
1138 - I. årg. Fnsdre, 6. desember 1944.  

DENFRIKUB. T YSKE SPbRSHÅLSTEG
1 juni 1940 ble dct erklårt af kesphatadlingene nellom tiorge og Tysklald I en leder under dems •titel skriver Svenska Dagbladot bl.a.: "Det er

opphdrte. En Vsavner imidlertidsannheten nantere orrensTer at de da tok tilmnektelig påfallende at ds sbm industrisentra i Ober-Sehlosien, sem etter
Overalt hvor den tyske kelgsmakt dno fram oq la under seg et fremmed land, barabingen I Vest-Tysklaul stedig har fratt stdrre betydnim for lerigsfersy-
mislyktes dcres forstik på å bringe folket Lii )ydighot og opprette et frede-ningen, likesem Sledaavettivs f Dhlamen, trittfl . er blitt skånet for flyangrep.
lig styrs. Dotstenden lot seg ikke kue- hgrt folk har fört sin krig - Fra politisk synspunkt gjtires det gjeldende at russerne vil behelde Ober-
videre på den måte som passer best. Sehlesiens industri uskadt for Polens regning, for derfra få bidrag til

På Balkan innrettet men seg helt fra kapitul asjonen våren 1941 på parti- sitt eget opployaningserbeid. Hombeangropece rot den tyske industri vest fdr
sankrig, gmange forsven1 straks med våpen og utrgstaing for senere å elikkeElben er så meget voldsommers, og intensiviteten er aket etter at basene or
opp i utilglenelige fjelltrakter som okkupsjonsmaktenes uforsonlige fien. forlagt fra Ereland til bst-FraskrIke. Etter et par Mneders fortsettelse 1
der. Tyskerne fikk aldri besatt Jugoslaii å fullstendig, og fra vinteren samme stil Ismmer de tyske fderIkkene der til å bestå av rake muner og dde-
1942 har friskarer på minst IW.000 mennVårtpå ferde alle steder og Ingen lagte relvamlagre.
steder ng over alt hatt initiativet. Når & jkke lenger finner det fordel- Den såkaldte Borgenthasi - plan om avin&strialiseringen av Tyskland be-
aktig å fertsette kargene, forvmdles de stridendel til fredeffge gjetere oghdver ikke å besluttes ved det grdnne bord. Den er gjort til virkclighoi
bdnder, og nye avdel inger starges fran og blir satt i aksjon. - En slik fra luften og & blivon& okkupesjonmakter kormer t11 å stilles likenverfor
krIg fdrer med soa store tao og lidelser for befoTknirgen, men tvinger på drat uldselige problem livnare 20 millioner tysIsre som i ders, ti av Tysk-
den annen sidc oldspasjonsmakten til  å  Opprettholde sterk og kostbar mili- land har levet av industrien. Foran disse uhyggolige utsikter blir tyskerne
tår bereds1<ap. I mal 1942 led toks. Italia stdrre tq, i kmpene rot fri- fatal ister og mener at krig tross alt er bedre enn fred. De slåss derfor ned
skarene på Balkan ern på alle endre krigsskueplosser semenlagt, og I Jugo- fortvilelsens Int og skulle de filintetgjdre Eisenhorrers plm for den isrå I
slavla måtte tyskerne sette inn opptil 31 divisjoner for å holde Tites trop-gangsattc offerisiv - arf tvinae de tyske antner til en avgltavaende kamp vest
per i slakk. for Rhinen,Og hindre dern 1 å lemme over fleden - sånvidc allierte belage

Den danske motstandsbovegelse er orgenisert i helt endre forrer tas repro- seg på et vinterfelttog.
senterer sabotasjekrigen i dens ytterste konsekvens. Der firses også on en det hdrer til den totale kries vesen at de bestemmende faktorer ikke
strldendo hår, velomanisort og vel utrustet for sino spesielle oppgaver: bare er av psykologisk eller militur natur. Det hjelp ikke en geng Norpoleon

gjare-mustningsifailsfrbn ineffckfiar_ske vanskor for transoortvosenet et hens fel therregeni al dri str ål te klerere enn undor den kortc kmponjeI
og overhedet bringe krigsaaskinen i ulag, 1814 etter de firbundnes innmarsj I Fronkrike. Overmakten vy ror stor, aTt"

Den fransIs innenrikshdr lå lenge parat for på gitt signal å tre 1 aksjonfranskefolk vor krigstrett og marshallere svi<tot. :tenne siseeevontualj-
for samerbeid med invjonsstyrkene, og under den korte bcfrielseskrig ut- tet har Hinuler villet forebygae ved å henge alle hdyere offiserer som hadde
ftarte dc store railitåre bedrifter, son neppe vIlle ykt mulige hvis dennoe å gjdre red smmensvergelsen bak 20. juli attentatet, og retasjonen Innen
ikko hadde hatt utdronnede og erfarne niliture ledere. För invasjonen fors- det hdyere ermebefal er på ny I gang. Det tysko folk mar vdre utpumpet av
kom partisankrig i vartlig forstand bare i fjelltraktene mot den sveitsiske sjelelige og legemlige anstrengelser. Det er en merfmasse sot i skrekk for
gg Ijallenske grense.

laan kan gå fra land til land og over alt finne nye virksomhctsområder
for den nasjonalc motstand. Ikke i noe lend har karreen vart avsluttet med
den mi 1 itare erobring - over alt ha- oklapasjonsmaktan mattet tvinge gjen-
nom sin herskonvilje og benytte seg av metoder som har gjort et hvertsarn-

artdd ,,1 forrederi.
Fdr den arnen verdenskrig hdrte man ofte, og minst i de rordiske

land, at vrapnet notstand ville vars meningslds og at småstatene hellor
burds tilstrabe en slags kalturell forsvarsberedsk& somsatte dom

stond til å bevare sin nasjonele egenart sely under egunstige forhold. LIen
denne oppfatning svant som Magg for sol da den ble satt på pradve eg not-
strandsllnjen brdt fram gjenrom alle hindringer. Den har trosset tyrmslet
alle former, den har triumfernde everlevet masakrene i Polen, hungersndeen

Hollas, torturen i de norske fengsler, eg er etter fire års hjerrastikelser
sterkere enn mensinne.

Tyskl and kunne sendes ved blod og jern - Europe ken det ikke. Dets llys-
form er  en nesjonel difrensiering, og alle forsdk på å lase dets gåte må
gå ut fra &n forutsetning at folkere ntår forbll fri og uavhenalge. Del
tjener heller iklan til nooå appdra dem til men slags ustorlandsk under-
kastelsesreligion hvor mye det enn snakkes om lailturforsvar og passivmot-
stend,vil selarhevdclsestraneen gjdrs scg gjeldende ratr det blir alvor, og
det em det  finnes våeen eller ikke cg enten utsiktene til seler er store
eller strel eller over hodet ikke til stede. ffe militåre rryndigheter biir for
framtiden også ha sin oppmerksamhet rettet  nnt den fri krig som erferings-
mmig alltid kan fffige med forlergelsen av en krigersk konflIkt.

LANB

terroren mekanisk lystrer lodelsons ordrer 'I kunnskap nm at et hvert forsdk
på orgardsort opponionsdannelse og enda mere aktiv opposisjor hetyr en over-
levering til Gestepo,,der nakkeskudd er den milcbste straffeforrn.

noskinkrigen krever Imidlertid franfor alt en innsets av hj:rmefrontrns
hele produktive kraft. Den må svikte hvis befolkniegrans erbeidsevne svinner
og industrimoaratets normalo forlisp lames. rben kllrps innen maEforsy-
ningen er deg ikkeå vente, selv on man ut på vinteren rcgreer med dket
knapphet på krott, fett og poteter.

Perspoktivet for Industriens prestasjoner fortener seg mere betenkelig.
Gjersom berabingen og I sar gjannom flyakten på lokonntiver er transportkai-
sen Stadig blitt vdrra eg den rtanner sag en krotisk tilstand, sen ikke lar
seg mestre. riektrisitet, og gassloverirgene har på sire staderblitt så
minsket at rustnirgsfabrlkkonehar måttet inoskrooke drifton nedsrboldslös-

het
Som en endelig betraktning kan det sies at solv om det ennå ikke finncs

tegn på en ddeleggelse av tysk rotsfan±vil je utad, så finnes det symptemer
på en sviktendo indre motstandsvilje, haear de objektive mmenter, p.g.a.
Tysklonds vomiskelige stilling fortivrig, kermar til å spille större rolle enn
de subjektive. Noen silers boldepunkter dor er pregrese over Tysklands
motstandskraft finnes neppe. alen får ndye seg med an del spdramlstegn,
også av den grann at hva vår generasjon opplever2V  li delser og iddeleggelser
- moralsk som materielt - savner et hvert rrotstykke i menneskenes saga.

Det advares rnbt Reldar Ldken, Vik i dele, Han er bindeledd raellom hirden
påHijnefoss og hirden i Oslo. Han opptrer som og er ansettsomged jössing,



NORGESIIVTT. UYHETEME TIRSDI;(3.
Quislimen og myordningsordfdreren 1 Kirknes, Rudgf Hcn, i lgc 7stfronten. Tre russIshe ermar rykker nå fram 1 ngs .an over-5C0 k lang

kringkestingen dciii vtir: Lnrettut avrusserne ved mak'sskudd, er av de 17ant mol:omSyd-Polonoe Jug Generrl Potrofts crne, Wmoperrer
russiske militarmyndighoter ovorlevert tfl ela norske Stylle Myndigheter I i Korpotene, har fått lantakt med merskalk Konjevs styrkeri Syd.Polon. Kon-
Einnmork Det ur don fdrste, men sikkert Ikke den siste som får denne skjeb- taktan mellom de to ermer or opprettet gjennam det viktigeOukle-passetl•

oljskoles, em or Ungarns våpensmie og SeterallaulhelY ble inntatt sdeden.
beklor Rolv Baehe dropt ev Gestareo., batt tll 24. rovember ble doktor RolvAvdelinger av marskalk Tolbuenins aåme, .sem . rykker fran Mot do tyske stil-

Bacho arrestert i sitt hjem på lysakr av tysk polltt.Efre timer senere linger N for llalatonsjden, rfrmer-seg den Viktige ndkk1Stfllfng Szekkezfe-
ble hens yngste sdrythontbt.• Etter to dagerfikk fru-.13aghe telefbnIsn bo- hervar; etter sdndagå ha inntatt Dunafojdvar, 75 km S for Budobest. Szek•
skjed fra en anonym narsk pelltbS eim-at tnens. rskackunne- hentes på et katehervar (StuhlweIssenburg) lIgger resteh hal vveis mellom Balatonsjdens
krigslesarett firb dager senere. Angivelfg skulle dokter Bache vdre ekutt nordspiss og D.Almest. Dellem sjideg og hovedstabn gjdo tyskerne foMtret
"under fluktforsbV, - • metstand. Styrker æm rykker mt NU-står150 tan fra Puderest. Stdrst ter-.

bdoleggelSen av kulelagerfebrikken i Kongensgate er dyensynlig Imorertet rengvInninger her nerskalk Tolbuchin oppnåddunder fresnrykningen upt Bala-
sydrt på tverk for tyskerne. Lageret bosto av 90.000 kulelagere og tyskerne tonsjdon hvor avdelinger står æ km fra den dsterrikske grense.-Russerne
haddo flore genber forsökbå tvinge fabrikken tll å avgl sitt lagor til dem, her fåbt fdling mod forsversstlIjimersom tyskerre har bygget på begge
men den svenskbdIrektbr sverte at Ikka at kuleleger lurne avgis uten be- sider av Baleatonsjden for å teskytte innf. rtsveienc-mot SV-Tysklond.
skjed fra Stockhellel. her tyskrne Mttet forby alt.videre.salg av lade- bandag ble over 10C steder inntatt, blent dem Tolbuk. 3.600 tyskere og
logerc i tbnje, - umortare falt mandag. Retrettvelene til Balatons;den ar overfylt av tyske

Fre 27. november cr det ineftirt portforbud 1 Rergen fra kl. 21111 5lom kjdrettlyer og utstyr.. lja•skalk Tolbeehin holdar tompnet oppe tll tross for
morgeron. I bukjehtg]drelsen frabolltipresidenten I BergeN Bjerne Berg, at regnet hår forvendlet de Orgarske sletter til et enr['s r'v sule g slem,
heter det: "I Idpet ev de siste ukerhar-forbryterske elemonter ved mord, Kilen snm avSkjdrer lyskerne i Jugoslavia era utVidet. .RuSsiske og jugosla-
brennetiftelse, sprongninger og fordvelse -av ennen vold lorstikt å lidelegge viske styrker har lentatt on by 60 km ily for Seograd. Florc tyske orupper -
den sIkkerbet I byen. Dette har Kddvondiggjertunskarpere på tilbaketog er utslettet. Peograd ble 105 Nrsoner didert til ddden men-
overvåking av gatukrdsla."- • • dag, enklaget for å ha Srbeidet med tyskerne oo for krigsforbrytelsor.

Etter solantasjahendlIngene mt sldrene på Aker og lyland har tyskerne Blart disa var endel jeurnalister mkjaget for a. ha Vart behjelpelig mod
foretolt en rekke arrestasjoner. På dyland er to Ingentörer,;to formenn og å spre nalstisk propegenda.
n1 erbeldere tatt rig pAAkor eigtegnereg. n1 arbaidero. - Vestfronten. Etter den huktige overgeng.ovor elVa Saar yed Saarlautern, ut-

Brbrtndysend, Rodd, lbsjdanog LddIngen-herlåldrtutsatt: for flYeagrep vider 3. emerikanske arme sjtt bruhede på tistbredden. Saarlautern dr på de
fra allierta fly. I 3ralinntlysund ble ingen norsicInteresSer rameet. I Bodd • ,alltentes hender, og elHerta avdelingor her rykket 3 km forbi byen. For-
ble em bygning lettere skadet. 3 ble drept, 10 saret. På Lbsjdenble Itmgen •tropper klemper I denne sektor I Siegfriedlinjon og detrer voldseare

adat og det var holler irgen skade på nersk etandam. yed agrepdt påtu- artilleriduellerAvdelinger stb mandeg. 10 imm H for SoserbrOcken, SoM utset-
dingen ble J/S rarntti senkt, 6 2.,/besetningeri savnes. b/S Torghatten ble tes for beftige argrep fra luften og fra arLillen1. Hele vestbreddenav Say

remet av maskingeydrild hvervcd 1 ble drept og 1 såret. Angreporie fent stad fro Lerzig til Saarlautorn er besatt avde allierte. Ingooldrtropper slår
for en tid siderb. - • • . resarvebruer over Saar på begge Sider av Searlautorn, og strldsvogner og

Etter ordre fra statens presseleder er redaktdrene for Smde fjord preij. tropper fdreS bver til den tnoteatte side til detventede angrep metSeer-

se avsatt. Som ny redektdr er Innsott Olaf Re; - brkken. loneer 5-her emerikanerne rykker fortad Saar-Union, 7. emerikanske
Frdcblelse fra kirkefronten. llazibiskopen har påbydt ofring .1 byens erme har inntatt to av forstedam 1 det stare troafikknutepunkt Haganatr. I

kirker 1. juledag tfl ,de evalclerte fra FInnmark. VI vot jo at intet av fdlge tysk meldirger skal franslareannenc ha inratatt Schl .ttstadt ved Phi-
det som kommer inn på demc kma do hjemsblde ttl gode. Derfor nest b ag-Vfor dedra Vogasene er flore lendsbyer ryddel. Fandag ble riek

opefereres hjennetrenen til å vre klarover at 1. juledag ofres det Ikke meldt at. rotrettluken for de tyska styrkor som snirresperret I Vogesene
en dre til "de skadellete 1 Nord-Uorge," som dat enx smukt hoter...Innsan- var 15 ko. bred.DC:;±mides om mindre fremgeng på Alsacesletten. På 2, bri-
lingen Wl foregå på si krere og annon rtåta. - tae.,frobtavsniott vedlibas, er tyskernes siste motstandslemme ved Venlo

Nytt fre kirkefronten. Politiet palillehmmer her erkldrt at de fer- renset og hole områdetV for baas fra N for Aechen til olves
vlste prester kon lå perralsjon hvis de vil underskriveerferkldring orn. %jden er på de alifortes honder.I .Tyskl and Intiter de allierta inrd-lat ont-

Ikke å oprsdke llleyalc prester cllor dolta f prestemdter eller tilstel- stand i utkanten av Jalich. Sb for Hdrtgen har de hatt endel fraegarg,

inger av offentlIg korakter. Alle prester her selvsagf avslått. - StIllstenden I dette frontavsnitt betyr imidlertid fkke at ikk håide

Postor Jens Syne i Din er fatt påDomtits og fört til LIllehammer under per utkiampes dag og:natt. an haragnar at ca. 6 tyeka dfilsjoner ar blItt
bevoktning. Pastor Holvard ri,..örstad med datter og hushjelp er asystert un- mer eller mindre tilintotgjort siden offensivens begynnelse. •
der on rassia i Hakedel. Pastdr Arne Varden I Stavanger er. arrestert og Eisedhower her offentliggjort en rekke bustommolser cm milltdradministra-
ffirt tll Kristimsand. Rektor Whanes Smedmo er fdrt tll Berg mod en sik. sronenaV Tysklond. Disee bestemnelsor er krirekestat tirsdag. ben tyska
ringsdom på 6 mndr. Ptor JohanLi Oslo, er likelecfes fdrt til Berg. nasjons hap om uhrgå likoremisk samerbruddavhengT ev Jers .yrke til å
Han har fått en sikrirgsiom på 3 ondr. Pastor Ragnvald Indrebd er nettopp motsette sco naistones planer og dd loggalsar. Do ellierte vil ikke er-
sluppot ut free deng etter å ha sittet 16 Frodr. Hen er nå forvist til statto ma som blIr lidalagt etter der avsviddciordstakUke. Surlig rit det

LIllehanner. - laggelse av matvaoer unegas hvisL151skal slipor hung .rndcb.De olliarte

Til de deperterte fro fbrd-lbrge. lijavnefrontens ledelse Minner em at styrkeh yll brtnge sino egne forsynjerger og vil egså hjelpe tyskeroo, mon
offentlige stillInger er blokkort og at ingen rå sflkc slike. Unntatt er hjelponIlkft1fdrst og tramst gå til do land som tyskorna ber delelopt, og
borc stillinger i sykChustjeneste og brannvesen. SirlIg oppfordres de of- tyskergp blir darfor vec.rdl!g ryhengig v rlo.; c.gne rosenner,

fentlige tjenostomenn fre derd-lt rge til ikle å la seg overftire til candre Flyergrep. Rerlin ble bombet av stbro alerikyske bo-tor 2 metjegereskerb

eller lignende stillinger 1 Syd-dorge da sådan overfdrIrg nettopp her Vårt tirsdag. Britiske bembefly kastot tirsdag 35Ci teor1.)-,±be aut Hlbronn

on avgrunneno til at har satt i gmgtvalgsavakuering av de offrnflige r.g Korterult. Store flystyrkor ygren også vtig -,,elustrisentra,

tjenestemenn.admInistrasjonssjefer som 1 forbindelse med de evakuerte KOnflikten i Athen  har tatt en alverligare vandirega Generalstreikenercr

tjanostemenn retarbeldar parolen vil bl I morket. - . seg. ChUrchIll uttalte tirsdeog i Unierhuset at inntil froo valg kunno he
des vil de all, ikke betanka seg på å bruk sine styrker til ro og ordon,


