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ET NYTT ADttl eISTRASJONSRAD.
VI har ved flere enle&Irger gitt mfttrykk for den tenke t Norge etter

krigen btir kunne gjenreises hjernmefrenteens grurn. I praksis vil date
innctlire at vår nevlirende regjering snerert mulig etter landets befrielse

" blir etterfulgt av at nytt a&ninistresjarsråde r har kritisert iWni-
strasjonsrådet ev 1940 fordi frr har ment at selve den firhandl irgslinje
som det gikk im for, var feilaktig og skadelig for iårt lmd; man ingen
har kritisert dets sanmensetning cg imen ti".1 benekteet disse mem - som
ikke tilhlirte ptipolitikernes krets klertc å Ilise sin verskelige opp-
gave rg en tilfredsstillende rinte. En "hjennefrontsregjerirg" rOtte t sam-

be eåte mesta av fnapagenftp fagrolk;ncis medlenuer nåtte nyte almat til-
lit og de.måtte ha irntatt en rek, nasjonal holdnirg I okkipcsjonrene,
Ennvidere eatte flertallet tilbreJet den sturste tid sIden 19413 t Borge
og ikke utenfor landets grenser. men det ville ikke vlire riktig å kiteluk-
ke folk fordi de på et eller annet tidspunkt ble nMdt til å farlate lan-
det,

VI
. .

mener det ville vlire maget gunsfig om en slik hjenonfrontsregjertneg
hvilende den bredest mulig &mokrertiske basis - kunne overta styret
den fMrste tid etter befrielsen og at roan ventet 1 det minste et halvt

,år med utskrIvelsen cv velg in nytt storting. De konstltusjenelle venske-
1 igheter vad•denne ordni rg skel 1 o ikke vtire uovervinnelige og fordel ene
er tornmellg 1rnlysende: En kunne få -deemeat den partipelifiske strld
.allfall tnntil den norske befelknieg har fått et ernåringsressig tilskudd
til klintafisken og potetene, len verste bolignlid 'er boklempet og gjenopp.."
byggingen I det hel kernmet-i gangen deter like Innlysende at en
fri presse rmåtte våke.ovår denne ml dl ertidige reg jert ngs dispoelsjoner,
og del er også en selvfilee at de nye stertingsvalg ikke må traheres.ut-
over det ft kserte ti dspunkt da hjmnefrontsrjerirgen i sln tur.skel vl ke

for en ny regjerlrg, utgått av det nya sterting. Men kan kritisere de
1 emper som det parl meritmiske styresett medfurer, men lidspunktet egner
seg ikke ttl å kaste alt del ganfie everibord til fordel . for me helt nytt

og uprlivet. . -
FRANSKFRIGJ0R1

Fifigende artikkel har vi hJiti3t fra vår kol loga "KRIGSDWRSI
De alliertes"strålende seier i slaget om Frankrike skyldes ikke minst

det ypperlige såmate id rcllom inrsjonstroppene cg den franske motstands-
bevegelse, både de olli tere grupper eg befolknirgan fer5vrig. Deres
urerfte, velergeniscrte og disiplinerte imsats bidro i hliy grad til å set-
te de tyske styrker ut cv spillet, gjorde det mulig â gjennomfdre befri
elsen på forbaisende kert tid og rediseste betydeligtåls omkostnirger

både i nienneskeliv ag meterielle verdier. Gartsett fra emrådet ved selve
brutrodet 1 Nornandle., hyor det gikk sterkt ut over enkelte byer, keistet
fentoget forbeusende I na av frenske liv-og fralsk eiendom. Det viser be-
tydningen cv en vel forberedt rootstendebevegelse I all: okkuperte land og
aksemplet fra Fremkrike kn gi oss memge verdifulle llirdimmer_

grunnlag av direkt:vene til den frenske motstandhevogelse g mel-
dimene en dens imsets kan man denne scg et genske gett inntrykk av rvor-
dai detehale forl3. Straks invesjonen begynte, ble det fra den al I iårte
overkommende sendt ut generelle forholdsrogler for befelkningen I Frankri-
ke; disse retnirgslinjer gikk ut påat befnl kni ng oni IMrste orngarg skulle
holde seg I ro oe utflire sitt venligå arbeid, hvis men ikko hadie fått
surlige instrukser ad ennen veL En ferhastet reisningav hele felket
kunne ferstrke friieringen 1 stedet for å påskynde den. I et opprop fro
dan let,lsorlske fratske regjering i Alger het det at alle franske menn
var mr •isert fer frigjiirirgskampen fra og med invesjonsdagen, men de

liandag, 16. ektctier 1944:

'1.8...shol ler ikke oppfordret til å gripe'åpent inn 1 kampen. De
skillena som oppgave å scbotere I dert sfllc,. de skille hjelpe irmenriks-
styrkene og .cle allierte follskjerejegere og ellers sii*e tyskerne dersen
det var nulig.

De ektIvg oilitlire skyrker I Frankrike aArm43de la Resistance" og Le
Maguis, nå slått smoommunder betagnelsen "Force Francaises de 1 9nte-
riana (FFI) - fikk sine spest011e instruksjoner dels gjenrom krinekas-
tirgen, dels direkte og fra den allierte overkernmendo. Både de
åpne direktiver og rappwtene om FFIs virksec;h3t viser at hovedmgremne
ble sett inn not de tyske sadomdslinjer, jernbaner, veler, bruer, lekome-
t ver, ol jel agre, tcl efen- og telrgraf-1 njer osv. I endel ti Ifr' ler - stir
i kircens senere fer - ble det også satt len angrep fra FfIs sia mot
tyske troppeavdelinger direkte, men det hovedirntrykkg en far, er at de
indre styrker etter den allterte overknirmandos mening egner seg bedre
å forsinke tyskerne ern til å drepa dem. I invesjonons flirste kritiske fase
da det gjaldt å sikre bruhodet og hindre tyskerne I å kaste fram sine
operative reserver i en fart fikk drevet de alli erte på sjien igjenfbr de
hadde ordentlig fotfeste, spilte FFI en meget viktig rolle ved siden avrog

smarbeld med del allierte fl yvåpen, når det gjeldt å bryte de tyske kcei
munikasjonslinjar og sinke fremfdringen av tropoene. Man bLir merke seg at
alla franskneme son-arbeidet i transport-etatene fikk ordre om å sabetere
tyske trensporter i så stor utstrekning som ever hodet mul ig, Disse grupper
av folket fikk apne instrukser fra generel Eisenhower alt selve invasjons-
degen. Funksionierene og ei leiderne i jernbanen, vaivesen, kanalveSen nevo
flkle erdre om med alle midl er å hindre tyske trensporter. EFI fikk ordr-.
-om"å hjelpe til detta arbeide, men alle andre.ble bedt om holde seg
unna og overlate jobben til .'ffolkene". Stnere ble erdrene differensiert
noe: Jernbenefolk i kompsonene ble siledes skilt ut som en egen gruppe,
de skulle.ikke sette alt inn-på å snIntern til siste dyeblikk, men trekke
jseg ut ev kernm .g helde seg skh.lt sl ik at de kunne stå til de elliertes
disposisjon så . snertoar?det var befridd.-Dot samme gjaldt f.eks. dokkar-
beld.rne i(Cherbourg, febrikk- og verlstedserbeiderne eg f±rikkeiere; de
skulle l:rstike å hindre tyske Mdeleggelsesverk og ellers-pnigveå kozma seg

igjennom kmspdegene sa.de kunne sta til tjeneste for de allierte etterpå.
I en senere fwe av al et de'de allierte gjennomfårte sine stere er-

falnirgmopersjoner, spilte også FFIs engrep på sambandslintene en maget
viktig rolle, 1)fcrffl de.Imi ndret tyskrne i å gjennomftire le reske tropee-
forflytnieger som var rlidverdige, torell aksjoner not telefon, telejraf
osv, sterkt reduserte effektildteten av den tyske underretningstjetreste,
sl lk at Overledelsen fer en ster del råtte treffe sine dixosisjonsr 1.
blinde, eg fordi den tyske hlirledelses muligheter for å få sine erefre
raskt og twen elfg fram til de enkelte forbend ble sterkt beskåret, noe
soo i hity gred vanskeliggjorde el sarnlet plamessig forsvae.

I en errå senere fase av kamen koo FEIs aksjoner direkte not tyske
styrkEr til å spille er stor rolle. Det var srlIg etter et det tyske for-
svar var Imgynt å bryte semnen. lied 2.gå til angrep not tyske nekkelstil-
linger, f.eks. trafikk-knfteptnikter,Ogbesette denr, avsker FFI ofte be-
tydelige tyske styrLr fr:s deres retrettveler. LIkeledes ter Jet vårt av

,stor betydning at opprensknirgsaksjoner 1 stor utstrekni% har kunnet
everl ates til FFI, sl k at de allierte styrker ikke bchlivde å avse folk
og tid til disse opegavene. At frenske organer de fl este steder streks
har kurnet overta sivilSdnistrasjemen har virket 1 srnms retning. FFIs
befrl else av Paris var naturl igvi s mul iggjert ved I nvas jonsstyrkenos ope-
rasjoner, son truet mel å worirge byert. Men også emne aksjen er et
nesbyrd om hvorden et okkupert lands underjordlskkmarmo kan avlaste in-
vgsjonsstyrkene og om at relutt handl ing 1 det rette byeblikk ' ide kan



påsky befri e 1 sen eg skSne s-arel 11v somI enn. Et frontel ongrea mot
Pwfs etenfre ville hg medfört det mar edobbelte effer:

Rlant anke oppgever dc inko styrker her lest i Frenkrike og Belgia er
dinside szfrtesje art den tyske halgslnclistri cg el friskorenc i en rekke
tilfeller her kunnet hndra tyske lidelegee1ser urdor retrettene (spreng-
ninger av bruer, hatmegnlegg •

Alt lalt viser begivenhetene-PA-Vsetfronten betydnimen av friskere-
operosionor i fiendens rygg. De Ofre motstnabevegelses må ta pa sag,
nppvoies largt av da fordeler laåde de allierte trepper og lendets egne
inebyggere her av hjelpen. Hellor ikke skal man undervurdere den betyd-
nirg det har for at lends selVektelse at dets tgne styrker delter aktlyt
I frigjkingsverket og ker sin del av byrdenej. De fronske friskerers be-
drift i Paris her vel ner cnn me meneet bidradd til gien9ifranstmennene
salvtillit cg selvektelse etter katestrofen I 19,0. ags1 Mergas time kan
snart kerne. Det er crnvers plikt å forberede sEg så godt dot--er gjklig,
Vde psykisk eg efyask, 1 ventetiden gjelder det franfor alt å vise be-
herskelse eg•anye ftilge erdroge fra everkeramen,bee.-Disiplin ar det fhdr-
ste bud0 tilen rår degen kommer, gjelder det at også offervil jen er ti I-
stede„ - - -

NORGES8VT L. .
Iirsdag den 10. okteber ble "Nordkynn" og "Senje" tilhörende Vester-

ålske Di.j; rekvirert av tyskerne I Oslo. Det ble rjiti erdre til A tkne
lastan tea g i bellest tjl Trems5.

er . frantredende H.S.menn I "Iaringsdepertementet i Gsle er blitt ar-
restert, bl.a. kentorsjefsne Hestnes, Strtin og Strand.De to ftrrstnevnte
har tj•nestjert som serbendsmern for 1t.S i lelorrtementat. trri var sjef
for imeortlIssenskontorct. Del cetes at owestasjonwee her sin grum i en
sttirre korrupsjensaftre.

Tyskerne her gått til represal ler grunn av sabrtesjchandl ngene
mot deres 1 agre av driftsmidler. rttor do sisto sabotasjeeksjener mot ge-
neratorknottfabri kkene har de tyske mil itansyndigheter mdl egt forbud mot
å trarsportere pot:tcr med lastebil til sivilt behow Ferbudet gjelder
tade ring- og nattkjuring. Overtredelse ev fortudet har tilfölge et bilen
bl ir be,sllt og nennsleiget overj ott ti 1 si kkarfietspel tict. Rade sel -
ger og kiiiper skel arresteres fcr stotasje mot "Verhaakta". VI behtiver
nepoe påpeke hvilke fölger slike represel ler her I deme tid hvor mets1-
tuasjenen er .sa kritisk.

»ilst og kaptein Hellfesen er gjenstand for Interesse fra ris h aane-
lige undartelsaskomile. -

Tyske sykkelpatruljer 1 Oslos geter underslikar folks legitimesjons-
kort,

Sist adndag ble turgjeinere arrsstert ved tIsternvennet, ner Oslo, De
ble ferhikt inngående. liggende arrestaMjenertar erretå Vart foretatt ved
HeggelIvennet. Turgjengere sork har vårt utstyrt med kertog kompass har
I rawge tilfeller blitt betraktet og behandlat som "rnedlaumer aw militar-
organisesjenk". For enkelte har sikylasteren resultert i et lersere ePP-
hold på Grinh

Lbrdwg aften htfrtes det elesplosToM. i 4Issius-aetell rrefebrikk på
Bryn, Straks etter os  0det en volds,m srand. Detsies t f±rikken
vcr baskjeftiget mdd å lene håndgrwr ora.er tyskerne.

Like far kl. 8 16rdag morgen bk dl ftruvret s±Jetasjr net tyske lmre
i Ringnes Bryggerf, Erbeiderne fikk neer mtruttrs varcl egbare nnen
få ble lettere skadel. Lagrene hesto kisstnek ay bensin, flydeler og gum-
ml.

Leverenser av peteter til tyskerne scboteres, I Remnes i \lestfold
således 25.000 papirsekker som skulde brukes til tyskiE tramperter uds.
.1 agt.
. 110 firiger see her vert bosett I taerge sitter nå irternert p5H

«dr. Dc er foreleet et skjema til indwskrift, scm vil keste dem reS. j
ersene på tyskerne, ner det forlyder et bwe men ganske av
skrevet under,

YHETEE s511,A0,
Vestfrenten.Dalanadlske trepper srm kjemper ved Scheldfflunnirgen for å
bbfriTEEnT:rpens havn hargått over leopal‘kanal[111på Et nytt sted. På
sydsiden arr kanalen her de alfterte striter -fått mys-forsterknirgcr, og
allierte tanks er fört cver kanalen. j.jialdinger sbrdag sier at kentakt er
ceprådd med de kanadiske konnenstyrker93ffl landet fre sjtlen. De alliertes
grep over velen til Bovcrland er fast. Allierte fly stiftter

Styrker fra 2. britleke anue rykker tistover fra MIjmagen rent Maas på en
6 km bred front. 1 Aachen raser heftige kamper og tyskerne som I de seneste
der fornjeves har forsj/kt 5 nneette den Innestengle garnison har hatt ble-
dige tma. Dt allierte tropper rikker frar, fra hus tll hus mons fly og ert11-
leri knuser all creantsert tysk notstaM. Tyske sivilpers:nerferlater byen
og man reer mord at lalt 1000 mennesker har s8kt beskyttelse hos de allierte.
Tyskerne har tapt lrl ig marge tanks uneer sine netamrep ilD for byeru
Flyangrep. RAF var igjen over Tyskland ltirlag og sandagtalene var Duisburg,
Rraunschweig, Derlin eg142f1h111),Dot gr amen gang Dufsbrag er argrepet I 1-6,
pet av 24 timer. disse angrep er de kraftigste sem er rettet Mot noe tysk
under krigen. 9.500 tonn bomber, en stkre bembelast cnn luftraffe har kastet
over London siden krigen begyntabl: kastet not Duisburg under to tett prnhver-
andre felgende angrep nati til slermlag. dufsburg er den starste innlendshavn
i Tysktard og har meget stor betydning som fersyningssentrum. Byen er et av
Tysklands.stbrste a'senalfr, og er den stirste betydnirg for kankee på vest-
fronta. Over 1.2C0 enerikamke borabefly angrep 16rdmigfin for amen garg 1
lapet cv et diagn. Andre.flyagrep Sewbr4leken, Kalserslartern eg 116sselderf,
skiper p og verfter lanjs Rhinen. 4.030 britiske e-9 amerikanske fly var over
Tyskl and lerdag og.natt til s1ndag. 45 fly eller ca,1 Z glkk twt. EIBC"
medarteider ser dar med et av flyene over Duisbss °Fer at Ar sider
ville det nesten ha Va-rt selymord å fly inn over Puht . em degen. I dag så vj
Ikke et eneste tysk bare våre egno jagere over ess på begge sider.
Det britiske luftdepartarneurtmeddelte i går at britIalre bombefly nå bryker en
inytype 6 tonns bember som har stor-g jennornslagskraft ag stor sprergvIrknirg.
De er blitt kaldt jordskjel vsboriber.
ilstfronten. Den rtide har som fredag Inntok diga rykker hurtjg fran net SU eg
herberrekinnet over hele jer'nhanen inellem Riga cg dittao. Tyskernes re-
trett er derved yfterligerS cariekeliggiort, oe sj5rutene er stadig truet av
russiske sjti- og luftstyrker. Russleke fly angrcp 18ret Mmrel og Tilsit.
Under-argrepet 1 ni fursynkSskip på havnen I MEnel foruten at det var
stora treppekensentrasjener i ayea Ft tog pa stesjoers I :Tilsit fikk en
fulltreffer. Fire Irdke transpertskio er serket I IlstersItlen . Trmayl-
vania har msserne gått ever Bfatrita.og har befrIde en by æ km fra Club -
I Jugeslavie kjapper russiske og jugoslaviske styrker i Beograds gater.
Fldr treppene gikk inn i bygn sle de en SS-divisjon på flukt. - tbekreftede
meldirser sier at det viktige jernbaneknutepunkt Nisi, S fer Reograd er be..

Fi.nnland. Finske tropper står bare f km fra Revanieml. Det forogår
lerijellor cg def ser ut son om de finske kanonw trekker det lengste stra.
Det tyske bovedlararter er flyttet lerger mrdover. Etter at finnene nå ba-
hersker. stare Jeler av jerrbanen til er fieske flyktnir.ger beeynt
vende tilbake fra Sv:riged
drgern. Elet blir okeldt et thearn sgker yeeensti'ilstand, men det foreltreer

1MbesterEt bekreftel se fre offislel t al 1 ert hold. Lleekraftede mel di ager
acie tialigere opplyst at vilkarene allereele skdl lare fastsatt cg vedtett.
tel ie. nåde 5. og 8, arne har hatt ny framgarg. Tyskerne er drevet ytter-

tilbake langs veien Rimini Bologna eg allierte tanks et kommet et
-godt stykke på vei over kanalen ved Ruhicon.
Bel 1 es. Itthen, Hel 1 as'hevedsted,mcd haynebyenPI reus hl e befrl dd fredag.
WrITI7wstyrker er rykket inn I byen etter at greeke friskarer h lt hadde
:IjectIrevet eie tyske styrker fre elenne, og det hersker rå ro  39  orden. retter
at byen ble befri tdd bri neer al 1 ierte trerspnrter medisin og levretsmf dler
til befolknirgea De tyske troppes blir av friskerene Wevet norhver. Kerfer
oversa scg etter at ethenv2rbefeidd.


