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RUSSLAND - NORGE. DET FR 1 NEDERLAND.
Gjeernm marge år har holdningen til russIsk utenrikspolttkk vårt så irra- Dlant de okkuperte land i Europa minner Nederlends okkupasjonshistorie

sjenelt fdlelsesbetonet, så preget av fordemer.eukrittskiet og manglende mest om Nerges. landet har  hatt on tysk sivilforfatnine med on riksInamiser,
kunnskaper, at det hender selv gode nordmann i dag går og tygger på den nazIsden fisterrikske Seyssdneuartog man har deså gjort fors5k På et quisling-
tiske propaganda om utrrteressesfårer", o.1., og tror å fime Seile korn av eksperiment, om em ildee I rendyrlet form som i Nenee. Den nederlandske
sannhet i den. antstandsbevegelse minner meget om den norske, selv on landets beliggnehet

Uten å gå frorg på russisk utenrikspolitikks sårpreg, ken en fastslå en del har gitt okkupasjenshistorfen et langt voldsemera prm. 3en nederlandske
mmtvistelige kjemsgjerninger: aldri i moderne historie har Russlands uten- eksIlregjerirg hr  sem den mrske hatt ot selvstendig dkonemisk grumlag -
rikspol itikk interessert seg for gerd-eonee, Alle spelarlasjoner i dette - Inloniene ng handelsflåten - og en sterk statsrettslig stilling. Det fri
både fur og etter den russiske rewlusjon - har sln rot i antirussiske kret- Nederlands krigsinnsats har vårt ganske betydelig. 1 1941 sluttet Nederland
ser. Under hele krIgen har russernes holching til de allierte tross menings- opp om den britisk-alerikansko blokade av Japan, og da USA, Storeritaria
forskjelligheter vårt dargripelig lojal, og I den utstrekning russerne har og Dominions erklarte Jecen krig etter Pearl Hartour, gikk den rederlandske
tatt standpunkt tfl allierte nasjoners indm fortrold, har gmmen lart aktivtregjerire med. Under de kortvarige kampene i Ost-India gjorde den neder-
antiressiske tendenser I disse land, som Sev)ål-Samveldet I kke kunne godta landske kolonierneen og den nederlandsko marine en betydelig innsats, og
mere enr -an 1 en tilsvarende situasjon ville ha glort i Erglaed og USA. frarndeles slåss geriljastyrr på Java, Timr og tblukkene. De jepenske for-

Were hersyn til Porge, gjelchr de russiske Interessene ftirt.1 og frerret en stikene på å vime den irnflidte befolkning har vårt yttorst mislykte, cn ebso-
ting: at lærlet skal få sin selvstendighet og uavhergighet tilbake uaykertet lutt fumplinent til nederlandsk kflonistyre sem hadde gjort veldige fransteg
- en hver annen tenkelig holdnirg ville bare bringe russerne ulemper og irgeni de siste 20 årene.
fordeler. Dette er også grunnlaeet for det rorsk-russfeke smarbeidet innen Nederland har i Storbritennia en arme, og nederlandske flygere deltar
de allierte nasjoner ce for de avtaler9:11er blitt truffet. Det eneste sem raidene mot Tyskland. Av sttirre betydning er krigsflåten som tress tapere I
kanskja ski 1 er russerms heldeing t 1 1 Nerge fra ceres ho 1 dni ng til enkelte Ost-1 ndi a tel ler CO skip med 7.000 mann, on den al ler sttirste innsatsen har
andre 1 and, er en dyp respekt for nordmenrenes politiske ansvarlfghet og mo- handelsflåten ytet. 2.6 million hanielstonnasje og 20.000 sjlefolk ble 1940
derhet. sti 1 1 et ti 1 di sposisjon for de al 1 i erto, derav 600.000 tonn tanktennasje,

fred befrielsen av Kirkenes ble avtalen av 16. naf i år aktuell. Den rus- Tmene har vart meget store, nesten 40 Z av tomasjen. - Ved siebn av handels
sIske överstlemanderende skal ha den idverste myndighet I alt som angår flåten er regjeringens iikeromisle basis etter taeet av loloniene i Ostelndia
krigfiringen, merts den nerske regjering oppnevner en representant for de be- de vestindiske besittelwne, frawfor alt oljestasjorene Curesm og Aruba.
fridde områdene som skal opprette en sivil administrasjon I semråd med de Den nederlandske regjerfrg her blant de foremte nasjoner fdrt en selv-
ressIske militårryndighetene. SamticlIg oppnevnes en nersk intlitårdelegasjon stendig politikk prcget av sterk selvbevissthet. Santidig som den har ut-
Ins sovjetInonrnaneben, og narske offiserer skal fure de nerske styrkere i talt at Nederland etter krieen vil bli riår knyttet til StortrItannia og i
felt. Så snart et stykke nersk territorium opptfårer å iåre krigsområde, over-Llsten også til LISA, har  den kraftig manifesterf sin uavheneighet oe wd
tar den nersle regjerineen hele forvaltningsmyndigheten. flere hEive slått el slee for de små nasjoners rett. Den er fra visse hold

Da det ble klart at on inmarsj på norsk område lå innenfor mulighetens blitt mått med mistanke om at den represdnterer reaksjonåre og imperlalist
ertrmer, ble det, I overemstemmelse med denre avtalen, opprettet Inentakt tiske tendenser, og det synos nokså klart at den ikke helt er komet ut
nellcm russiske og mrske myndigheter om militårt og adminIstrativt sanvirke.over den litt snevre konservatisrne som får krigen preget Nederlands poli-
På ressisk hold fant man del innlysende at alt som skjedde på nersk territo- tiske liv. Impulser fra hjernmefronten har imidlertid endret en del på dett
rium måtte skje i samråd med de nerske myndighetene - uansett om de selv Okkipasjonen og motstandsbevegelsen har i Nederland hatt en me annen
hadde aer om mero omfattendc operasjoner på nersk område cller ikke. historie enn i nabolandet Delgi. Okkupasjonsstyrets metoder har i brutali-

De norske styrker som naturliest burde sendes til ITIgsslexplassen I tet ligget nellom Norge eg Frmkrike, Den ferste tid etter besettlsen vis-.
Furnmark var pelitistyrkne i Sverige, i alt ca. 11.000 niarn Dette kunne te okkreasjortsmakten seg påfallende slenerås, og fårst etter  1  1/2 år ble
kke skje med opprettholdel se av stri kt svensk nåytral 1 tet, og representan- en systemati sk nazifi seri rgspol ti kk I mledet. I sin tikornmi ske pol ti

ter for 'torges regjerine og krigsmakt reiste derfor til Sverige for å fon- fulgte imidlertid tyslerne de vanlige spor og kunne i det rike landat sikre
haedle om saken. - Det Peensk - nerske lenrunikeet som ble sendt ut etter seg et stort bytte. Alle sturm incbstrier ble straks overtatt av tyskerne,
forhandlingene, slo fast at styrkene i de nerske pelftfleire skulle settes og maskineriet i mmge tilfeller kjiirt til Tyskland. Etter 4 års okkupasjon
inn etter hvert son landet ble bcfridd. var seddelomldpet flredoblet, nee som emtrent svarer til forteldene i mdrc

Noen regulår norsk frontinnsats kan ikke komme på tale, dertfl er både vesteuropelske land, og okkupesjoncn har kestet Nederland ca.  ZO millierder
antall, trenirg og beveonfrg for utilstrekkelig. De styrker som sendasermrd- krener, i forhold til folkemengden 1 Itt mindre enn for Norges vedlnerende,
over i ftirste ongang, er gansko son, og m russerne avholder sae fra stårre I tilleng kommer laidlertid for Nederland en elearinegjeld til Tysklme pe
operasjoner på norsk område under vinteren, blir den norske Innsatsen her 7 nilliarder kroncr.
nårmest av fornell, eller rettere prinsippiell karakter. Den tyske nazifiscringspolitikk kan dateres til mai 1941 da fagfore-

Det betydningsfulle liggcr i at nan allerede nå i praktis ken gi seg i nirgene ble oppliest, men dcn nedcrlandske motstandsbevcgelso hadde alt
kast med ltisnirgen av overgamstidens lerpliserte problemer og firne fran lerge i forveien funnetsirt forMer. I htlyere grad enn i de fleste ernehe

til de oreanisasjonsforner eg anninistrasjonsmatoder son viser seg nest hen- land ble den dominert av da intellektuelle, med cn kirlefront, legefront
si ktsmessige. oa. Av de nederlandsko offiscrene som i mal 1942 skille sendes til Tysk-



land, en stor dcl rlIagalitet og stilte seg i spissen frr oppbygoing- NYHETTNE TIRSDAG,
en av den underjordiske ermeenhict oast krinkterktiske er- tmirtherlid stu: ksthoentrn. allierte troor i seo operter i «cdr sxc har hatt betyda

trit.ws og urdverstranos s'..-re fl(tats, o'Y sJyr notstansbevegisen kan Tig-TrZarg--;;-9 t Elbtat ot Rhinen. ancrrikanske armo fectsettor trarryk-
datcre sog til novccher 1C-It9 Ja rektor ved universit.tee leyden protestcr- ningen not Pt.dnen ettar å ha inntatt det vikU.gc trafikkoutcpunkt Hagenx,

te mot Iddefor:blgelscnc som allerede da var Lucynt Denm aksjonen fdrte og larotr.Lende caerikarsk artil1eri beskyler tysk område I dett: avsnitt,

hurtig til videre arksjorcr. ddiefor1gelscne fortsatte, og i jenuar 1941 An+eri kaoske trup;Ter ha- nådd Blieshele, U for Saaroamünd og fra.cskutte
gikk arbelderne til streik som protest, og 18 frantredent nedarlendere ble avdel Inger står på enkilto punktur 8 km fra Rhitn. De al llerte har jevn
hennattet som represaliert Dette var den ffirzte masseaksjon mot okkupasjens-fraroang not elva 01 les, Stdrstedclen av elva cr ryddct og kenoner tombar-
makten 1 Vest-Eurepa. - I april 1943 bla alle studentone forelagt lojali- derer Zweibrücken. Tropper fra 3„ amerlkanske arrno står nå 20 km for Saar-

tetserklking ned trussel om å bli sendt til Tyskl ard hvls de i kke skrev lautern, Fraulautern og Ensdorf på den motsatte side av Saar er erobret,
under, 90 av dern ncktet. 29, april kom så en forordning om at alle tid- Det meldes også om frangang i VOgesene hver nytt terreng er ryddet, - I N,

ligere Irigsfanger skulle sendos til fyskland. Svaret ble an dyeblikkelig på •Roer-fnanten, har de allierte Mold Erken, mIndra enn 1 km fra Roer-elva.
parole om ganeralstruN som ble maget effuldtv, OkkupasjonsmaktA svarte I lupet av natt t11 t'rsclag nådde de elva på en 1 lon bred front, Byen 9ered

med vel cr.rnme terrarbendlinger, og flere tusen mcnnesker ble he.nretteti deer inntatt. Styrker som rykkr not Dflren har tatt 5 landsbyer til,
fbrste dagene av-nat. 4, mai hle man nRdt £11 å avblåse gereralstrel ken. mennyangreo. Det allierte flyvånan har dket sin aktivitet voldsomt de sisto
I mellorrtiden var tusener av krigsfagene og studentene kommet unna, dhign, Frrit1skto coseultofly va; natt til tirsdag over Harburg cg Harover.

Sertere ble det tyske regimet stadig skj;_rpet, og kampene fikk bitrere og isse angren fulgte ettcr storstilte arorep mot de sare byer11211(!X: Randag.-

bitrere fonmer, VaJ siden av de individuelle aksjoner utvidet den organr-- var ea, 4,009 brItiske og arerikans1;e fly fra V og fra bosar i I trkd ie nver

serte motstandsbevegcls sine metoder og sitt virksernhetsernrtt, og stor Tyskland og Bstererike. 2.400 aserr kenske fly angrep trarspirtmål og oljdon-
oppfinnsamhet blc vist når det yjaldt å legge hindringer'i veien for okkii:. Lufhvaffe la ingen h1cdrirger i vaien og.luftvernilden ar svak,

pasjonsstyret. En regner at gjenromsnIti'.o nederterdere ble. ,rrrestert amori kanske bombemaskirer scvnes, rwitiske fly angreo bljoaelegg i Ruhr„
og 200 henrettet hver måned,. men hallerm stag me 1 1944,  430„000 nederlen- 750 bombefly og jagere fra Italia angrep oljeanlegg eg våpenlagre : idien og

dere er deportert til Tyskland og 38.600 s, odt på tvangsarbeid 1 Frankri.ke. jernbanatemteri Grat. • .

hv de 180.000 jiddene i landet cr 140,000 sendt til. Polen, mens resten deVer- riStfronteri. De sanlede russIske angrep har knust 6e.stste iyske forsvarslin-
illogall i landet. 137.20 nederlendere er sendt som"kolonlsatarer" tIl jer N, 0 og-S for Budaeest, De voldsomste kamperhar vart på turdsIden ev-

tist-omratnea byen. rankalte avdel1rocr har, trongi 1nn.i Indirstriferstaden tri-Post, Ut-

tt al ler mest karaktertstiskc for okkdoasjonshIstorian 1 Nederland er valgte tysk:avdarlinger en jaget på viN flukt, Nele uroarske av&lioger leg-

de såkalte "orderduikersnd laTt regner man med at enkr:ng 3010e0 var gått "ger ned våpnorre am1ot. 'Et arskra-telegmm melder ca tyskrow på grzn av
under jorden ffir inVOsjonen kem, aktive Illogale, jidder, soldater, stIld0- den overvel chnde ros&slc ovenmakt er 1 ferd med ktnekke sine Iloveistynker
ter, arbeidsrnbilierte.. De flaste er entrojelig arbei dere son s1apo uma tilbake largs den enesta gjenriarorde,retrettvoi mot Sosiptrdssiske
wbeidsmobiliseringon'hdsten 1941ne som tyslerna ikke groit å firon thl styrtbortbefly er full:aksjon,nut ddiiikonde trfskere, -Etter at tyslerne

tress for en egen politIstyrke på 1,50C rnaar. 1 vår. daon ny arbeldsmobilL har. etterlatt sdlvmon3sbate1joner i. Pest har . de spreopt alle truer osier lo-

sering truet, ble planene forpurret ved et faftestisk rupp a RAF somhoirn- nan rantRuda. .1 Budatyggur tyskerne berrikader forå dekke tl ltoketoget
met Nien.; Vcatezke c)g halany serothd1Igere var omgått br ryddet for ften .bet reg streringskantoret midt I Haar.

Ut avdisse"onderdui kors" harden underlordiske neherlandslc errneen der N for'nonali-buen fortsetterilaltroyakl .froarnrykningen mot tn jurrosla,.
vokset fran, og opp fra de underjordiske kedrene stiger det hye Nederhand, vlske grensa 1 relning, Bratislave og :Do russiske StYrkerr står ro 12

et Nederland son på mange måter VII bi anderleries enn det fra 1940. kM.N for Irriskold7, Jorrobaneknutepunktet Rolde er brobra{2.

i Karrpakfiviteten innskrenket scg ger tiT patrul jeVirksunhet.
SKAL FRANCO GÅ'7• 1-1:41a.0 BBC lerrospordent melJer at det er liter endring 1 stillirgec

It spanske republikanske oart1s leder Liaura ettalt, -Mandag at det er Ather.- I den.fisi.11ge.dclawbyan har regjerIngstroptne erohret en bygring,
absolutt sikkort at gerarcl Frato her tflhult sog.å gå av. !-Ialinlbekreftet.I byens sontna er et lite uoiåde renset atter gatekamper. Tkabardementet
denced sin uttalelsetldliacraie Offis1.11a larrentiene, som er uforstådige,-fra opprörerms.kanner dket tirstag mongen,. Cpprdrediehar over13X) rraor
er irgenting å  bry scg om, uttaler ,kyra.°Feentes dag.er er taltac." . falne og sårerte, 2,000 er tatt til fange, De allicrOos taper lreoicra. rhrd•

RHINEN FRANKRIKES FRiTIDiGE .G REN SE? r(drerec. argriper ctter on koorilnert plan, Iten av fangene har vo*d_
De (5ajlle uttalte ved sleitten av utennsdebatten i den rådgivende for- - engel ske uniformer og andre har greske politjuniforner. Athens sentrom

saml i re et Rh1nen var uunstårlig som sikkorhetsgrense for Fr'ankrIke, Belgia utan vonnforsyning,En av grunnena til at eaprdrerne har vårt i stand til å
og Nederland, Dotte var også nddvendig av hensyn til Erg1ands.S1kkrhet. sette seg fast er at du al1ler& tronper .Inem i frodelige hensi kter med fer-
Dtformnirgen av det frantidige Tyskl and var et spdranal om 1l og dUd for syninger til befelkringen, op de  kunne derfor ikke tesette de b•ste stil V

Frankrike. Forsanlingensto dayers debett endte ikke med men linger I dr ser det ut.t1 at onprtirerne vil ha en avgjerele, fdr al-

tagen. rran ursket flora infonnosjoner orn de dvrigc alliartes syn på sffirs-- literte kan sotte forstarkninger inn i kareer, -

malet Ibr endellg stanåpunkt ble tett. .Nord-Nordc, Til tmes-fer tyskernes forsRk r„-:å å skjula det.. skriver:rd
- - frie yerdens presse omderes frauferd i hord-ltroe,.3en kan ardestlles med

NORGESNYTT,' og overgar tyskeenes forbrytelsdr i st-Eure;:d. I detto vr:rr-heOr'd,o' laad her
Fra Vestlandet lormer det meldirger oin frargangsrile sabstasjehand-- de iddelagt alla hus og overlatt befolkningen tll en lag tarsj i y:.ntess

lInger, I Bergen-oe owgren har .sabotbrene hjermsdkt skipsvarfter ag still- kelden. Svensk.kringkesting serdte mendag en artikkel fra Steeldoolmstidrrd
verk. I Hillevåg:ved Stavarger er en gliidclanpefebrikk sprengt I'luften. niror,n på lysk, engelsk.og sveroSk, Det het der De+ er ufurstacitg for oss
Sorr represalier for den sistnevnte aksjonen Innstillet tyskerne all buss- . at tyskerne Ikke krinal gå med på at det bd, s;ndit cn sverrok r'ht-hrons_.eks..
trafikk i Stavanger. - . •

pedisTon til Nerd-Norge, håper at de tyske myrohoheter v?-1 innte For-

Fengsolsbeljcnt fljerne.Arncsen Setn de sista 2 .år har tjencs'bijort ved nuftigere holdeing,Hyls de framtles haler tlden ut, vi I del f-Tre til dket
forgselsSykehuset, ble dcri 8, desember kl. 7 funnet myrdet på:Rossevelenforbitrolse i Sverige. Det cr p tide at.Berlin taler Terboven til forcuft,
litt utenfor Ljansbrukct. Han var on goJjassing eg utmerket ronrdmann.--$•rmelding frw•F,L,: Prassekortet er'riktig,

Oet advareS mot Thor tråkensen, Rosanhe ffgt. 1,


