
De deperterte fro Nord-Nerge begynner nå å konrane sørever. De har mistet alt, og
de lidelhet de hsr gjenn!rm,?tt er ubeskrivelige. Det er en selvfølge vi gjør alt
for å lette deres savn. Men det er like selvfølgelig at vi ikke  samarbeider med de
nazistiske ryndigheter og organisesjener soP' or modansvarlige i denne kr igsforbrytelse,
og soin ved a nekte å nrOtta det svenske tilbud av e gi de deporterte tilhold og, for-
ple intnr i Sverige har satt-tusencr  t y nenne skeliv i fere.

Hjelp dine luidsmennJ Hjalp dem red hus, mat, klær og senere med arbeidl Vi szt
ikke risikere at tyskerne fer høve'til nytte deres arbeidskruft. Men hjolp dem direk-
•te eller gjennegn tryggd kaneler. Overlat til NS å ta hånd orn sine egne.

EkP,

EN LaNDSDEL LANT ØDE._  

Først ,beg-ynner kunne danne 3SS '3"t. bileo traaeclien i Nord-Nerge i hele
dsns omfang, Etter hvert som breoene strømmer in_n r, flyktningene kommer sørover, rul-
les det opp: bildet ftV en landsdel lagt øde, en befolkning jaget fra Itus og hjem. Berle-
våg, HortningsVåg, Rinmerfost, Var dø, Mehann, Sarnrik, Tann, Alta eksisterer ikke lenger.
Brennonde gårder, sprengte fabrikker hensynsløs torror , fortvi lete menne sker, døende

syke, uten migb uten kleer. Skildri_ngene er m sten inonotene I sin oppremsinp; av
redsler og grusornheter vod denna enestAencle brutale deportasjon av et helvt hundre tusen
menre slcer.

Det ver C.larede i ridten ekteber t Lie 'eg Liprestad roiste nerdover sp,mmen med
en utvq.1 gte tif 17. oktober sendte Jone s Lie ut: sitt operep til befelknin-

" (,:en om evo,kuerint. Tnnsp nrtsituastmen hp..plps cip; ingen viste seg llig
til roise, bertsett .fra det lille ante 11 nazft ster hon seg i vei htls -,vor hede. Folk

Kirkenes v-lgte å bo grubeganger lcjellero frecnf )r å vaere cn cler  lencor enn nød-
' vertdip,1.121d3r hak_elec,rset

Dt viste seg --)gs?  sn 'ir t 213.ZiStPng irkc t utfcire  siatte oppelng  -84--regskt- som
tyslzerne farlangte, t3rskerne ogertok selv ledelsen.. Terboven  o p;  Rendulie kunngjorde

.et opprop røsnningen ver en militter nødvendighet. Intet slculle vsere ifr,jen Sr)171. lounne
re russerne nytte, frenfor alt ikke en vennligsimst Ireflkning som ville yte dern ell
mulig Støtte, Oppropet ble kalt nutvetyclig, anvj sning" som ble telket utført etter
prinsippet: Den s ilcka v: blir skutt.

, Ett. r tyskc-..rnc. overtntt evRkucringen solv, knIr det f-trt i tingene. Ingen
hensyn ble bat-b, med vapenn kt ble befollenire byunget avgNrdc. Dc mGr :+vnideslio,,c,,endo

sted.ene ble tatt først or: befolkningen ble drevet sammen ti 1 de mer sentr-1-: sted.ene. Hli—

S011e ble brent, husdyrene slaktet ned ollor brent inne. Fra de sentrele stedene ble st3.,
folk jeg,et emberci båter gd mininum av -vrirsel fr,iktct videre til Trernsd og Ntrvik.

.De redselsfulle neener sori utspilto sce under denne menneskej-ikten trOBSGr enhver
beskrivel sc. Do aller fleste fikk ikka tatt seg nDen mange fikk ikke en rimg

til ta se.g yttartøy. Folk ble kidnappet de gikk sted, nskekjelleren,
kjøkkenet eller på arbeidspLassen. Bern i strømpeleste-n, spebarn slilc i yugg,on

et -srarmt kj.økken bare tUnet inn i cit ullteppb uller on frakk. Manno steder ble husene

stukket brann s-virre øyeblitk taboerne hadde ferlatt, dem. Fra fiskever ble

befolk_ningen hentet av on bysk destroyor. Mens de stt‘d stuvet wrIrten dekk olles

øyne var vondt mot land for ta rrr-d d6t P ller SiStO bi lclet v hjemmet, husene alle-

rede flanner. Det vnr overh-,d,_L ikkE Lenke seg nvn eller tg rine valg,

bofllcningen fikk bekstevclig talt rovelvcren ryggea sfrijenstridirs. b1e rett cr,
slett skutt ned.

Det SOrn hendte 1 VarC1g5 er et typiske oksernpol. Der ver baro 3t Dar hundre mennesker

iSjan etter bombtrdementr;ne. Tyske.rne. innførte portfnrbud frr, kl. om ettermiddcipzen og
beskjed om et anhver sem viste seg utendørs etber dette tidspunkt ville bli skutt. En

ettk-rmiclean; bLe tyska natruljer sendt til levort eneste hus ned orcire til q1le å møte

Verdøhus fostnin:-. Sorfra bla clo uten videro luepet onsbord i en tysk destroyer SOM '

1£1. 1%d d tripen oppe. Før de dre, ble resten , v husorr satt brann er, sprengt.

aykehus, gernlehjern, sanaterier r4; sinnsykeasyl ble tømt uten ringeste hensyn til de

gamle op; syke. En fl skeskøytc ble full mact gnmle De 1) rt 1:at= apent dekk og

presenning ble spent cyver dem for hindre falt ut. Et annet .ated ble garsle og
sykc lastet omborcl i on destreyer iart rett nocl p5. dnirken uten nc, hVerken under eller

ov“. S6g.

Tils4nden embord overfylte, ?,,one fiskeskøytene pg. lekarb"±tene cori vcrt'tylt

til det tredobbelte av sdn knpasj tet, gjør man seg ikke noen f)restilling um. I dap-evis

satt folk stuvet samr,rn utcn kurne rØrc serz. Brirn ble født underveis bnre for orkolrne
e+nli Vnlit r)verbnrd fnrtvilelse redsel.



Hvor nange dødsoffer deportosjonen har krevet.s» uvisst, men en kan gå ut fra at
det er betydelig. Nonge er skutt av-t;Vskerno, nenge er døde underveis:

En hel dt1 mennesker måtts også gi seg i vel t1-1 fots og or kan tenke seg‘hgs
vil  si å vandre over Einnmorksvidda på denne tid av året. Va.ene er overfylt av tyske
transporter  og  det er meldt at elle hus laags riksvelen beslaglegges av tyskerno til .
innk artering av soldater.

En skulle tro åt.den.fullstendige umt"eriet-le ødeleggelse•g brutale deportasjon ag
bef9Aningen"-kunne .tilfredestillå mosisteneS sadisti.ske'tilbøyeli'ghctetn Men nå'viser dst
seg at tyskerne  egs g.:tor.sisler4  I DanmerfeSt arreSterte de en rekke av byens kjent..s.-
monn ... deriblant tdlignre ordfører Albrichtsen, bekhandler n'agen,.Georg Robertson: I Ålta
;/- 12gpersohet arrnstnrt: Fangene er 'Sondt til Tromeddalen, men skal  sendes  lydder'e sør-
over fordi lniren  skal brukes  aViffehrMoeht.

Trdn.Mø og Nmrvik  stokket  flyktninsonn-seg  opp,  ger var de nazistiske erganisnsjo-
.~.± fall'idtkRemhet. .14SE og kvinnnhird, 14.T -og ungdonsfylking, srep.med begjærlighot
chansen til å tvinge seg inn på folk som var  i Ofl slik situasjon at de ikke kunne verge
ses. Evakueringsutvalg ble opprettet utovsr dandet nnd Ug-folk i spisson. Propagando-
naskinerint ble smurt og spydde ut sine ldgner med "belsjevikskrekken" som hovedtemm,
ajeldnn cr nenneskers lidelse og nød i  dion  grad blitt utnyttet -E.1 po.litisks og propogan-
distiske formål.

Flyktningestrømmem til Tromsø og Narvik fikk etterhvert slike preporsjon-er at det -
truet ned å utvIkle seg til en kgtastrofe. Tyskernes miiiteere transporter mgtto gå f6rMn
elt og forsynings- og transpertsituasjonen var'prekær, I sin nød benvendte quislingene. . . e.,ses  til,svenskenn: De fikk til svår  et  Sverige ver vilTi.g t 1 g ta irmtbele de.n nord--
norske befolkndng'inntil forhoi'dene.tillot dem g."Vnndo tflbake til $5..ne bjemnteder. Men .
noen tronsi:et av da d:porterte tii Norge kunse Sverigo ikkn medvirke til. Det sveilske
hjel; etilbYd ble avslått  aV  nizistone, som:dermed på.nytt bekreftet at hntonitære-hensYn

må vike for dnres.politiske plancr.
Mange hundre nordmenn, hor på egen hånd  sØkt  seg nver til Sverige  os  svenskene har .Cpp-

rettst spesie1e hielnestagionnr for norskE flyktn5.ngar. De sender ogsg--ut Sperderfly  Sgm
to rede pg flyktn3nger . son hår forvillet Seg I de ddslige traktene der nord og

ned.na.t og fdrflYninger til dem.
Rorb ldOig blir dnportnsjonan gjCnnomført fbr Finnmork orik, firnaordligste:hprreder

i Tnoms, d.v.s. 110-50000 mennesker. Den hysteriske evokunring  ov  Vest-Finemorkvirker fer-
bausende  rd;  .:117e snn kjnnner de.veldign oyst e Mor der nerd. Frt Kirkenes til Indngen er -det
like 1P-rIgt  som. fre Oslo,til  J\TD1.90s i.luftlinje. Enen"lynkrig'er ikke mill5g,vinterstdd i
det veifottige-om kuportn tsrr ng. D t er ikke Snakk'em at tyskerne m Vest:Fmnnnark or  sa
tflInt av russerne at dickn en evainuerl.nm kUnne foeggått på en Meru hunen måtn..

Vi ma na samle Oss  0111M yto vgre 1OndsMenn notdfro'olli mulig hjelp og støtte. Fdig-
oppfordrtngen  f ra H.L1 Hjelp ned mat, klær, husran og arbeidl Dor dot er upolitiske huno

nitære for'rning6r. På forhånd, må di7s“ tf•  seg av hjel-Povirksomhenten. Der slike foreninger
ikke finnes, godn ndrdmenn.slA sog sannen og ti ledelsen„ Men ille må  sky  de mhzistis-
ke Organisosjoner hvis hnm,iiket utslukkende  st g si  politisk mYnt på befolkningens nødstil-
stond- Vi må hnlforikke hjelps på en slik  minte  at deportoSjonen blir fremmet,  fOr  da
blir det lettere fornazistene g leggs nye bver og'bygder øde.

. Tragddien i nord har fylt ass ned sorg: Men sainmen med sorgen stignr også.harmen
over tyskernes og n.:-zistenes frenford. Tyskerne fører krig mdt  o ss  , not eivilb e folkningsns
De den brente jords taktikk i. Norge ned katastrofale følger for befolkninment
On de fortmytt følger:denne politikk vil den fdre til at det norske.fOlk selv vil sørgn
for  at jorden komner til I brenne.under'føttone pg a7 J - tvske trosp.er i Norge,;

ArgeaVersikt.

vVy

Vestfronten. Etter en nellonf se soi'l fulgte på Prnhen-operesjonen 0..Fvorte i eo. 7 uker
.

"Wr-  ae -o.T1T-M-rtte sat:  inn  en  ny voldsom  effens*v  pg  vostfronten  i  praktisktalt  h.yle  dens
lengde 67. med.tidligers ukjente konsent.nrsjoner av tropper og naterloll. Det slag sennå.
cr i gang over.en 600 kmfrent nå oppfettLs sdMot fors¢k og, et gjnnnonbrudd av de tyske

v iollfall, ikke oeprettholdes gjennon et len-gr e

linjer i vest alilrede i vinter; os'dets:t.fropp- Og Materiell-:krevende press,jemdet nå-oll kan få avgjø
*

rende betydning. Det er ty-
delig buggeparter1 øYeblikket anspenner Seg til dnt yttorste, og detva_kon neppe re

n-i t
rende kon, etter olle.tidli'enre er.farinmyert lunge før

MRn kan observe erutstegeno. Enten vil den tyske frort gi etter .ellnr
dst allinrte ross nå. slappe av, for etsk

- 'gsre tidsrom.
I. if)g for seg er noverber på ingen mgete noeh gunstig tid for en storoffensiv på vest

frontan.: regn, sne, tgke"og copbløtte veler er et alvorng ho,hdicop for 4den onfollende .
part,, os vil *erlig hemme hYrs forsyningst"jene'ste og .1.uftaktivitet. Når Edsenhower olli-
kevel th.or valt ;,.slå tål xl., skyldes eet-sikEert'nångm og -.Mangtvninade grurmer,J Rent
stratngisk er det nsturilsvis ovg,jdrende å hindre. t:TVskland får tid pa seg tg ra utbygge. .



sitt vestforsvar i onda større dybde og setto opp i noen1unre s1.g_rgftise forband de
ra.nnskapsrescrver som i host enda Gn E=g er kjer.net ut nv inclustr5 gg adminrstflsjr.n.
Videre mR de.g..115ertes forsningssitnajon - etter frisjørinsen nv i\ntwerpens havn - mmre
blitt bedret gnnske avgjørende. Sikkgrt soiLlor oss:no1itiske hensyn inn øneket orlå,
.gjøre slutt på krigen f Eurppa s6 snort som ovrhod:t

Fortt for offonsivcn gikk on erfattona.c, og inteng npplVyking av f5endens bakre linjer .
Ejennom lu f tbombirdenenter, snc- sgt+- inn I full nlestrack llt i besynnelson av nevenber.

.16,var først og fremst re4et mot de stere tycr i Rhinland, s.)2n bado or produks3onssen-
tra,.fordelinssde2eter og tr:fikk-knufGpunkter ny vital betydning for den nmr15ssende
frontxøln, fakk -20 000 tonn bo-cbor på to ukor, Duisburg 10 000 tonn på et døgn, Esson
-8000 tonn undrr to ansreP, DUsseldorf 4000 tong under ott ansrep DS'7. Flere av disse
byer er praktisk taht orThørt enesistere som erdnede bysamfunn.' Når man sor tilhake på
den ovgrordentlag effektivr ødelesselse ,av tyskernes'forbindelsoslinjsr soln den forboro-
dcnas invsjonshewhing Frankrike forårsaket, kgn nm tenke seg til hvilke vansker tys-
korne nå. hgr mod sine trRnsporter under det £tørste mhterinlslag i denne krig og derm'ed
i vordonshistorienfl

Offensiven ble innledet Rv c.energ1 Pottons nmerikanske arn i %tz-avongttet, og
det.'er pe den sørliSe flaV de største resultter hittil hRr kunnat innraSistreros. Så
vidt le,tn lean skjønne hgr de alliortes stadige  .cre- Y-s i Aaohon-sektoren og d-n konstanto
truse‘l tgot den nordlige fl nnkc ved nrnhep tvunget tysherne til konsentrere sino reserVgq.

disse avsnatt, og med de begrensede resurser den tysko ledolse nR hcr, vil det s5 at
søravsnittst.i CA visa utstrokning  hor  nttet blottes. Da amrikansrns hdde tatt Thion-
ville, omgått Metz'oS rykkot videre i retning nv Saar, slo dGn fronske 1. ar4 under do
'Tassigny.til lengst i sy3r, i Belfort-avsnittet, og kunne løpot av en uke ITOtere sensn-
sjonelle fr'nmskritt, Festningen Belfort ble tRtt mod, storm nit acn 20. nov., os derned
brøt hele det tyske forsvrr i denne saktor snmmen. Frflnskmennene kunne 5 1øpet c4.v et
dnEsr  forscre  Belfort-apn:.u:en, trrnso frgn til Rhinen 0C. 2"Ving0 nordover uir.1elt med
elvc,ns løp en dristig ovftnings-operasjon. Savt5dig nadde Pattons styrker inntntt
festningen Meve eg brutt lgjennem mot Saar-omrdet, hvor srensen blo overskredet pt% to
steder nordveSt for Saarbr-acken. På sentrglgysnittot i Vosesene, hvar seneral Patch' 7.,
,Fur,j)rsnste 'ern6.0s scnergi leoleros frnske trovrer operGrtc, Vgr resultatane ikke mind-
ro.-Rps5ktsvckkonae. Do oil ri hadde hor crrfcnsivGns førsto fgsR det ir ktige tra.
fikkmknutcpUnkt Chstean-Salins (0st Por Ncnoy og stdtto videro frgm 1Regs 11-1rne-Rhin-kana-
lon, ferserte Savcrne-Nbern-)passet eg tron,?,-te inn Strasbeurg hvis vestre halvael ble
noldt Grobret doo  nevGmbor, 'Donno etGrasion s.rueen med dcon fransk-a onfatning-frb, '^
høvre flanke, har brkt de tyske styrkRr i Vogosene i en:kritisk situasjon. Det dreier
seg oie oi. 50 000 mgnn som.-angripes vestr v alligrt, stvrker-gg det er vgnskolig a skjøn-
ne hvordcon de sknl kanne løsgjøre seg fr fiendsn pR acnoo front ok kunne trekke seg til-
bake over Plj,iflen fdr hndpet=ngen definitivt iukker s, 'ek den frn nord og sør. Fnnge-
tallet sørvsnittet er tor'Øvri;rr) 1t betmde1is, f.eks, vod I,'.Gtz 12000 og ved Belfort 9000.

ReSultattne pR sørRvenittet or allforedc imponerende. I *spet gv et bar uker har de
7.1iorte s.1att. inn hele dGn tysis, frmt dstte avsnitt, revet opp tvshernss 9. arné og

.gruer acn med t5la:atetsjørelsc, befridd nestoparten Rv aet rn ektuerte Frnnkrike, erob-
ret 12.trrains viktige j.rturolmfeltcr 0s, truer SRar-onrRdet cs dets store kullgruver.

Skhgv og fjeliterrenget reord for Wiesel har dat hiilil vert temnelig ro1is. Desto
mer intsns or kanpvirksomheten i Aceher-avsnittet hvor hovcdtyngden dR glliertes støt
for pyeblikket liggc i 9er er, på en 70 km, bred frOnt nrc1 g  sør  for byeir, 1. 0s (den
nve): 9;'srlsriksndke arnk under gonernionG Hodges o Sinpson os del6r Rv don enselske 2.
arm4 under De.rinsey sgtt inn, bortimot en hrlv'mrnien linnn nGd en uhørt kensentrasjnn 44

srtillsri og en ytterst slaskraftig luftstyrks.. Musener Rv tnnn bombcr oz sranoter rises
ut ovcr stillinsene dog Rtter cus, ruitt etter,m_tt. De byer dct kjempes on, li in larkstave-
lig tnit forvondlet til grushruser. Det gjeld-r f.oks. GoilenkireliGn ag Eischirceiler, som
de aL3iert hr tctt og herernnijrasjenssentrene Dllren og Jillieh som de n turn icr seS. 9.
..merinSko arne hgr to steder xidd fr.±m tll elven RoGr son 23vter forbi DUren og JUlioh
og cr dernod hglvveis mollon Lachen'os Køln, u avgjørends gjennonbrudd dv dc dype tyske
sti llingssystemer her pa sletten Sysnsen nr Rhinen.hor inidlertid cinul ikke funneis
sted. fvektrno yter fremdcles voldsoir motstand not det onn= press, fordi dc vet at hver
kilefleter er et vitel betydnirg ror dc;- tysko forsvar, nr=de mildt9ert og økonegeisk. TItis
fronten trvter r4o.rkn, kan de tvske styrker som kjempor modryggen mot Rhinen bli utsatt
for en fu:lstendig katastrofe, og det er iiure lenger nulis gjcno.ontføre nocn elastisk
tilbc.ketrGknine-nir trykkot blir f-rr  ster±:  syst,nden til Ru,hr Crm ikke rur enn 60-70 km.,
og uten Ruhrs j.ndustricr kgn iyskland ikke førc kriS.

Trykket ru cas tyske 11n3 g'r or økot yttcrlisore dc doser vod gt den enseiSke
2. orma, som tialigers var rYkkot frrm til Mcas p brsd front 1rnss den tysk-beleiske gren-.

OgS. inniedet (31:2 vo'idse offensv eg cr j ferd med tiltvings seg ovorsang doer
elyst, pa tunkter som baro 15gsor 50 kr. frn-Ruhr. At'dGnne nye frontsektor er trukket inn
i offensive.n, vil stilleonyo kr.v til de .1sngpee. tyske resurver, og den stedig aktnelle
trusel mot nordflnnken ved. 4rnhem os Rhinens nedre løp binder ogsa betvdsligo styrker,
selv on det her ennå itke cr sett geng større okejoner.



_øStfnenten: Det spørsmfl som først og frsmst lrtnreeserer nettopp nå, er nar den
ru sirgrc-e-V..InTe7offensiv vil sette inn. fønn ken gå ut fre soa gitt et det er pienlagt
""Juordnede ofeirasjdner med  offensIvete-  vest, og dst cr neppe fnr dristig å gjette på at
støtet viI-konrs i Po1en, mot leichsel-linjen, hvor det i reP:neder hnr p‘s‘gått kraftig orp-

indning, kanskje også, møt østpreussen; det sannsynlizste er vel nt,det vil bli sntt inn
•Støttset.s&volfNarevr-avsnittet ved østpreussens sørgrense, net trarszawa-avsnittet oz mot
det viktige Øvnesehlesiske industricasnade, "Tysklands nfinet Ruhr". Tidspunktet bestemmes
ve1 av nt.russerne nok ønsker full vinter og frdst før de setter sine.ve1dkge mekaniserte
tropPene:sser i bevegelse, kanskje også nv bestente restfltåter i vest som i tilstrekke1ig
grad forner å engasjere den tyske kampkrnft der.

Forøvriz har russerne i den siste tid utfoldet øket ektivitet i Iatvie hvor en offen..
sivfer satt ann med stor krnft mot de tYsbe divisjonsr (ePprinaelig 25) son ble stengt
inne på Kuriand-halvøya under operasjonene i Psltieum fur vol en måned siden.

Ungarn fortastter nffonsiven mot Dger-Mdskole-nvsnittet nordvest for Tissas dvre
løp J.Ek3r er ercbrgt og not Budapest, hvor tvskerne gjør forbitret motstsnd. Dette skvl-
des nt l udapest 1igger somen sperrestining i norten mellom Neesekfjellene, Balntenrsjøen
og Bakhony-høydene i sør  ug Drsgebirges søriige utløpere i nurd. Kan rnseerne forsere
.denne, åpning, ken de ende en gnnz keste fram sino pansernasssr Pver don dvre ungarske lav-
S1ette mot 7aen-bekkenet nellon Alpene og K-rPatenes utløpere. Den nvserende tyske front
i,Ungarn kan derfor betrktes som en framskutt sperrestilUnz foranWienbekkumkt-sam.2*.ern-d
ina til både østerrike og Tsjekkoslovnkins kjerneland.

På, Balkan hsr be'vegelsens i den aistn tid vE3rt Tindne,'Ten Partifler, rnssisS og
bfitiske styrker hnr tatt en rekke viftize stretsziske punkter, Skoplje og
.sjbanins hovekstnd. Noen fast frontlinje eksistersr ikke 1enker i disso strøk, og tys-
kerne strever med å føre troppene tilbake så, hurtiz som flullz frn hole Juzoslevla for å
unngå- nYe omringninger.

Frufmangen 1 Itslia har fortnntt vørrt lanrsom ren i de sistc an.aar cr dcrit
satt:W-eri-ny offensiv i Forld-Fnenze-evsnittet 1n.) høyrs fIØy.

Ishevsfronten., I Finnmerk er nå nerske styrker fr9 Storbrit-.4nnn sett inn i operasje‹...
ne.n€"! -Efflia.rb-eTa FEU-ff  russerne, politistyrkeno fre Sverige er ozså konret från og har ovcr.
Ltt vekthold og ordenstjeneste bak oper.s,tnisokr.'"&t. Nye norske str~r-rekruktdart trw
den sted1ige befolkning er under oPlesetning. Sf_marbeidet me1lon norsks oe rlissiske
digheter er det beste, og russerne attaler sin tflfredahet ried den hjelp cie har r,ast fra
befelkningene side..

11-eldingsn fra russisk side om ds nilitmre osern-',D-r sr knappe,'Isen 4et ser ut snm
-0111 hele Verengerhelvøye er renset og Tnna-Jinjen fårsønt, Unen serliz tysk notstand

ter det hittil ikke til å rere , så nit tyder ps et tyskerno . nkter offsi hele Finnmnrk
og falle tilbake på Lyngen-linjen. De hensyns1øse ødelszgelser og den brutC-fe ckportdejaA

tev befalkninzen fortnetter.
Lynzen-linjen er ganske sterbt befestet og nuturff,rhåldune zjdr den lett å forevare

mot et fruntlenzrep: høyre flanke kan støttes på svenskezrensån 00 sjøflnnkon er dekket
0,7 eterk.e. kystbefeetningen ii Øvene fjorzapot; Tramsø cr en nr11..øgende forsvningsba61*.
Linjens Svakbet er at den ksn ofsgs frs Sjønn, ved 1nadngen Lnfoien-ovsnittst eller .
sør fur Bodø. VC'd en slik opernsjon vi1 sjøstridskreftr effekt..1.7t kunne avskjære
kerne,.son i disse strøk unulig kan trekbe sine sterker sørover til lends, fbrs ruflernas
og vestmaktenes planer m.h.t. Ronge er, ken det in-dAlertid ikke nytte a gjette på, men
det ville for så vidt ikke forbause om tyskerne overfor truselen on amfihteorerasjener,
etter hvert - hvis de ken zjennomføre det vil treteke seg videre Sørover sz ikke fer
vor tn opp kampen før ved Mo i Rann, hvor de også har forberedt en stork linje.

Luftkrigen. Operasjenene lufton over Iresteuropa hnr ikks vsrt.begunstiget nv vÆret
i det-srit-e7-sis71.- Tar forholdene tillater det,  er  innsetsen til ejengjeld dosto større.
Det 11.ører dn ikke til sjeldenhetene ailierte har lufthn -i4- 5000 fly ng at det blir
kastet opptil 10 000 bekber I løPet ev et dågn. Opemykningsoffensiven mUt de bnkre t'eke
linjer i Rhin3and er ortslt ovenfor. Under selvo operesjonenu her de nllierte markutyrker
ogs& - når været har tillatt det - fått en overordentliz effektiv støtte nv flvet. Mklene
for den strategiske boabing er først og frenst den syntstiske olicindustri TyskInnd,
dernest jernbeneknutopUnktene og flvindustrien. I løpet 9-v de trG førete ukene sv nnven-
ber ble det rettet 13 store angrep not tvsbe oljeenilegg. Ialt har dst vrTt• rettet 20e-stere
dag - og nettpgrep mot Tvskinnd, woført av 10 000 hog1O.ofly rod on snmast besetnng iv dver
100 COO mann. -

Sjøkrigen. Den Yiktigste begivenhet til sløs i den sener's tid er nnturligwils sauknn-
zen oTi.11.7Trp1tz8, senible entelt i siste oversikt. Det er elt i lt en Uhvzgelig tapsliste
den tYske nnrine her i noreke farvenn under denne krig. Det begynte ned senkninren Rif den
10 000 tonn stere krvssgr "Bllieber" 1 Drøbnksundet og nv krysseren "K:,./.1sruhe" uientor”
KrIstinnsend 9. enri1 1940. Noe senere eikk krysseren "Kønigsberz" til bunns på Bergens
hevn etter at bri-tisk flyangrep, mens den mnderne lagerflotilje pfi. 11 enheter i 1Nrvi -k-
enr&det ble.tilintetgjort av en britisk eskedre med el-.gskipot fllikropite" i opissons Ogiit
en rekke ndndre skip cikk tf.pt under eperes'eulsne i Nr.,rge, oN sjø- ue luftstridsbrefter
har senere under hele okkupesjonen beskuttet oen t --v- fl te sterkt norske kvstfervann.



I julon ifjor ble det 26  000 tonn store slagskip "Scharnhorst", som var stasjonert i Nord-
Nerse, lekket ut i Ishavet og møtte sin skjebne der,  os  don 12. november gikk ehdelig
35000 tonneren "Tirpitz" til bunns ah'enfer Tromsø.
• Dsn tyske flåte er nå overordentlig redusert når det gjelder overflateskip. .Den har
Lgjen-'etsaag-skip på '26066tonn, ."•neisanKuY'soM ligger i en østersjøhavn, men ikke har

s~:net'settes i stridzdyktig stand etter britiske f1Yengrep. Ay større skip er derfor nå
bare disponible to 10 000 tonns panserskip, "Admiral Scheer" og "LUtsowa, to 10 000 tonns
lenysse gre,"Prinz Engen" og "Admdral Hipper" opz:trelettore kryssere (6000tenn). Det
YgroVa-ste artalleri i den tyske flaten erinå panserskipencs29  om.kanoner; de tunge  krys-/
-serre-hai. 120,3 em, ksnoner', de lette 15 emi Jagervåpenot smfatter anagelig,enna ganskei.,
muuge- enkster, likeså ubåtvåpnet, t mer dettes effektivitet er_starkt redusert: oktober
viste det laveste senkningstall for allierte  Skip  under hele krigen.

:Deter ellers påtsgolig nt de britiske oncrasjoner msd fly ng sjøstridskreftermot
tySk skipsfart langs norekekyaten og i Skagerak er sLskilllg irtensifisert i deri.§ensre

Det blir Staslig meldt-emvellykta rui.grcppft konvoyei..
Det fjerne østen. Den japanske motstand pj Beyte (Filippinone) bnr Ireert hårdnakket,

ImSJa nå er aVtasede. Japarernes tap her er  )45 000 (amerikanernes
5000).  P Palku og Marisinene-er de,jaPanSke  tap  bsre i drepte 65 .000. I China derimot

'har  japanerne fortsatt framsang i sin offensiv lange linjen Bakow-Kanten. Lykkes,dette
framstøt, vil jdpanerne ha oppn&dd å skaffe seg  en landforbindelse-mrnomdet erobrede
imperiUMffi nordlise og sørlie deler nå når amoriksnerne alvorlig truer SjSforbindelsene,

2) å Bvskjære Sørøstehins fra Chungking, skre bssede for  Ce,amerikanske lnetstyrker
betydelig tilbake. Den kritiske Siteasjon:i Chira har fremkalt skarn.kritikk av Chiang-

' Kaishek fra amer1kansk ogenselsk hold,..idet.man menar st han holder mn større.del av
'8 5:ne tr onper tllbske i påVente av et senere,oppgjør med de ktnesiske kommunister i Shensi.
Antdselis  sem følge av det har Chiang n foretatt en rekka utskiftninger i sin regjaring,
bl.a er krigsministeren bytt9t ut med en sv Chinns frsmste gereraler.

VWv .
Truet'IyakIlnd.

tYsks krigsPetenSiil  or  dot  viktig'ste f.esultat av .de tyske tilbaketes .
Goebbels-neVner 6 råstoffer U7 særlie betydnin.far kr*gføringen: kull jena oljo hln- -

kopper og Entard, .FerUten en vedentlig kilde tilsin netfors:s.rnin hpr tyskerne i
dot Sørøstlige Europni taPt deh  roMaigske olje.. Det vii i dat lange  1Sp  få katastrofale føl-
ger og har gjort bontinggn av f.,81eg.gene for syntotisk  oljess(pd7 -

Tyskland.Var før krien dbn største'sluminiumsprodusent.1 verden , men hadde sine rå-
.stoffkilder i det gjOnerobrede og Unsarn.

Ropper har det alltid 'VÆrt qrnApt  0M-1.  Tyskiand, GUELIni må arstattee' reeet arlieids-
kreVehdeskUnststeff, soM blir laget av kull og knlk.

Tyskland og alle andre-storindustrielle land og krissrh*star er først og fremst av-
hengige av tilgangen på ku11  os  jern. Pft den bakgrunn er disse dagers Vestfront-offensiv
uhyre spennende  es  1Sfterik fordi de viktigste krissindustrionråder i Tysklsnd enten er
like ved kampsonen, eller mid-toppe i-den,

Ti,lCangen På jern er allerede blitt-kottet av . til etIminjmum. For jernleIone selve
7Yeklanfid.er heltHtilstrekkolike, og den tvske krigsfreskln: ksn ikke gf.,. for fullt når Lorr-
mine 2 det største jernfelt i Europa, er t apt når den ikke mindra viktige inPorben av

 .

svensk malm er stoppet opp, og nar endelie hade spe.nsl- 02 nerdefrikpnsk malifer utenfor

rskkovidde. fl skal en ikke undervurdere skrhpjernst,  oetsdning, dot kan sikkert 'skaffes
i store ..hengder.

: Men resultatet.er likevel a't kullene sy blitt  alfs-oMesh d don  tyske sluttkampen,
Tyskland  vil  få det avgjørende ulivssår nfir kullfe1tene blir erobret.

Ved frigjøringen av Belgia og Nord-Frarlarike og ved crobringen av Aachen-området er
ds vestlieste store europelske isullfelter biitt  tatt  fra tyskerne. Saaroman det mod 800 000
mennesker  Ievde R.Y sine kull  og Bv mBlmen fna Lcrifsine. Scan er således helt sjaltet ut,

fordi dnt både er aVskåret ±ra Lorraine og ligger i selve frontlinjer.
Tyskerne er lite opptatt av,den eleante fransk-'emerikrnske omringning av les,Vosses,

Det er heller ikke så underlig. For frigjøringen av Alsace spilBer en underoranet rolle
t forhold til nord-,effonsiven like utenfor,Ruhromradet, Tysklands nnsjonale våpensmie.
Ruhrområdet er det viktigste indostriommdS. i Enrops4 Dat er reeten._.6nsammenliengende fa-

ri1ekby som før krigon huste ea. 7 mifl '. mnnesker p ot område som bara er 150 kh, langt

os 100 km, bredt. _24/5Av . dem lovde av industrj og'Isndsl. .Ruhr ieverto nssten 2/3 av den
-tyske steinkullsprodukijoh,pa 180-190 mdll, tonn nest USAs 00. Storbritannins den Største
-.1 verden.:

Runrkullene Omfatter en rekke kvaliteter som or glimreride egnet får en allsidis pro-
duksjon. Området har store'kjemiske fabrikker»Sgsi vest' og sør stnre tekstUbyer. Vik-

.ftagster likevel kjerneområdets veldige rodukSjon'av ste g jorn: Det berømte Krupp
.ligger i EsSen. Det aller r#ste av TyskIeruds rkjern 0S-stal b1ir produsert i

Ruhr'.
Leveransene fra Ruhr' er en nøkkalbasis for den±StSre kjemiske induhtri i'LUdvissha-
- Mannheim, hvor bl.s. Faber har sin hovedfabrikk.. Industriområdet i Phrindalen er



4et hele så nøye knyttet samnen ved områdene ved Nedre -Rhinen og Saar-Rt Rhinen'd seg•
selv blfr et lokkGnde mål fer,den allierte offenilv. For Rhinen med sine debbeltSperete
rnbaner på hver side er den.viktigste trafikkårel. hele Eurepa.

Den  stere metallurgiske industri  d  MelIem-Tyskleind er likeledes he/t avhengig av rå
Jetn og -stål'fra Ruhr. De vellortyske brunkullslelene ligger strategisk heldig til og
er Viktige sem, kilde for .fabrikesjon av sYntotisk olje (Leuneverkene ved llerseburg) eg
'elektrisitet: Men steinkullene blir  ogs4  brukt til oljeproduksjdn (Gelsenkdrohen)
'1Ruht ber den forholdsvis største elektrisitetsproduksjen i Tynkland.

oe- : Tyslernos . nest viktigste steinkUll-felt er det øvre-sehlesiske: .Produksjonen er
nesten halvparten„av Ruhrs. Den metal1Urgiske hndustri et dmidlerthd  ikke  thIsvarende
utViklet (±nntil krigen). øvre-Sehlesien ligger nå ikke stort left"ger fra østfronten'enn
RUhr  fra veStftbnten.

Den allierte bombing  Rv  Tyskland har sikkort brnet voldsomme forstyrrelser i Ruhr-
organdSmen, stnn thd1bp4re'V•ar så utmerket orgenisert. Like fullt er det fremdeles RUhr
tYskerne har å lite pa, pg derfor er det rimelig at.de aPierte møter det mestInnbitts
ogvenskellgste.fersvar ved stuedøren til Ruhr.- _

Deter ikke overdrevet å si at sloget om Ruhr  Gr  sleget om selvo  d et krdgende Tysk-,
lands  hjerte og den ovujørende milepel på veien mot Derldn.

.

- I 'gre  kriger mflt Frankrike, fra 1870 til idag, ho t Ruhr vart den tyske våpenindustris
trumf-ess. Podnear6 visste hva han gjorde  dR ban lot Ruhrdistriktet b esette i 20-årenee
De vaktm mme  Øyne  som etter denne kr±gen vil vokte-pg Tyskland  tv1.1 først og frenst bli
rettet Mot Puhr.

OKRURERT;

Densark. Tilstandene Danuark blir nere og more rettløse, og de tyske fremgengsmåter
mere og mere hensynsløse. For  14  dager siden gjonnomførte tyske potruljer en hensynsløs
terroraksjop i røbenhavn. Do kjørte gjennov gotene og skjøt på fredelige, promenerende
kjøbenhavnere. Antagelig var dot repressalier for likvidesjonen av td tyske
ter dagen før4 De første'e dager av noveiber :ble  30  sivile  drePt På denne måten. - Ved
en razzia d kOnservative folkePartis kontor 15/11 ble høvres forer, 01e Ejorn Kraft såret
9.7 Gn tysk kule. - Gestapo sprengem PriYatE villaer sols repressalier. "

' 16/11 blo det proklomert_Pil tiuers proteststreik i Esbjerg Ivekerne isolerte byen
to døgn og stengte aV gess, vann og elektrieltet.

4500 dansker er nå'd tysk konsentrasjonsledr. Er Jrt kentjngent ge.deoape er komust til
inndet. Man venter 4000 i alt. Ved bouberderentet på hovedkvarteret Arhusble 400 go^

aIIEFR1DDI

stapotolk  drept,

Nederlend. Petholdene i den ekkuperte de1 av landet, er forferdeltge, Tyskernes  p1anr...
ødeleggelser og deportasjoner har tatt et  anormt anTang, og meget

a7 lemlestelsen synes å vste fullkemmen uten hensikt. Den nederlandske regjering har er-
klsett-Rt,den forbdhOlder teg rett til konpensasjon for da ødelagte områder i tysk terri-
toritun. Atlee har erkldrt i Underbuset at den britiSke-reglerdng onergisk vil støtte detg
te kravet. - Matrangelon er uhvggelig.

Gestapo i Rettordam har fenget inn 16000 personer mel1vm 17 og 50 år. Likeså bar
det vært nnfattende arrestasjoner i Pnag og.Leyden. skel det 'vwte arrestortmellom
50 000 og 70 000 i den siste  tid. De arreSterte blir fraktot på prammer oppover Rhinen,
Til å hegYnne Bled var Påskuddet at de trtngtes til befestndni,serbelder;'nå forklarer tys»
,kerneåpent Rt-det er sikkethetSrådgjorder. . *

I forbindelse med de onfattende tyske razzdaer for å føre sederlandske menn td1 nr-
beidstjeneste i TyskInnd, har den nederlendske regjering.neddelt" atde nedorlandorn som
fir tyskerno opplysninger onshvor landemenn heldes skjult,„ blir å straffe ued døden eller
livsvorig fengsel.

'Ijeekoslovakis. Delegater fre den slovekiske nasjonalkoMite-ber vnrt i Lcmdon for å drøf-
Te- 53-6-ialWTS- ffentidige stilling med Dsnesj. Før sin ftlitoise meddelto de at det timr fUll
enighet på ello punkter. Tjeekeslovakda skal bstå som uevhengdg republikk nv tre likebe
rettigede nasjener, tjeekere, slevakore eg krPatenkreinete. Denesj president til
rTvelg Znn gjonnom;øres. -Den tjeekiske londenregjSrits Skal erstettes ev.en ny regjering
som skal darnos-1 hjeninnnnt såsnart det er befridd. Den Slevakiske rådsforssuldng blir
61ovsklas høyeste instnns. En tjeekisk rådsfersamling skal nverta torv.ltningen %v Døhr.•
„men-Whren såsnart lendet er befridd. 1 spissen for foria.ltningen av det befridde Karpn-
tonkraihR står minister Naneo, medlem av den.tjeckeslevakiske regjering. Tjeekoslovakisk
.10v er gjeninnført med støtte av fo]kevelte lokele utvals.

. ,
,Sør-Varanger. Med de nerske styrker som fra Dterbritahnip.-et ketMet:til kirken!-savsn14.
TeT'Orntopetter sammen med russerne, er også fulgt snm Norsk Telegrambyrås kerresponddi*



den kjente idrettsmann og journalist .krgen Juve. I et telegram som gjenglis I den ffve•nskepresse gjennert T.Ta forteller han oni tvorden de russdske tropper  it  d hjelp av norske fri-
villige har befridd flere nordnorske steder, som først var b]itt bombet mens tyskerne
ennå yer der og sora tyskerne brente de de mdtte trekke seg ut. De nordmenn som tyskerne
ileke har klgrt å drive vekk, får n hjelp russerne )g, at

31  Re lendsmenr. Frigjøringenc'stnorsk jord fortsetter mot sør, vest no nord.
I Firkenes går livet videre den utstrekning det overhodet er ntu1x. Det 1y1ctes

stØrsteparten av befolkningen 5 SØrvaranger komme unna tyskerne og quislingene da de for-
s¢kte a deportere dem.  ,a)v  befolkningen som utgjorde 8000, er 5000 blitt igjen. Ds hilstede  russisDe  tropper son befriere, op nordmennene her fgtt  seg  betrodd viktige oppgaver,
Alt går raskt og kni rkefritta Frrvi11ioe har strømmet til i store skarcr; p to dager
hadde 1500 mann meldt sek i Eirkenes. De skel utgjøre en  egen  avdeling sammen med de
norske forband ser er kormet til Ishavsfronten fra Storbritannia.

Det norske  felttog  begynte, fortsotter Juve, da våre styrker fra Storbritannia gikk
land på. IshavskYsten og sluttet sog tj.] de russiske vapenbrødre. Frs .ijørste etkuldtsa.v

Utviklet  samirbeidet  seg  n den best  tenkelize /11121±e. '1-begynrietsein skoptc språket vansker,
inen de er overvunnet to.kket vsere gjensidig god vilje. Russerne uttaler seg illeget rnsEnde
0111de norskc frivIllige. Hebiliseringen i dc bcfridde strøk ligger under  norske myndig-
heter.

Da oppbruddsordren kom til oss i Storbritannie, slutter Juve, vnr det en virkelig
kenkurranse on k kommc med blant de første. Avreisen gikk raskt. Transportarrangenentet

hendene på en kotsk k mrando, og p noen f dager fertøvenc kle'r med sa sterk
Gskorte  at hv6rken ubåter eller fly fra vår besatte kystlinje kunne, st-nse oss.

-
inkrike. De Gaulle.s j.nnGnrilesko stilling or styr', han fr sa. 3 uker siden

oicirc -OrriaT innenriksstyrkene skulle avlevcre sine vf,-pen, dette ikke gansice lite røre.
Han kom da også i motsetningsforhold til den redgivendc forsgreling, mon de qnulle , som per-
sr?nligt)k cri.sva,..r for ordren, stod f.at og vdnt. Hen uttalte sin yermo anerkjennelse
innenriksstyrkenes inneats ved frIgjøringen av Fr „nkrike, men hevdet t regjeringen ikke
kunne -ancrkjonne Lndre vernode drganisasjdner enn armeen

Ogst utad er Frankrikes blitt langt sterkere i den siote tiden. Itort sagt
er Frtnkrikc igjen trdt inn I stornokteres krets. Det besøk som Churchill og Eden etvla
i 11,rie for ea. 1,11 dager sidan ble  i "eriti sk  Ti  dio og presse gitt st)r publisitet og mange
vtkra ord ble sagt om Fronkrilee. Besdket v)r i første rekke en fg,rmell visitt, men det
er ikke tvils mat t enker vidtrekkende betvdn.Ing bl e drftet.._ D& kommn nike sånl)le
utsendt den 15/11 sicr lito eller ingenting, men det er dot rene at sntAreriatletom

- testtrjaktshl,tk ble dr Øfbet. Dette er en bri  tjsk p itri, som emfe ttcr Storbritannia, Frank-
rikc Belgia, Nederle nd, Luxemburg og reuligç.rs e‘f,,o17); de sk)ndina yiske ] nd , Fr nkrike
fdrholdor seg noe nvventende til planon, f drreedentliz fordi den ikkr vi ] standpunkt
før møtct mellon Stdlin og de har vært hdldt. Det franske synct kom til uttrykk
i utenriksministor Bidaults tn1e ved utenrikedebltten i den radzivoncle firsamling, hvor
han sier: "Vi behØver en vesta llisnse og en  Østal lionse. Frankrike komver oldri til
akseotere en begrensning til vest, d det heer $ndelige og politiske intersser forsvore

østi t En uvtile xrellm Eovjut o Frankrike vil formdentlig h1 en serarat fransk-rus-
sisk p kt bygget j,g). evtalen mellon  de  to land av 1935. En utvidelse 204crend/talen
mellom Storbritannia og Sovjet er neTYpe  S sannsynl Ig.  - Andre sndremg,1 sdn ,..nteas drøftet
mellom  Churehill og de Gtulle  yor britiske leveringer av eriteniell til utstyr for  den
Pranskc ariA , Frankri kes deltagelse i besettelsen og i idennistrasjinen  -çr Tyeskland etter
krigen og njelp  tilden fradske sivilbefolkning Allerede 11/11 tilbØd.dc‹. "tre atorcon rton
franske regjering pldss i clån rAdgivendo konydsjon for Eurspa, som behandler Tvsk-
lands anses g sikkert nt Frenkrike konmor til å dolta i besettelsen
Tyskland  og fikr  l'..uhrorarrride,t og Rhinlandet  som sone.  Interessant er det  syn p,,  det tyske
spørsmål sgm Eidoult, nylig a uterykk feir intcryju ni d Suncletie Tines. Trdn, tar aystand
fra liv)rgenthauplanen, s ar, g r ut pad en "evindustrinliser ing" av rrysidond, han ta r ogsa av-
stand fra en oppdeling e,v Tyskland (Sumner ITTolles plan), men under streker at Visse deler
ay industrien og sarlig do tyske univers5 tetsl,„bor ,torien rru-, være under varejg Jierte  kon.
troll. Han uttalcr ogsf, at freden med Tyskldnd iCke rdc bli en heynfred, -men en rettfer.,
clig og humån fred. - Sem nevnt ønsker Er-nkrike intern sjoncl kontroll ov Tyskland, mon
det vil ikke ha tysk omrnde imilemraet I Frankrileo.

Ogs4-, den bclgiske regjering ned Ficrl)t i spissen h r nylig hatt indre vanskelig-
-ffeter -Erir  munne slag wee den franske , run bøle,ene, gikk he r g høvere . Omtrent sam-
tidig med de 0 mllsgr neiohççogså Pierlet ordre om et motetendstyrkeno skulle innlevere
sine deSpcn. Et dette victa sterk rantstend, ge den belgiake regjering vidtgdende fullmak-
ter til politimyndighctene over hela 1,-ndet utenom Brüssel til f retn husundersøkelser
og krope-svisit tsirMir. Dtn 16/11 s.vgikk 3 mini stre, , derible et de to ko finunistor i regje-
ringen, s m T rotest moh evirepning;en ev re'Astendsotvr'eono. Spenningen økte fre tierre til
time e det leom til store cicenonstrosjener i Erlissel mot Pierlot. Den al lierte øverstbe-.
falende generalnmc'or Erskine, grep inn og etter en so.nt,le mellom ham og do



s

tre avgåtte ministre b]c knripen avbl&st. De belgiske motstandsgruppers rikeforbund ga
snne medlemner erdro en å levers inn sine våpen til gruppenes ansvarlige ledere. Tnkket
være venstrepnrtIGnes nøkterne syn og den allierte ovnrkommendos inngrep red altsk Pier-
int stornen av, og rogjeringen hnr nk fntt utvidede fullmakter•

I et fellesne=nndun hnr Belgia senmen-med Nederland dg Luxemburg krevet å få deltn
4.plçkupasjonen av Tysklnnd.

eingoelavia. Det neldes at det i rwr fremtid vil bli opprettet et rogentskapsråd som skal
folkeavstemning kon holdes til nvtjøre1se-ftv 1nndets Premtndign styre-

form.

Hls Eden nn nvIig i Undorhuset-en•skildring nv lonh01dene i Hollas: Alle konnonnika
lsjunnItnjer, alle breer eg allentelegrefanlegg er ød-elnnt. AT1e:transportiedd1er er ført
bert. Alle havner er nInert, blokert og sprengt. Viktige deler av fabrikkene er ødelegt
og,naskiner., .lenner dg invereer er enten ført bort eller ødelngt.

• vVV
FIEELAND.

:rt-4-TriEland har vist en enestående vilje or evne til å onpfylle våpenstilletandsbetin-,
EeTerJ.n.: ng samarbeidet red den russiske kommisjon gEir knirkefritt.

Regjeringen nnstren er eventt, og er blitt avløst av Paasikivi. For en tid siden
gikk Engerholm og Vueri ut nv. regjnringen Castren sem protest not Tannerfrnksjonen, og
krin'en innetrndte. Ddn nye regjering betyr ot gånske langt skritt i retning venstre. Bl.a,
har en finsk regjering fer førnte gang fått et kommunistnedlon, nenlin neino. Dessuten er
en atv "soksningene" bIitt mdlen. Enckell er blitt utenriksminister. Regjeringen er baitt
utvidet fra 16 til 18 medlenner hvorav 5 fra regjerinnen anstren blir sittende. Vuord er
nedlen nen ikke Eagerhelm. Born fra svensko . felkepartiet er gått.

1;s1n-nrnes ndelengelser i Nerd-Finn1nnd er totale. Til on ned vedene cr ødelagt.
Revenen4 var det ca. 1000 hus. Bnre de to kirke6gdeno i byen er spart.

Fnreningen Finnlnnd-Sovjet har nå. over 20 000 medlemner.
virv

NØYTRAL:
71-vaT7-Por noen tid siden nnmedet Svgits Sovjet mn gjonopptegelse 217 de diplonntiske for-
WITICreTser, nen Moskva'avslo. Begrunnelsen ver den at Sveite hadde vist profaseistdsk hold-
ning. 2 den dnledninger det inntrådt rdnisterknise idet utenriksministor Pilet-Golens har
gått ev. gjorde seg i 19)40 bemerket og upnpuImr ved å mntyde en viss tilnns-
ningavilje overfor de nye tingenes tilstand. Sans avgnng WIr inndlertid ikke skapt innenne
rikspolitisk ro. Den soninldemokrntiske pressen ferlanger at justisrdnisteren, Steiger,
ogsk skal gå av og vil.hn full onlegning av den sveitsiske utenrikspolitikk.

•

Spnnia. Beretningene om de spanske grenseurolighetene viser seg venre sterkt overdrevot.
ter Wannen Sak er det at situasjonen innen lnndet begynner bli temmelig kritisk. Ut-
viklingen: har gitt det spanske folket nytt håp og mnn er i informerte kretsor ikke i tvil
om at Franco fnller. Do spanske republiki,nere i el5.1 ønsker inidlertid en skrittvis over-
gang fnr å unngå ny blndsutgydelsn eg ødelennelser. Porhenv-erende innenriksmindster Naura
har ført ferhandlinger ned Spnniannbassadørån i Pedns g h r foreslått nytt knbinett
ildctdrid, hvnr til og med en del av franceministrene skal bli sittende. Nest5 skritt skulle
så WT6 utskrivning av frie valg hvor alle partier har nnledning til å delta. Også Franeo
Skal ha rulighht for h delta i vslget med eget narti.

Sverlge. Sveriges tone overfor Tyskland blir stadig sknrpere, ng hhde effisielt og i
j;rreissen ThIer man nå åpent on tyskernes fremterd i de okkuperte land, snrlig i Dannark
Norge. I utenriksdebn.ttennylig, hvor ministrene Lis. ng Wold var t5lstedn, tek delontten
om Vorge en neget bred pines, on debattantnne ga uttnykk for en.vnerm interesse for Norges
snk. I pressen kommer truselen enikrnn mnt Tyskleend oftene ng oftere mere'dulgt eller
apont fren. Det kernunike S3Mble utsent etter den nnrsks regjerinnsdelegasjens forharld-
linger ned den svenske rogjering ir-tr nokstt tynt, men det er tvilssm t at det ble dSf-
tet spørsmål nv stor betydning for Nerge, on det blengitt uttrykk for nter enighet.
Bl.n. vor det enighet on den orpfotning at de norske polititropper sorner utdnnnet i Sve-
rige burde settes inn etterhvert son befr5elsen skred freln, eg at den første kontingent
snarest burde sendes til Nord-Norge. Det er egsn blitt offisielt meddelt at don svenske
regjering hnr ytet oss et lån pn 100 millioner kroner. Senere har den svenske regjering
tilbudt de deporterte frn Nord-Eorge et midlorkidig fristed'i Sverigs, men hur nvelntt
quislingmynaghetenes bentpring orltrnnsitt fer den.nord-norske befelkning. Svenske fri-
villigkorps for dnnsats i Nerge er undGr dennelse.

.vVv
DE "TRE STORE".
1,..5.3".":1Wr.TT,overskyggende begivenhet Sanbondsstatene den siste har vfflrt presi-
dentvalget. Resultatet ble en klnr seier 'far RooSevelt. Resultntet av vnlget til kongres-
sen ble sikkert flertall fer demekratene. 'Etter avtnle med de to presidentkandidu-



ter ble utenriksspørsmål ikke trukket inn i valgkaneenjen. Det vår enighet i disse
spg:s.mål. Likevel er det ikke tvils.aat at Roesevelts valg har wtor internasjonal betvd-
ning. For det første fordi Roosevelts stilling td1 amerikansk ttenrikspolitikk er klare.
re enn Dev.wyn. Eur det annet fordi Roosevelt s personlighet er en garantj for gode
sjoner td1 andre makter, kanskje serlag til Sovjet. Forholdet USA - Sovjet ble utvilsont
at ganske annet etter møtet i Taberan, og dette har man Sikkert ikke minnt Reosevelts pe rw
sonliu  innflytelse å takke for. Det vil nå bli nY krnft i den amerikanske utenrjkspe-
litILM somhelt naturlit ble midlertidig noe lammet før valget. Den ytterligere styrkelse
av Roosevelt som kom tll uttrykk gjennem valgc,t gir hgm en sterk stilling yed det fore
stående møte med Churehill og Stalin n na rom slfrker ikke bare er til Sanbandsst6tenes
beste,men til bele det nellamfolkelige sanarbeide beste,

• .Sterbriftangda, ert-tn-Je. ved  en Iunåjø9/11 uttalte Ehurebill •mt så MPgst vi. enn  -2,14 ben
naste,t 1 si>kert  at  denne gamle Øy far alminnelige valg i  19145."  Det siSte

andrinelige.valg f.ant -sted .1)//11-35:  'Yeigperieden.er forlenget flere ganger. Den. .
, e,Y.-.fri4S,urclerhus  satt

,Det  påg&r_farhandlinger_em-,ete amerikanak lån til England på 5 milldarder dollars
veransen i henh ,61d til låne bg- IbieloVen  har hådd 12 milliarder

ovien vemIngktsblokk  går vorm i England,. Eunrdst tgr  skarp avStand
i'n ° 1-, stndøn om at en . samfflenslutning av:de vesteurcpeiske stater skel. rettet
den ruSiske innflytblse i Enropa. Statesmån kritiserer  en elite  samnenslutning, fordi
den v.11 føre td1  bn  oppdeling g7. 7 EUT[TR to blokker..

,r • •-
Sovjet-Sakereldeb. Sen råsiske ,a-mbas.sad-gfl i MetiF Yotk har offertli Sgjort et koonnnike sem
:re ger— IiITS"e'S..- grunnpr.j.nsigper fPr den-russdeke utenrikspelitikken: -Predeilge relasjoner

stater utcn hensyn k4-1 dere g inn nriksStYre, økeneMisk og politlsk samarbåide
med alle stster på  grupnlag av  enverebdtet„ likeberettigelSe og Palffiengdghe t for  al10  par
ter og eantddig eksisteno av to systermr, allianser Med hvbr stat i den hn.Sikt å fersvare

,-begge Fart er  anot ang rep,e ka tegerinkevkall på imperialistink  elspansjen påbekoatning av
andre nNsdon,erø,..kke-innblanding i ndre ststers Innenrilespolitikk samt til slutt.bn
.'ke1se av koalisjonen mell )M de ft-±betselskende land i striden mot de faseistiske angriperne 

NORdES-NiTT.
vVv

SiabotasjQP
den 11/1i ble det foretatt en sprhgning 1 Grorud Jern eg.Motallvarefabrikk.

Denhe akajonen ble foretatt fordi fabrdkle'n bådde meget krigsviktig arbeid for fienden.
Sobetørene overrunplet først vektnesteren, tvang ham til å iÅse oppfor seg og plaserte så
.ludningene, I mellomtdden satt en sabotør eg holdt vakt vaktmesterboligen, Etter endt
arbeid tok Så shbotørene vaktmesterfamdlien med seg„ under bev3ktning. - Skaden ble total,

tyskerne vil ha liten glede  av  fabrikken 4611 tiden de bår igien. - Bedriftens vakt-
mester ble arrestert sandag den 13/11. Vj kan jo ikke vente oss annet av tyskerne. I
sitt rasnri over at de ikke får tak i sabotørene, arropteror de en uskyldig mann som naho.
tørene med pistol i ryggen tvang til låsa opp en dør,

Mandag 13/11 ved 21-tiden inntraff det en eksplosjen i Grovsmedlaugets Fjærsmie A/S,
østerdalsgaten 15. Halve huset gikk i laften. Bedriften laget fer tiden bilfjærer for
tyskorne.

Onsdag den 15/11 kl. 21.05 ble det sprengt og ddelagt et nwget viktig tysk loger
Freia Sjokoladefabrikk. (Selve sjokoladofabrikken ble lkke skadet.) Det tyske flyvåpen
hsdde ber sanlet et stort og vordifyllt lager av flymotorer og flydeler av alle slag.
For å beskYtte dette met ødeleggelse hadde tyakerne en sterk og redt bevePnet vaktstvrke
på stedet3 - For skåne nordmenns liv tar man derne en risik0. T dette t1,1Selle stan..
set nsbotørene trikken et lite stykke oppe i raten, for at den dkke skulle kjøre rett opp
i øde_eggelsen. Etter eksplosjonen brøt det ut brann i lageret. Det var overskyet, så
ilds:øjrTet kunne sees over hele byen.

lYiens brannen var På det beftigste, lød et ny-Ft smell. Men denne gangen fra en annen
kant av bYen. Det var mot arnekogels jornstgperi og nekaniske verksted i Hoffsbyen på
Skesynn at det blo foretatt Gn vGllykket sabotasj.ehandling. I dette moderne bygget hadde
tyskerne lagret en mengde unterialer som ble brukt i flyprGduksjonen. Videlcggelsen av
dette lager Vil føre til stere vansker i deres flyproduksjon, da de ne„pk et sa langt
freifskredet stasdiumay krigen, vil he store vansker for skoffe nye naterialer.

Lørdeg 18/11 kl. 23.30 inntraff en eksPleksjoni restaurent "Gylne Freden" i Fred,
Olsensgate. Restauraateft var en beryktet svartebørsbule.

Natt til fredag 24/11 var en av de livligste vi har hatt i Oslo. SFerlig tarmt
det for seg nede på& havna. På Aker mek. -Vbrksted ble ialt 4 båter skndet eller senkt.
En 8000 og en 1200 tenner ble senket, en 7000 tunner delvis nenket, og et tankskip
10 000 tonn satt i brann. Yldere ble en av de ntørste kranene og porten til en av de
mindre tørrdokkene sprengt. Pa Nyland ble ngså 2 ttørre skip tatt, det ene senket.
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eSenkningene ble gjennomført niatfor nosen pfk de tallrike tyske vakter.
Videre gikk en registreringsmaskin i LivsforsikringsselskRpet Fram 1 luften.

yVv
Den 8. noverrber ble det foretRtt en razzia i 2. Hirdfylkings kontorer i. Grensen

13 i Oslc. Det.quislingske administrasjonstalent viste her sitt sanne ansikt, konto.-
rene hersket nonlig rot og uorden i zod quislingsk stil. Papirene 1 i uorden, det yar
overstrykincer eg rettelser over alt. Ved flere av de bolde quislingers nlvn står det
tilfØyet: tylls am. Vi kan nok være enig i det sistor - Ferøvrig viser kartotekot at det

en hirdfFIFing er emtrent liko mance soldater som i en nersk halytropp. En kan ev dette
fnrstå at en'"'&1kingsfører" er en kriger med mange tanre quislincer under sec, nerr
flere av det "store antall" i en fylking atte til Gr t7ilsemme.

vVv
Fra Kristensand meldes at tyskerne har funnet et Wrponlager i isoral. Folk sier

de er bljIt-:,:-RgitTKV-en mann snm har ven-t der oppe i lengers tid. 8-10 mann er arre..
stert, og rance skal ha r.Smt til fjells. Gestspo hadde navn g:Yetter. Dst sies ha
veert kerphandliner mellembefolkningen oc tyskerne. gatt til 15/11 ble det errestert
fclk  1  Kristiansand eg naarmeste emegn. Det var helst unge mennsker som ble tatt.

vVY
Fra Eidsvoll meldes et der 1 de siste dager er kommet en wasse tyskore til bygds.

Praktisk telt alle folkeskoler eg Plere bedebus eg andre offentlige lokaler or rekvi-
rert. Dossuten er det kommet tyskere i en rekko private hus, vesentlig bendegårder,
langs jernbanolinjen. Dotte er mannskeper sem na er satt inn som vsktposter langs jern-
banelinjen. Det er således vakt  pt‘  alle jernbanebruer rRllem Uinnesund or Bøn.  Også
på. Eldsv011 Sundbru, som ikke er jernbonebru, går det stadig bevepnet vakt, 6/1om dacen
og to om natten.

vVv
Til Skien og sannsynligvis til endre steder i distriktet er dmt i den sie-h& tid

korneet stere mongder tropper  eg rateyiell og hester sant S stvrkor. Alle kaianlegg
Heistad. Brevik og rierøya er rokvirert, ng jernbanespor er lagt helt ut pf kaiene trops-
pene blir fra jernbanen under strsng bevokning og oppsikt av 3S m d raskingevær komman-.
dert fra vognene embord i skipene. Et av disse skal iTære tydelig merketav angrep
visstnok under turen nordfraeog til Skien, ned dekk, livbåter og knhytter , jennonhullet,
Ettor sigende skal det være forbundet ned store vanskor f& mannskapeno  tkl'å gr  emberd,

fly


