsom gir plass for regionale avtaler med sikte på å bevare fre-
den, forutsatt at de like koimler i strid med sikkerhetsorganisasjonens prinsiopero

synes å skinte konturene til to regionale sikkerhetssystemer i Europa, det
eno i øst, knyttot til Sovjet, det annet i vest, knyttet til England, Mellom disse
allianse-blokker vil da de to tidlisore angriperst9ter Tyskland eg Italia ligge uskade-
liggjort og vel beyoktet, Til den østlige gruppe regnes Finnland, Polen, Tsjokkoslo-
vakia, Romania og Bulgaria (rmligens også Ungarn og Tyrkia?). Til den vesteuropeiske
gruppe hører England, Frankrike, Belgia, Nederland. Danrark os Dorge; kjernen skulle
arre den gjenoppliyede engelsk-franske rulitærallianse , støttet til et forsvarspolitisk
samarbeid red de små yesteuropeiske derokratier,

Ved første øyekast kan det synes som on meget taler for en slik politikk, De
snå stater har under denne krig imrt at deres garae nøytralitetepolitikk (den kunne
kanskjo like riktig kalles isolasjonspolitikk) har spilt fallitt, og det kan På range
måter nffirliggende å samerbeide red andre stater som har noen lunne felles interes-
ser og sorio& så unnge måter står hverandre naer, både når det gjelder økonoriske for-
bindelser, kultur, politiske institusjoner osv. Det kan på runge måter veare lettere å

slcDpe, hareni cg tillit innenoen slik engere gruppe enn innenfor en vordensdrspennendo
.--ergffin:lSasjono

De regionale grupperinger innebeerer imddlertid mgnge fhrer. For det første er
det den risiko at den (eller de) ledende storrakt(er) får en sterkt doninerende stil-
ling og at snåstatene kan komm.d litt ay et yesallforhold -11. 1 den. Denne fare skulle
formentlig Were mindre i et verdensonfattende forbund hvor stormaktene lettere vil hol-
de hverandre i balanse og hvor samarbeidet rellon småstatene lettere vil kunne danne
et kerrektiv. I den foreslåtto vesteuropoiske gruppe er imddlertid ikke denne onsten,
dighet det sor er mest egnet til å vekke bekyrrringer.

Betenkeligere er det at slike rogionale sikkerhetsgrupper kan komme til å ut,
vikle seg til blokker som korner i notsetningsforhold til andre grdiTperinger red andre
sterrukter som kjerne, og så er man oppe i llianse- og maktpolitikken og det kan lett

brygge 01313 til nYe konflikter r.  Gkal målet vwre å trygge freden, kan det vise seg å
"vEr e en kortsynt politikk å dele opp verden i raktgrupper (et styggere ord er storrak-
tenes interesse-sferrer). All erfaring hittil hpx vist at slike blokk-dannelser er te-
tenkelige og iallfall like lett kan bli redskaper i en imperialistisk politikk som sta-
bildserende faktorero

Dette er rent prinsipielle betraktninger, og yi vet onnå ikke tilnernelsesvis
så rogct om de planer son måtte foreligge at vi idag kan ta definitivt standpunkt til

ders. Det Gr rulig at de resionale griniPer, utnyhtev p& en loja3 os fornuftig måte, kan
korme til å spille en positiv rolle, særlig i overgengstiden, før, den nye, verdenson,
fatterde sikkerhotsorganisasjon og prosedyrer der er ordentlig etablert og Prevet. Det
er også mulig at de kan innarbeides i det videre sil:kerhetssystem På en slik måte'at
de styrker det i stedet for å bringe det i Texe. Dien minst do små nasjoner må
yeere på vekt her, Deres interesse er å-sikape Gt fredelig so,narbeld mellom ulle'no.Sjo-

ner og sørge for ikke å bli frunskutte bastiener for rivrliserende stormaktWUpper.
Skal de nedvirke til regionale pakter, nå det iallfell væTe en klar og uttrykkelig for-
utsetning at de lojalt Innordnes i det store, verdensomspennende sikkerhetssystem.

vVir
Moskvukonferonsen er slutt. Churchill og Edon or vendt tilbake til England. Der er

-W.Ed.T7it-eTi6Frri-nike fra møtetIWCI følgende hovedpunkter:
1. Dot polskn spørsrål er brakt nenere sin løsning.



2. De allierto er blitt enige omtvåpenstillstandsbetingelsene for Eulgaria.
pelles politikk i Jugoslavia. Jngoslavetne skal selv avgjøre zin konetitusjon
etter krigen,

vVV
Den hellige folkekrigen.
--T7r-r4; na7r6tTi2e- 17cre,tne legger ikke skjul på hvordan de har tenkt å møte den
nilitære situasjon de  nå  står overfor. Terror, stadig økende terror. det er deres
*var. Det tyske felk skal terroriseres, til å yte sitt aller ytterste, krigsforhrY-
terne skal selge seg dyrt, for de har iallfall intet å tape.

Maktkonsentrasjonen rundflimmler og 8S er blitt stadig tydeligere og det er
det absolutt uinnskrenkte Gestapovelde både i og utenfor Tyskland som står for døren.
Krigen tøres ikke lenger nilitamt fra tysk side, den føres tvertimot i den grad  stikk
dmot alle militsare regler at til og med generalene måttte gjøre opprøre Den nazistiske
lederklikken kjenper for å vinne tid og deres hensikt er at Tyskland dkal gå under
slikt kag+s og under slik forvirring at det ikke blir mulig tor de allierte å skape
ordnede forhold på lenge og frenfor alt ikke få innført lov og rett i Tyskiand igjen.

Himmier har sagt tydelig fra i sin tale til den første "Volkssturna"-bataljondn
øst-Preussenl nIkk° På n°e tidsPunkt d g ikke på noe sted a I oller får menneneVolkssturmkapitulexe". Disse ord fra Hinmlers nunn betyr rett og slett Skott bldr

den som gjør tegn tjl å ville overgi seg. I en tale til et tysk grenaderreginent fer
kort tid siden var hans trusler enda mer utilslørte "Hat alle som trekker seg tiltskew

9

sa han, "skyt ned enhver som vil overgi seg solv om situasjonen ser håplos ut.  Og
han lovet "å dekke over enhver gjerning, selv om den skelle g& for langt".

Hinwaer har samlet alle tråder i sin hånd, Han er sjef for innenriksvdnisteriet,
ferMen divisjoner står under hans personlige kormande og dertil ksmmer hjemmevornet,
"der Volkszturn". Og hans planer går lenger enn til selve farsvaret av Tyskland oå
frontene i øst og vest. Om de allierte sifir i,Rerlin, om do tyske armear er
sønder tg sammen, så skal krigen fortsette. sS-organet "Das sehwarze Korps" lar
redegjort for  hvordan  kampen da, skal legges an, "Erfaringene fra de okkuperte land
viser at et besatt Onråde dtke er fredelig område og at kesektelsestr‘5ppens nakt ikke
går  irenger enn våpnene kan rekke", skriver avisen. I rYggan- På de fiendllge arnnen,
på egen jord, vil tyskerne kunne yte en ganske Ennen og mer effektiv metstand enn f,
eks- russerne og "t::.tobandittene". Fienden  ti  vsere helt hjelpe1ç6, fa r not friskarer
nytter bonbe,, panser 6g 'at illeri  litet-det-vet--a4r,S41. k-Sde Tr,cc det. vddere. DeSs-
uten skal det for enhver nris forhindres at de allierte får-kygget'ciab 7:nben
ninistrasjon i Tyskland otter besettelsen. Enhver tysker somptiller seg oil disposi-
ejen okkupasjonsnak'en vil aldri kanne veare trygg, men han kan være sikker på at
han meget snart "75.1 sitte kald og stiv bak sitt skrivebord". Ingen vil kunne selge
nee til fienden eller kjøpe noe av ham, for dette vil være ”hans sicte hand-
ling i livet".

Dette er  alt  annet enn tonM prat, Gjennom lans tid bor tyskerne trhffet sine
forberedelser nettopp ned tanke på en slik situasjon. PareasantroPpeno vil ikke lide
av mangel på mat og våpen, det er det sørgst for, p.a  n0000rdiska  lagrena og fabrik-
kene er ikke anlagt bare med tanke på flyangrepene. Flere og fiere slike undenjordis-
ke arSenaler og matlagre er under byggdng. De sprengas inn klipper og be&yttes mnd
tykke lag avbetong. Inngangono er bare kjent av et fåtaIl porserer og det er laget
sinnrike mineringer og kanmfleringer rundt området, "Radmo ..tocation" er 17)rtallert
nEd, tanka på å kunne få varsel straks fiendlige styrker naerner segc. SyeSteiske aviser
har gitt inngående skildringer om disse forberedelsene, og de fortelier at tanken.er
å danne et hoved-forsvarssentrum rundt Herchtesgaden hvor nazdstene 'nener å zimne holde
ut sYsert lenge. Herfra kan de så organisare notstanden i aUire dstrikora

Et annet spørsmål er selvsagt on de kan virkeliggjøre disse planene, Partisan,
krig kan ikke gjennomføres mot befolkningens vilje, partisantroppone må kunne sbøtte
seg på sivilbefolkningen og det tør vel flte tvilsomt om det tayake folk til slatt vil
orke mere. Vi behøver heller ikke se fot dystert på det. Nøkterne nillb!ere hevder
at erfaringer fra denne krigen viser at partisankrigen ikke kan føres 1 det lange løp
uten ned støtte ay en nederne arme.

De allierte er inidlertid forberedt også på en  slik  situasjon og Churohill ut-
talte  nylig  at man kan bli nødt til å orkkere krigen for opphørt, uten at det er Inifer
gått nnen fornnll v:.).penstillstand, Partisantroppene vil da lkke lenger bli -Fietraktet
som en nilitmm organisasjon, men son franktirører og frediese,

SETIlke virkninger denne desperazjonslinjen som tyskorno er slatt i n på vil få
i Norge, er unulig å forutsi. Vi må dnidlortid vsere forberedt på at kr:Lgen vil konne
til å rykke oss nmmmere inn på livet enn noensinne sichan 15[0 og at det kan b1:1 nød-

'vendig for oss å gå til mot2,wholdsregler når ordreu blir  gaLo
v-Vv



fr NORGES-NYTT.
-..-FrEgfasor Franois Bull er sluppet ut fre Grini etter nesten års fangenskap.

Hen im7rinife.F.fieTe.-sitrf Ter-ICS'elsoPphold vist en rsk holdning.
vVv

Tvangsevakuering av Nord-Norge
-1ffnIstrehe tre-WrIpFigtad er utnevnt til "stattholdere" for Nord-Norge.

Begge to reiste nordover 11. nktobers Hensikten er å sette igang ovakuering av sivi1-
befolkningen fra øst-Finnmark, først og fremst fra Vardø. Vadsø og Kirkenes. 70 flaka
fartøyer er rekvirert. Transportforholdene er imidlertid slik at transportuddler til
en evakmering simpe1than ikka er å oppdrite. LIppested har allerede gjort vendere1s
og-er kommet tilbake til Oslo idet han Visstnok moner at pIanene ikke lar seg rea11-
sere. Det forlyder imddlertid at en Ingenlør Preuthun som også er dradd oppover har
lagt opp en plan om et en stor del av befolkningen i Sør-Varanger skal gå til fots 180
km og så fraktes til Hamnerfest som første stasjpn og derfra videre med dampskip. not
ville selvsagt ~e et strålende propagendenunmer: "Sivilbefolkningen på flukt over
Finnverksvidda" - "Bolsjevikene kommer" - . En rekke politifolk med Stephknson i Spim
zen er også reist nordover. 28 polltifolk fra Oslo, samtlige NS, er sendt til Tromsø.
DIsse panikkartede tiltakene hengGr utvilsomt sammen med den forverrede milIttere situ-
asjon for tyskerne i Nord-Finnland og muligheten for at tyskerne har til hensikt å trel

ke seg ut av Finnmsrk. Tyskerne har allerede rekvirert 3/4 av kjørereinene i Finnmark
vVv-

Arreztasioner nordpå. Atskillige kjente menn er tatt i Tromsø, Bodø og andre steder i
IToraiirsflitt-dreTer seg åpenbart om gisler.
Atgså 1 Trøndelag har det vmrt gisseltagning i Ttor stil. Det nevnes at ialt 500 mann
ifs.":CvEri-e7r-Felart, derav en rekke administrative sjefer.

Eamsos er en illegal organisesjon revet opp. Det er et avskrekkende eksenpel
hvordafleb-ikke skal drive Illegalt arbeid. Denne organisasjon

r fra begynnelsen opnbygget Rit tyske agenter.
en har mottatt våpen fra et "engelsk" fly, san i virkeligheten har vært et loannflert

sk f1y. Et av medlemmene i orgen1sasjonen ble arrestert ved årsskiftet 1942-443, og
h a n b l e h j u l p e t t i l å r ø m m e a v tyskernes norske
ngenter. Organisasjonens ndlommer har ikle vært klar ever den virkeligo SRIMOn—
heng føridisse deger. Det er blitt sendt varse I ti1 med-
lemmene flere ganger. men disse har foretrukket å tro 1t agentene og

-ikkm på dR folk som knm red advarslane.
v•Var

Ved hjelg 0.4 brutal terror Iyktes det i begynnelsen fylkesfører Rogstad å tvinge ikke
innikVe-rie-nrs-kgr-t-11 å gå på NS-møter. Etterhvert har inddlertid blokaden
av disse møtene blitt mer og mer effektiv også utover bygdene. YS nrøver et nytt
trikk, og ler fylkesmannen innkalle kommunale tjenostemenn til møter-hvor fylkesførerm
opptrer med politiske foredrag. Men da det Ikke hSrer med t ltjenesteplikten å møte
fremtil politiske agitasjonsmøter, v11 trønderne sø/ge for at det nye trikk sgså nds-
lYkkes.

vVv
Trøndelag Teater er lukket på grunn av økonomiske vand:eligheter. Blo den har vmrt
TunteridTg:

varv
Lilleharner. Ca. 30 mann hle for en tid siden kidnaPPet På gaten i Lillehammr, puttel
7:Ts-1701ifer-OF sendt til gruvene 1 Grong. NIen der må det åpenbart ha vart en norz3
bedriftSledelse. 9 mann ble kkssert ved legeundersøkelse. Resten ble spurt om de vi11(
arteide frivillig ved gruvene. Da de ikke dot ville, ble de sondt hjem igjen. Et
eksenpel til etterfølgelse.

vVv
Arrestasjonene på Prøya og Hitra er gisseltagning etter noen skøyter son er stukkot
til England. På .1"FtYs.MiStUe-f&r-sivrig Ikke en eneste manntil arbeidsmobiliseringen.

vVv
Rasjoneringskortene. En ny sending rasjoneringskort er kommet til minister Whist...-
nre-t:nge-ksleF'ST; for 14 dager siden funnet i Akers Sparebnks gård. En merkelapp
var vedheftet hvor det stod: 1TT11 minister Whist fra Kortklubben". Kassen 1nneholdt
on kortmengde som svarer til 20000 rasjoneringshefter. Nå står det til minister Whist
å innfrl sitt løfte om å oppheve restriksjonene.

vVv
ArbeidsInnsetsen. Angiveren Vlathisen somnylig ble skutt i Tinnveien, ver en av de
teVs-p7r7o7reFloiii har fått som spesialoppirag å avhente tolk som ikke melder seg til
"nasjonal arbeidsinnsets". De fem som er igjen her eget kontor 1 Akersgt. 5r -)fr,deres
navn er: Konrad Seegård, Elisenhergvn. 30. 13,trne Snarberg, H.N.Haugesgt. 42. Roald
Jensen, Vårveien 10, Simensbråten. Erne Fredrik Rvensen, Bestumvn. 47. Thorhj. Ab



Evensen, Frortkjeree4je=t0
Etterat Mathisen-bio skutt er de nå re_nodentlig oppmerkrompA at virksomhe=

ten do har lånt seg til Lkke er helt ufarlig,
-A"v

- Manvskapene går iland. EleehoWers advarsel em at all trafikk på Tyskland og langs
unnlatt å gjøre sin vimkning. Mannekapene,er gått

ladd  fra  flere båter eller nekteF å følge med båtene.
v7v-

DA gatebelysningen kor randag:kYeld tredde nok de fleste det var storrassia eartforte
sto, Grunnen var Imidlegtid Luft-liansaflyet fra Berlin som ikke var konmet. Det Qt,
hlitt'borte på velen red 10 nassaSiel'ere

-V42-7

SABOTADJEN.
30-0U0-13:ar wmdreolje edelart på Usio østtanestasjion, Torsdag 12. okt. kom en'bil
iHeIt'Yik-SX-Winie-r-kjørdW Tn å ö3rnC F flriiT teg ut. De avvepnet vaktene
og stengte arbeideV.ne jmne, Så satte de sprengladninger på fatene, og kjørte 4vsted
igjen, Like etter innimaff to voldsome-eksplosjoner. 80 000 låter tysk -Smøreolje
ble ødelagt,

Vet-Lykkem aksjon gnes, tOrdag 114„okt, om morgenen kom tre rann i en lastebil
ti .11156:fle-t -Breter-1 tySkerne hadde et av sine hovedlegre av flydeler. Desa
de kom ned neen kasser til d'et lagereL Da de gikk sa de fra til arbeiderne
at de rAtta holde seg unna, for nå smalt det snart. Et par Minutter etter inntraff
ekspIosjonen og en større brann brømut. Ingen ble drept, man tre arbeidere ble såret.

VV-v
Kusslus fabrikk På ErYn'hiemsøkl.. .74rdag 14, nkt0 or kvelden inntraff-en eksPlosJon
T 1osetTussTu En etor braan brest at etter eksplosjonen og hele rådt-
bygningen er'totalt ødelagt,

Eussiu6 har arbeidet fer tvskcpmje Under hele krigen og har fabrikert råner og
hån:dgranater, Fabrikkcn van :mgs't vel bevoktet, tfrke soldater, en schUferhund
og en norsk vaktmann hadde Trt på området den kvelden eksplosjonen inntraff.. Både
tyskerne og vaktrannen var godt bevepnet, ingen kan komme inn på området uten:

pOrten Etbor eksolosjonen arredyerte tyskerne:en reklke
nersoher nabolaget, due fo.M- Passerendet'denysgjerm1ge5- En g:1-4r nok best i.e -
holde seg unna ved alle s3-gs eksplosjone, og Nranner eller når det skyts i gaten,
ellers risikerer er bare ubehagelighetem.

v7v
Ekenlesjonen i Lilleakor skolo, Torsdag 17okto. om ettermiddagen lød et vnldsorM
smels ove*iydEr 1Je ai j3C illeaker skole som ble fullstendig ødelagt. Taket raste
sånnen over den ene fløVen g deretter nu -eggene Skolea 'har i flete år Teart
brukt av tyskerne ti kaserme ug armunI3jors3ager0 Nå var det kystartilleriet som
bodde der. Etter eksplosjoher, mykket tysk ut og arresterte folk som bel'airt seg
i nmrheten. Bærumsbanen ble stoppet og alle menn undersøkt.

"V-VT

Handelsskolene._
g-ilitt eller jente over 17 . sdke on å bi opptatt sor elev ved han-

delsskoler i ar (kveldskurser unistt). Do som alt har søkt og er begynt skolen, må
- rstraks trekke seg tiIvake. - On virkningen av denne parole kan nå opplysest

Ved nslo Randelsgymras 1-± så å si 100 % tilslutning 1 parolen. Fra
aeTreiders handelsskele, Osin, kan nevmes at der iår er 1 studentklasse (ea. 10 elever)

mot ngrnalt 10 0tu4entklasser. Yi.angs handelsskole, Oslo, har iår ingen etudentklasse.
Fra østfold rsldes det 100 % tirLslutning -ged de fleste skoler. Vi nevner at ved Fred-
rikstad Hande]sgyrras er det ,Lkfre en eneste  ny  klasse iår. I Halden er bestyreren av
en handelsskole, hvor elekrene badde fdigt parolen,  II  itt truet av pnlitiet ned at ele.
vene ville bli arresbert" em de ikke begynte dgien3 I Darpsborg her politiet 1nnkalt
til forhør en del elever av Eobberstads 4ande1sskole, andre elever er arrestert, og
neen piker bnrdret biltyker - nrbeid. I Serosborg nnner man at nazisten bestymer Edb.
berstad har medvdrket'til dette. - Ired D?9=?Ils flandelsgymnas er det 100 % tilsktning:

LerOgså ved en annen handeisskele byen er paro....en blitt fulgt. - Slaen hendelsskele . Geimelder også 100 - En stor del av de sem hadde neldt seg til Kriettan- .
sand Eandelsgynnas t.-;k1 se, Uen søEingen vrr gg stor at skoien likevel har
nornalt,klasseta:11. ParoTen er v3scrtnek her blitt alninnelig kjent blant elevenes zmfi
Når så skjer, blir mok resu:tatv.t her somved andre skoler.

bd-Fra Vestlandet er det  fa  epplysr.ingeT, og disse synes vise at stillingen der
ikke er så god, Bergens RarmieTsgymeias har I denne snk inntatt en sørgelig aerstilling,
Direktør Sche*e har traffet avtale med wnyndigheteney' on at hans skole skulle slippe
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å sende elevlisten til krbeidskontoret not.kt. glevene 'personlij henyendte seg til
arbeidskontaret ,og fikk dets godkjenning. Dette grovi-Ptark1717brudd hat kftekje fore-
løpig skaffet skolon volvilje fra "myndighetenes" side, nen andre hensyn k
veie tyngre. Det er på høY tdd at skolen n& viser solidaritet._

. _ffandelshøYskelen1 Bergen fikk høst brev . fra krinin alPolitiat Bergen..  fb1i,
tiet på-la-hF‘Ye ik3Ilin -å-s7årie-Prr-at studentene møtte fram 'ved høstsemestrets begynnelsel

Høyskolen skulle iår åpne semoStret 1. oktober. Ingen ,studet er møtte. Allo fulgte
Parnlen. :

vVy
Piskolene

oisr, noen fagskoler harfått krev fre: arhoddsforMddlingen on, å vere lister
Over  fjotårets elever. Ingen har levett så vidt vi vet. Men vi sender Dr alle 1-
felles SkYld  ,eet varsku til fagskolene (tekniske Skoler Ingen listor leveres
arbeidskentor eller annon "rryndighet".., hverken over åtets pfln r fjorå.rets eleVerl

vVv

Dette talefoi'bud er nå opphevet.,
vVv

KIBREFROWIN,
-WErzi47hdighetene har n& gjort full rotrett' i sin siste aksjon mot de biskoper

bg orester ener fervist til Lil1eh 1uier, Gon tidligere neldt, hadde dn alle• fått .
alminnnli g ta leforhud, - noe sera de Strkks erklmmte at de ikke ville bøYn seg 'for.

UktER HAICKKORSET.
reri tonand ske snutsminist er Ge/'bren

dY»ar iltt8 lt kt  der som tysk erne ikke
snaresttlir kastet ut av Holland, står det hollandske folket overfor truselen on den
stør ste katkstrofe i sin historda. Tyskerne er nenlig # tt igang r d å iverksette en
plan for Hollands ødeleggelse son ortfetter hunger-snød, otersvømmelser, deportasjoner
og alle slagd ødeleggelsesarbelder. Ved å spronge deMningone kan de setto vidstrakte
områdor uid ar  vann  og drukne befolkningen i de tett  b efolkede strøk. I de store byene
er det nangel på nat og hvis situasjonen ihke forandrer seg, konner nasser av nennesker
til å li MIltedøden. Tyskerne hat forsøkt å kontre jerebknestreiken tillivs ved A skyte
nod je rnhanetjenestenenn, men Garbranay  uttelor at det or t ungtvedendo grunninr til tk».
avioaskkes treikerla- Det er leennet 6000 rann ødeleggelsostropPen til Rotterdem, hvor

dokkene og aIle  a ndre havneanlegg nical ødelegges. 7, ointober fkk klle menn i Utretht
mellorm 17 og 50 år ordre om å innfinne neg til arheidstjonaste. Da  h are et lite an-
tall etterkom ordren, hle  40 00 menn arrestent. Helvparben ble ført til provinsen
Brente, mens resten ble ført østover.  Dd  do allicrtc imermet seg don boryktede konsen-
trasjonsleir Vught, skjøt tyskerne 500 fanger og førte testen i lastebiler- tlI
wsPørSrålet er ileke on vd skal gå ut av krigen som en fattigere eller rikere nasjon", sa
statsrieiSteren å 1 slutt, "nen 01/1 -vi i fremtiden skaI kunre spille vr rolle m m en
moderne sivilisert nasjon. Det er spørsrigel on vårt v-nre eller ikke -7WTO

Polen. Kampene i Warszawa er slutt. De politiske begvennoter omkring denne kamp har
tnskj stillet de pelske frihetskjerperes heltenedige knrp for frihat mot undertryk-

kelse noe i sleyggen. Idag minnes vi dem som de helter de ver.
Det foreliggor Påldtsligo informasjoner on at dc ty skk  r'Wndighoter PInnlegger

nassehenrettelser av fangene i koesetitr sjonsleirene 1 Oswieein og Birkenau. I disse
leirer Sitter det fanger fra mange outopedske land. Den britiSke  Og  amerikanske re-
gje ring har mivart den tyske regjeringen. Alle somdeltar i utførelsen av denne eller
lign ell 8 p3.aner,fra de høveste til den lkveste, vil bli trukkot til anevar og fa
sin straff.

vVv
Danrerk. Etterkrigstidens problerer he‘r n en bred ple ss i dansk fri presse. Bl.a.
er spørsmalet om den konuende danske regjering tatt opp til behandling. Let hevdes at
dGb  dnske folket ventor nog on stark nasjonal sen1ingsrogioring, hvis TI/8dlarlIn18 r ikke
har fått noen flekk på seg under okkupesjonen. Soavenius, Laurits Hansen (tidligere
sosialminister iognåværendo f rmann 1 dansko LO) m.fl. botognos som dode renn innen
4ansk polit$kk, 1-3t kreves gjenoppbygging av fotsveret og dette bør straks nnrkeres
Av don nye regjeringen.

virv
' Unarn. Det meldes at riksforstaftder Borthy sr fØrt til Tys lend. Tilstandone i

Tand-ji-er kaotinke d

-7VV
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BEFRIDD.
bIgia: En sensasjonell og  interessent- vålutareform  er Lanledet Belgiao Nye penge-

ibZ1-€71:7 som den belgiske regjering har latt trykke i EnglRnd skal utbyttos e d de sed-
ler smanå er ora.sp Dtbytningenr SOM er bbligatorisk,,Mal iverksettes etter-dn
kRrs son setter l4.4etstbgn-mellom de nye-ftenes og:de DSnne kurs gjeldbr:i -

- midleietid bare inntil et visstioelør som fotbløpig er ukjent, De son utover dette
belØP søker 1). Vekslb til Seg de''nYe sedlene får hare en viss del-av det belØp han
gir fra seg i gamle sedler. Undtakelser hlir bare gjort: for.arbeidsgivere, som bruker
store beløp til lønninger»og for institusjoner, for bvem.det må ansos-både-nødvondig
og:nOrrelt.å. disponere-over store kontantreserver. De drastiske vekslingsbeStemmelsen

-.sgal  også tillempes,på-benkbalanser. Krediter aver et visst maksimumblir bare.til-.
gjengelige i form av andeler i langsiktige statslån. På den måten mener man at seddel-

omløpet '11 bringen nsd til'førkrigenivå, konskje enda Ilver.a“ Inflasjonen
stoppet, og man Yil på denne måten uskadeliggjøre de store profiter sem'er sopt inn av

.Ruislingdr og på,svartebørsen. Titykretter i  London  er av dan oppfatning att derson
rsformen gin-et-godt resultat, vil den'påvirke pengepolitikkan å mange av de land smn
br okkupert av tTMberne.

Don belgiske utenriksminister Spaak h-r i et intervju med Daily Telograph uttalt
at'hans regjeri ng  Ønsker det intinest mUldge Samerbeide ned grgland,  basert  på mn alli
anse. En politisk union  rbllom  de to land bør grunnes på nilitedre og økonomiske over-
Pnskomster.- Det  belgiske  flyet konmer alltid til å behøve baser i Eng1and og dst en,

- gelske flyet baser i pelgiu. Han gå også uttrylch for et fellep milåtave manøvrer o.l.
akulle skape mn solid grtInnvold for pelitiske arerenskomstet.'

SPank en nå reist til Londem for å drøfte militære og ernæriåånaessige spørsmål.
vVv

Nellas. Aten er befridd og den greske rogjering er vendt tilbake.. Tilstanden etter _
-rk.E.T-yråke okkupasjon er uhyggelågunder okkupssjonens f'ørste
Personer av.sult i Hellas. Uhiddelbart før befrielsen så man daglig ba, 300 mennesker
ligge på Atene gator uton snnet onn litt vsnn å stille sino lidcleer nedn Hvor mor-
gsnfant man på kirkegårdene likene etter meenesker Som var gått dit for å dø. Den

Paheregisringen, internåsjunsle organisssjdner-eg RIP fdrenede rujeAorS regjeringer
tår evetfor veldige oppgaver i hjelpen til den sultande ot'utarmede befolkning
eIlase - v D_S Pol.itiske.ibrhold i landet er uklare og spente,

MAPITULEPT.
71,TnnTaWarTarapen fer å drive tyskerne ut sv Hord-rinrannd går:vidors og tykerns trek
te -F. i'diTiordover. Musserne hartått med på å fOrlenta ftåsten tbr dernbilisering.:av
denfinske hmr en halv,måned - Dette henger selvångt nåmmen nd det l'Pri901d st tyPherh0
ennå står i Finnland. Ellbrs oppfyller FinnlOnd Våpenstillstandsvilkårene tur bg

.orden og nit tyder på at forholdet Uovjet - - reinnlånd utvikle- set tr'frodsstillnde.
På-det  innenrikspolitiske onråde ser det imidiertid Ut til at nfredsonposisjonenS"
wrgete_notstsnder TSIMBT fremdeles strørsand i hjulens. Det truer msd schisma.:
nnnen det sosioldemekratiske' partiot,,og faten er ikke blitt mindrå ettGr. parti;led-
sren Tenner kategorisk har benektet at han har til hensikt å nedlegge siht verv son
medlem av partiledelsen og som leder av partiets riksdagstruppe. Vuoris anstrentelser
fon.4 bringe de divergetende strørminger innen pn'tiet til'enighet må derfot fåreløbig

,anSes som strandet. . . .

VVV

De-sMå opgater i ,
Alle er klar over at det ki'Aiå'd"sÆeT'IMiZts i-deneIuttfase nv.kFigen vå nå,Sr

.,gått inn i, og nange brenner etter å "bli Mad-i det illegale Prhoiden. BZI:ke utilf,redt-
stifle'de Ønsker bunner-~t dfte'l Rangel på-fOrståelSe ay de seMå''OpPgaver.et :dp:res,
betYdRing Det er ePpgaver nalefor alls, range av dem kansynes små, men de er ev stør
ste viktighet. Løset du de "små" oppgaver godt idagi itår bmdro forkeredt til åtta
pa,dst de-nstore" når de dn dat kaller på deg,

Ennv disse "...små,-"Oppgaver er å t'i a og å 1 æ. r e a n d r e å t i e.
AIdrla& lst-trnge-n til 'Ite:Vave 0-PPe i efer-7--a-'vdtb tere Tånn 7We'r-Pr;FiTtidW, biMl
å.snkkejoffiting son hverken du eller andte Skal-vitd. Kanskje får du se nee.

en. dag. Du skel tlorba: hVa dulaar sott,) Du kan glemm& dot„boMståvelit talk,
hvis.du vil. -,-Under-ingbn omstendigheter-mh:dustoetelle.om din opplevelSe
l'kke åegang din beste og påliteligste voun. TJsn har ikkP brukHfOr aHilte '
kanskje kan din betroelse en dag føre til.en - uforsiktig bemerkning på en trikk, et gate-
hjørne bller -ken trappeappgang. -destapo snuser oVeralt dg 'brukår ferl'edsrekå landSr-
Menn sam SGT Ut SOM deg og ueg til å snuse. Benerkningen snaPpes opP.om hjulet-Inagyn-
ner å rulle Mangsn mft god nordrenn er råvet bPrt fra sitt arbeide for Norges sak og
frister nå an kummerlåt tilvaerelse i fengsel eller konsentranjonsleir fordt andre ikke
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har kunnet tie. Kanskje kan nettopp din trang til å snakke vare skyld 1. at en eller
flere av dine landsmonn mister liv errKF frihet og Norge en el1er flere Rv sine beste
soldater. Ti stille med ting som utenferstående ikke skal vite - alltid og konsekvent.
Da gjør du en stor innsate for Norges sak; du er med å verne de av dine landsmenn som
står på de mere utsatte poster, - Men din plikt går lengre enn dette. Lær andre å tie.
Det syndes nhyggelig meget her, så du har en ator oppgave. Vik ikke tilbake for ubeha-
geligheten ved å påtale andres snakkeselighet. Den veier lite mot det å hindre at
dine landemenn kommer i Gestapos klør.

Pår du en fri avis, så send den videre.lbrenne dagens
avis er å misbrukrdrrtTflj ïoi er vi-KtTdigT"(3"giltVikre-dIE mkr som nordmann. Det
er ikke likogyldig hvem du )everer avisen videre til. Du skel treffe ditt Valg slik
at du er mest nulig sikker på at don også kommer videre fra din mottaker. Da har du
gjort ditt til et opplagets effektivdtet cr øket til det mangedobbelte. Det er ingen
liten innsats. Men din iver 1 å spre nyhetene rå Rldri bringe deg til å glemme kravet
tilsi:dcorheten. Mod uforsiktighet er det ikke bare deg solc du utsettor 2>r fare.
Gestapo hor lang øvelse 1 h vri sulnheten ut av foIk.

Her du stadig tilgang på fri aviser eller er du så heldig å ha radio, har du
ikke lov til å ruge over din Ldden. Spre sann opplysning blant dine
landssenn. Man Vis forsiktighet. Du-s-12SiikWfare-fli ÏCd "tyttir-," "Men du skal for-
telle hva du har lyttet til. Ingen hår bruk for å vite at du har rzdio men de har
bruk f5r å vite hva du har hørt i din radio. Legg stor vekt på å gjongi meldingem
korrekt. Omtrentlig viden er ofte verre enn ingen. Rykter er en farlig fiende.
talrte krigsnyheter er ikke det viktigste. Paroler fra Rjesnefrontens Ledelee, mod-
delelser fra Overkommandoen, råd og anvisninger er av langt større betydning. Vår
med å metarbeide den overdrevne tendens til å gjøre krigsnyhetene til sendingenes alfa
og osega.

Vedåspre sann opplysning er du -Mod på å stanse ryktene. Rykter
gjør oss usikre, øker nrvøsiteten og berøver oas eVnrrtflrfltog HAEarE-f-enkning..
Og de kan føre til store ulykker, Først i september forsøkte tydkerne å spille på
folks lett-troenhet ved provokatoriske forsøk på å få igang generalstrelk på et for
tidlig tidspunkt. Ontrent samtidig gjorde de det samme i Kjøbenhavn. Hadde det IVkkes,
kunne det ha bragt stere deler av motstandsbevegelsen i fare. - Møt alltid rYktesmoden
og ryktespredersn Med kall n , sundt resonnement og de opplysninger du sitter inne med

Når parolen er gått ut, skal du ikke bare selv følge den, men ckz dcal
hjelpo anrre t i 1 afølge den og kontrollere at de  
birc1747t: -F-O-rWfline medmennesker betydningen av asipiin De kan mene at parolen
5bi7d-e- Tv, r4t anderledes eller at den er unødvendig. Få dem til å forstå at enslik opp-
fatning semregel skyldes mangel på oversikt over flens betydning, på kjennskap til
omstendighetene bmkring den og manglende forståelse av taktiske hensyn. Ledelson  senr
der eldri ut en paroIe uten at den er absolutt nødvendig og gjennomLenkt 1 alle sine
konsekvenser. Det er vår garanti. Og krigens krav er at vi viser disiplin og adlyder
ordre,

Bare de store almene saker kan løses gjennom parole. I vårt daglige liv stil-
les detismå og store saker kreav mR klar linje og rak holdnin
La alltid dette spørsmålet vmre bakuaren-f-er-din-o--EarlingerTW-g-kriVWdrarme-fg;
somsoldat på hjennefronten. Gjør ditt til at dette spørsmålet også blir et livsspørs-
rål for dine venner og bekjente.

Løser du disse oppgaver fullt ut, gjør d.0 en stor innsats.

1/V7

KRIGSOVERSIKT tar fra idag av det navn som den har fått i ffilkemunne. ren heb
opprinnelig ingenting Men en vakker dag fant en  ny  vRre forøvrig utmerkete trykkerl-
rådalbeidere på å sette KRIGSOVERSIKT over på den Iedige titelplass. Dette navn sier
imidlertid for lite. Vi våger derfor fra idag av å kalle den BULLETIMEN.


