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KRIG•GOVERSIKT.  

er prekzer fer "Festniegen eUrepa". Bare en radi-
kal endripg .eav estrategien tern ekase mulighed fer avlastning av det
enorme koheentriske trykk som nu Mviler•pa Tyskland. Hvor katastro-
fal utviklingen har vært trer klart frem når en lar det siste års
militære begivenheter passere i revy. For et år siden stod Rommel
ennu ved Ll Alamein, bare 100 km. fra Alexandria, •ens v.Bocks arme-
er kjempet Stalingrad  os  de kaukasiske fjelloverganger. Hake-
kersflagget vaiet alt over Elbrus, Kaukssiens høyeste topp. Idag
kjemper tyskerne for livet i Italia etter et tilbaketog på over .

' 3000 km., - åg ved Kiev, 1000 km. vestenfor Stalingrad. Aksebroren
har kapitulert, treSs i "stålpakten". Ubåtkrigen som etter tyske
oppgaver før et år siden kostet de allierte.omkrins 1 mill1 tonn i
måneden her de siste måneder gitt neget bedkjedne resultater. Sam-
tidig har lufthrisen. over .qlyskland øket vollsomt i intensitet, med
mangedobling av den nedkastede bombelast ove/ tyske byem eg indu-
stristrok.

Det kan ikke vare tvil om at Tysklands atrategiske stilling hur
undergått en kstastrefel forverrelse. f:ange ventet en pause i est
nu da phjepr-linjen var nådd, både p.g.e. de lange russiske forbin-
delseslinjer og p.g.a. hseteelen, men etter et meget kortvartg opp-
hold gikk rneserne for  14  daser eiden til angrep  r-)å  Dnjecrlinjen og
en rekke blodige slag har siden avieet nverandre på de forskjellige
frontavsnitt. Trass i det seige tyske forsvar har russerne oppnådd
5 viktige resultater. 1. Level er erobret. 2. Saporosje er falt.
3. Russerne har brutt gjennom den tyske frent og inn i.Dnjeprbuen
ved Krementsjug. Ved erobringen ev Nevel son ligger sydvest for Ve-
ltki Luki er den direkte nord-sydgende jernbaneforbindedse brutt og
derned forbindelsch mellom nord-og centralrronten vaneXeliggjort.
Dessuten gir Nevelområdet utmerket besie Tor videregående onerasjo-
ner, både nordvestover mot Pskov, - et frerlstat som ville stille tys-
kerne overfor valget mellom å oppgt Lenjegradfronten e]ler ta risiko-
en på et nytt Stalingrad, eg mot Gver det vikti,ge jernbane-
knntepunkt Polotsk, 100 kM. fra Nevel for å avskjære de tyske btyrker-
i Hvi'te-Russiand eller tvinge dem til  å  kjempe med Pripetsumpene
ryggen. Imidiertid hsr Vel der umiddelbare hensikt med kamnene om
Nevel vært å hindre tyskerne fra å overføre foreterkninger til det
sydlige frontavsnitt der kamneneo.tyngdepunkt fremdeles hviler.
Med erebringen av Saperosje har russerne svervunnet en vdktig hindring
for det framstet mot Dnjeprs mUnning som tilsikter å arvskjære Krim,
men tyskernes seige forsvar av Melitopol har hittil demmet opp for .
framrykningen over den Eogaiske stepee.mot- Perikop-tangeni Det ruS-
siske gjennombrudd sydoyer fra krementsjug  som  førte til avbrytelsen
av jernbanen Dnjepropetrovek- Kirove, har inidlertid bragt den tyske
arme mellom Dnjepi-kneet og Assovhavet i stor rjare. Den er truet
.flankee og i ryggen og meget tyder på. at baro en hurtig retrett kan
avverge enkatastrofe for tyskerne, hvis ikke hestsølen snart kom-
mer den til hjelp,

På MiddÆlha.vsfrenden. har begivenhetene et adskillig mindre
-dramatisk pren. niktignokk rykker de anglo-amerikanske armeer stedig
nordever  pez  Appeninerhalvdya,. men innsatsen synes såvidt •beskjeden
at Italisfeltteget gir inntrykk av å være en ereerssjon av sekundær
betydning. hvis 2fleletten og dens'flyp1aser er målet, har de alli-
erte en temmelig lsng og besværlig vct foran seg. Det er

-mulig at .de a1lierte her ganske andre planer, at Syd-Italis vesent-
lig er tenkt som sprinsbrett for operasjoner mot Dalkea. Isafall
karrmah•sperre kvorfor ikko de.ellierte allerede har tatt skritt til
å utnytte den overordentlig genstige situasjon som hereket umiddel-
bart etter Italiss kapitulesjon ds store Dalkenområder i vest og syd
lkåpne eller___=_puder - •rtisangrepneees koneroll. Meget taler for



at svaret er å søke på det nolitibLe cg ic. e på det militære område.
FT=seismenn .ende14-gt hv.f..neHlig rjert snutt på den rent mili-

tære fase i denne krig. I tiden fremcver vil de.politiske disposi-
sjoner spille on meget viktig rolle ved siden av de militære. PA
dont nuvarende tidspunkt kan gale, balve eller mangelfulle politiske
disposiejoner være like skjebnesvangre non dArl.ige militære forbere-
doiser. Churchill og Roosevelt synes hittil vesentfig å ha viet den
rent militære.side ev krigen sin oppmerksombet. Liuligens har Stalin
også vart lite tilbøyclig til å'drefte de politiske retningslinjer
sålenge ilusslands militæreatilling var fiårlig. hn syncs situanjonen
imidlertid å vmrs den ut vestmaktone nøler med A la sitt krigspoten-
tial komre til full ut:roldelse lør ee politiske linjer er klare, mens
russerne på sin side gjor de poldtiske drøftelser uvhangid av be-
stemte militære tilsagn spcsiclt med hen'blikk oa opprettelsen av en
2. front i vest. Under disse omatendigInter kun betydningen av den
nu påbegynto konnreranse i moskva nelloc utsnriksministrene :bden,
Cordell Hull og Molotov neppe overvurdereu. Kan disse herrex komme
ttl enighet or de politiske retningslinjer som skal legges til grunn
Ved løsning av de problencr aom knytter seg til i første rekke Finn-
land, Randstafene, Polen og Balkan, vil forutsetningene være til ste--
de for fullt å utnytte den gunstige militarstrntegiske situasjon til

.et knusende konsentrisk slag mot Iyskland. ioskvakenverensen er
derfor av fundamental betydning. Faller Sen gUnstig ut, vdl det po-
lirtieke grunnlag være tilstedc for realisnejon av den koallsjons-
strategi som etter alt å domme d løpet av overskuelig tid kan gjøre
ende på den maxe som idng rider verden.

vVv

Etter krigen.  
_Et av de wroblener son nå begynner å svsuelsette mange menne-

.sker mer og.ncr, cr spøramåleTt oM den-øxoneml;ke eitta-sjotd
etter krigen. Enkelte syncs å varo nv den mIntng nt når bare krigen
er slutt, er allo norger slokt; da vil erstatningshctalingor, Norges
goodwill hos stormaktcne og fete forretninder av ennver art skape
gylne konjunkturor, da gjelder det b.ere. å forlange. Andre går til den
annon ytterlighet og mener at landet er brakt til tiggerstaven, og at
vi ikke i vår levetid tilnærmelsesvds konmer opp igjen til levestan-
darden fra årene for 1940.

Beggc oppfatninger er ilko gale. Sunnheten ligger omtrent
midt i mellom.

Det er ganske klart at aorge, som alle andre lond, kommer til
å stå forarmet etter 4-5 års induatrinlisert verdenskrig. Svikt
nytteproduksjon, knpitalfortæring, overforgleldelse, hondelnsperring
av kontinenter, sløsdng med krigsmateriell og enormadirokte ødeles-
delser må nødvendigvis fsre til alvorlige. okonomiske• rystelser, og -
det ikkc bare ho8 hovedkombattantene. I vårt eget land - som
tallfall i forholdsvis ringe grad har befunnet seg i selve krigssonen
kan hvert menneske konstatern den renløkonomiake ferarmelse bombede
byer, senket tonannajc, temte lagre, nedoldtt mankinerd oø materiell
son ikke Dar kunnet tnrnyen eller modernioeres, utpinins od ødeleggel-
se av kultnrjord, fortaring av Personlige reserver i form av klær
og nko orv.

Det eier seg aelv at dette må ktalon. OG vi kan like godt
føret som sist•gjsre 03 fortroltgo med St er vi selv som iall-
fall for den vesentligste Jel må heta:-o, mcd vart arbetd og våre na-
turrikdommer. Det er nfoivarlig nalviter å sette sin lir til oratat-
ninger fra fienden oller velvilje fra forbundsfellene. Selv om begge
defer i bsetomte forbindelser kar komme eil å snille ef rolle, Gjør
vi klokt d rsgne mcd .at det tyngnte taket må Vt ta selv.

2Len det betyr ikke .f vi skal trelle d on nenneskealder før vi
igjen kan få rirelide kar, Dver tungt knfttaket blir som kal bring.



oss på rett kjøl iglen, er det riatur1ivis lkke mulig A si. larinå -
har vi ikke ongang nøyaktig oversikt over skaden, og gjenreisningen
er avhengig av så mange ukiente faktorer, for et land med Norges øko-
nomiske struktur ikke Minst av forholdene ute i verden: de kår eks-
portwringer og skipsfart kommer til å få.

'nkeltc har på grunnlag av milliardtallene for hva staten og
±okkupasjonsmakten har trukket på Norgee Bank gjort seg overdrevne
forestillinger om skadens omfang, og fabler on at 60-80 % av nasjonal-
formuen er fortært. Det er ikke riktig. Slike tall gir, av mange
grunncr,.ct sterkt fertegnet bilde av chal realøkonomiske situasjon.
1.1va som ennå kan hende i krigens løp, vet jo ingen, men hittil er cUt -
ikke feråreaket noen skade som ne.rmer seg  Lt  uopprettelige. Det er
slemt nok med de bombede byene, de •senkede th"-Cnc  oc  det nedslitte
materiellet, men dot er ikke grunn til  a  mnie en nflsjonal økonomisk
bonkerott på veggen. Det mestc uv rcalverdienc fins jo der ennå:
jorda, skogene, bygningene, malmenc, maskinonce,.batene, fiskebankene,
vannkraften og menneskene. hndres ikke situadjonen radikalt, er vi

sammenliknet med kanskje de fleste andre land - snarere heldig
stilt. I lys av Coventry og hamburg, Napoli og Stalingrad skal vi
ikke overvurdere hva vi f.eks. dirckte har fått ødelagt av hue, fa-
brikker o.l. ved direkte krigshandlinger; det cr egså ncnsuns å
saakke om at skogene som helhet er skambugget i. disse årene osv.

bpørsmålet er i første rekke hvordan verdens økonomiske liv
blir organisert etter krigen, om vi - og, alle dc eindre - kan få ut-
folde oss, sutte alle hender og hjul i aving på en- fornuitig basis.
Det er utrolig hvilke økonomiske katastrofer som kan repareres på for-
holdsvis kort tid hvis bare produksjenskreftene får slipne til. Ka-
pasiteten i jordbruk eg industri cr så enormt øket i de siste årtier
og dc uutnyttede muligheter ennå sA veldige, at hvis handelen får gå
og skipene seile, vil dc verste sår kunne læges i overskuelig fram-
tid. Spersmålot blir em vcrden vil forstå å preousere for fred bare
tilnwrmelsesvis i den målestokk dLn har vtst seg å kunne produsere
for krig. Det blir i første rokke åvhcnEig av politiske avgjørelscr,
av toll-, valuta- og gjeldsproblemene, økonomiske regulcringer av  en«
hver art. Noe svgjørende lodd i vektskalen kan Norge ikke hur legge.
M,n vi kan gjøre vår stemme hørt; rasjonelle og vidsynte avgjørelser
av disse spørsmål må være vårt fremste mål ved fredsoppgjøret, ikke
rov, gjengjeldcise og erstatning.

Om det vil lykkes å få slike avgjerrelscr, vet ingen, og det
vil føre alt for langt her å drøfte disse intrikate sp.014smål nærmere.
Det kan kanskje gi ess et håp at alle land er i såmme båt. Ikke
slik å forstå at den cnes n2d er den annens trivsel - verdensøkono-
micns lover sier det motsatte - men fordi stormaktenes, ikke bare
Tyskisnds og Russlands mcn ogsit Englsnda og aelv AmcrTikas økonomisko
etterkrigsproblemor blir vel så omfåttende og komoliserte som våre
(forgjeldolson, demobiliscringen av millionarmene, omstillingen av
krigsindustrien!), slik at sitngsjonen må Tremtvinp-e uredde, ster-
linjedu avgjørelser når det gjelder valuta- og toliproblemene, gjelds—
sporsmålet og det internasjonalu varebytte.

Men hvordah det så Eå.r, enten vi blir nødt-til å slito lenge
eller kort i motbakken, det er vi selv som må lelue ryggen til. Det
kon bli to og tre, det. kan bli^ fire og fem  F  vi ma vento på ting vi

og for seg gjerne ville ha, enten det oå dreicr seg cm grener av
luksusimperten eller sosiale reformer. vicn det blir jo ikke lenge
før vi iallfall kan merke forbedring fra lerholoene i dag, og etter
en tids krise vil det gradvis gå fromover, hvis sile logger  ryggen
til, yter-Og ikke krever. Og det er ea selvsagt ting, når vi kan
gjare det i bevisstheten om at det da iglen er for oss selv og vår
framtio vi urbeider - i frihet.or, cnighet! Skal vi hE slagsmål o4-
oærintereoser eg  partiformål, går Cliet golt. Lojalitet og selvdisi-
Plin •fra allc gruppers side, mrlir aamarbeid under Cle-hestes ledelse,
cr den uomgjengelige betingelse.

v'tiv
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Blokaden av stillinger i stat, og kommune-

Som bekjent er alle disse stillinger blokert. Blokaden er
effektiv, bortsett fra at enkelte mindreverdige personer ikke har
kunnet motstå fristelsen til å skaffe seg en stilling også i denne
tid. Disse perooner må ikke setå i den tro et de kan beholde disse
stillinger, or de gode nordmenn som har avholdt seg fra å søke stil-
ling behøver ikke frykte-at de derved har Gått glipp av noen mulighet.
Alle disse stillinger vil bli ledfge på ny og besatt etter riktige  
saklige hensvn.

vYv

Kfrkefronten.  
Den store sensasjon på detkirkelige område i september var

Dagfinn Zwilgmevers brudd med Kirkedenartementet. Det har lenge vært
_kjent at Zwilgmeyer søkte opptaking i reklubben. Og nå da meldiggene
fra frontene ble elarmerende, fant han tiden inne til ta arene fatt.
I slutten av august maned sendte ben minister Skancke et brev hvori
,ban bl.a. sier: "Efter nu å ha fulgt den kirkelige utvikling i halvan-
net år, siden biskopene i februnr 1942 "nedla sine •embeder" er jeg kor
mot til den oveebeviseing, at den strjei vi ber ført i kirken for en
b3vorelse av den gamle statskirkeferm ikke fører Tren. Striden kan
saktens fdres videre, men nenpe til gegn nverken  for  stat eller kirke,
enn  ei  for det åndelige liv i felbht og menighetene. Kort sagt mener
jeg at staten, em den beholdt fervaltningsevdelingen, burde gi den
,kirkelige admjnistrasjon over til kirken selv. Hvordan denne admini-
stresjoa brurda ordnes, bør kirken selv bestemme. 'Jeg finner det, som
alt after sig, uheldbert å fcrtsette i mine.embeter, og må dn be om -
eftersom jeg ikke finecr det riktig å nedleggc mitt embede - å få av-
skjed med pensjon. Jeg ber derfor om at denne min skrivelse må bli
bohandle-t someg n-sltk søkned._ Kunde vi få istand . en ordning son oven-
for antydet, vilde jes ikke ha noe  iikeert a-gttnerp-394a-zoi...ttai d• Som
vi nu arbeider tror jeg ikke at vi fyller var opgave som kirke-i fbl-
ket. I en "partikirke" på linjermed "Deutsdhe Christen" vil jeg aldrj
føle mig hjerme, og at det er dit eon det eu driver er jeg mer cg mer

.klar over."
På dette brev svarte depsrtementet, at det ikke kunne bli tale

om å gi Zwilgmeyer pensjon som biskep. Hen badde ved sin opptreden
sviktet det arbeid han vae satt til å utføre. I tilfelle måtte han g(
tilbake til  sin prcotectilling i ans , hvcr hen fungerte i en ledig
stilling før han gikk over til nasismen eg ble biskop. Etter å ha få-
dette svar sendte Zwilgmeyer et nrtt brev til departenentet, hvori
han fastholder søknaden om å bli iløst fra sine embeter som biskop
og demprost. Departementet fastbeldt sitt standpunkt med det resulta-
at Zwilgreyer ble meddelt avukjed som fungerende-biskop eg domprost i
Hamar. I prcmissene cr det uttrykkelig sagt, st Zwilgmeyer uhder den
nåve.Jrende kirkesituasjon "ikke kan vedtli å. bo ienen Hamar bispedømme
Han skal derfor-vende tilbake til Fana cg everta stillingen som vi-
knrierende sokneprest i det ledige Feen so:ceeprestembete med en lønn
av kr. 400,- pr. mnd. Sic transit gleris mundi!

Scm Zwilerneyers etterldlger ea konstiteert eoknenrest Haga i
Rendal. Men don nye biskop eyees ikke =å vmre sa vel tilfreds med sin
politiske kampieller blant prestesMepet sen onekelig kunne være. Noe
av det ferete Hagagjorde etter eveftekingen av bispeembetet, var å
sende klage til depertementet p "eestor"  I glerød, som Haga sier man€
ler både "erden og reeelighet". hnga er kommet til det resultat,
sier han, at Iglered "eikkert kUnne vrre mere skikket til annet arbej
de enn sitt nuvrrende". hega konkluderer med i. henstille til depart(
mentet "å overveie beens "Iglerøds) fritagelse fra geistlig tjeneste".
Dette ev så reemet mer benerkelseevordig eom Iglerød var en av.de før-
ste nartjjeller uten nuen som helst utdenning som ble erdinert til. . _eme. nfl.--f-nntc,net +.11 livn
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viser scg stedig tydeligere. En kan saledes nevne et "pastor" Harald
Fosse i Kopervik blankt har nektet å v'ere lenger i Kopervik og for-

, lenger bli overflyttet til et østlandeembete. Kvasnes har derfor
foreslått at Posse utnevnes til sokheterest i Petrus menighet i Oslo.

det kan nevnes en rekke andre eksembler på, at. -de partifeller -som
-Feyling har satt prestedrakt på enten Tar nerwse sammenbrudd eller
gjor secl helt umulige i de prestestillinger de innehar.

V vV

Oslo bokbinderier er rekvirert for innbinding av 800000 tyske
soldatelmanakker.

v-kry

I siste nummer av Polititidende ble 10 SS-folk (NS) etterlyst.

• vVir

Siefen for "Fører arden" er innlagt på Psykiatrisk avd. Ullevål

vVv

Hirdmarlrelefen. Denne prominente representant for NS slo til
billetøren på Dygdøy-bussen da denne ba om å få se "sjefens" månedsko/

vVV

Det tvske problemet.

Ohristian Science :Ionitor (Boaton) skriver i en artikkel om
dette seøremål bl.a.: Det er en meget uthredt illusjon at det tyske
folket ikke er identisk med Hitler og at det etter nederlaget ikke
kommer til å bli eltfor vanskelig å komme everens med en nnojon som
cr blitt befridd for 3in tyrann. - Det er en meget farlig illusjon.

Det er nokk så et hvis man med det "tyske Tolk" tenker på de
tanse, ydmyge, godhjertede, fredselskende masser som opplever

MCri ibkc former den, de har man fer deei: et rett uskuldig folk
som er blitt dradd inn i st monoeolakteri hvis nødvehdighc.t og mening
det aldri har fattet. Dette er "messeno". Med dem reGner de tidlige/
tyake socialdgmekrater og mener de ntgjør en tilstrekkelig moralsk
og politisk garanti mot en evontuell ny naejonalistisk sanmensvergelsc
I virkeligheten har hele tiden etter den ferste verdenskrig vist det
bedrer;erskc i å sette sin lit til massene.

Dtter denne krig kommer fremdeles millioner hårde og brutale
menn til å ville utøve terror mot hver tysker som forsøker å samar-
beide loyalt med den øvrige verden. Dessuten holder den aktive del a\
det tyske folk, denne dynamiske minoritet som mot en mer eller mindre
indifierent majoritet har formet historien, med få og betydningsløse
unntagelscr, på Hitler.

Hitler er det seneste uttrykk for dc pangermanske od milita-
ristiske ideer som helt siden Bismarels tid h:r grjennomeyret det tyskE
folk. Hitler har bare poularisert det som var overL og mellomklas-
sens ideologi. Hitler er det sinte skudd på den F2-2.mle hedenske. Wotan-
eken- Selv om hele nasistpuitiet knuses, ville'de prøysiske og pan-

• germanske ideer, e som frambragte Hitler som et velfortjent resultat
nv-et langt og kynisk spill med historiens.onde makter, leve Videre
og produsere nye hitler-memnesker. Man kan heller ikke.regne med de
krintne hvor motig enn ?_:v dem har Lornvart sin tro. 'De tok
aldri et klert standreankt mot den åpenbere politiske hedenskap som
bret inn OVCT Tyskland.

Derfor er det s.k. "tyske folk" 30M aktiv historisk faktor i
hovedsaken-identisk med Hitler og ansvarlig for Hitler. Det tolerer-
te-Wilhelm II som beredte veien for Himler eg hvis genereletab sider
1C95 eadde legt plancr for den framtidige crobring hv vemden. Selv
nar hitlers gigantiske foretagende har »eilt ialitt, er.selve mentali-
teton tilbake, for etter noen års fred og kraftfornyelse å skapecen
ny "Fahrer", som kaller nasinnen til kamp mot det "uutholdelige slave-



Av dette følger ikke et hele folket må straffes, nen alle de
I-Som har vdst seg ute av stand til å moteette seg de groveste forbry-
telser og de mest barberdene handlinger, må for  idng  tid stilles unde:
internasjenal kontroll. Dette er en velfortlent stref-2 for et falk
som forfekter selvbestemnelsesrett, men ifle er istand til å bestemme
for seg selv. Den tyske politikk har alltid vært bestemt av der.hen-
synsloste.elementer. Pvilken rett hnr da tyskerne til å protewtere
mot formynderskapet? - Absolutt effektive kontrollmetoder må skapes.
Ytterst strenge straffer må idommes ved hvert nytt forsøk på å orga-
nisere nye sakdnonsvsrgelser. Den gruppe som gjennon sin barbariske
tro på den rå og bretale styrke skiller seg ut fra den civiliserte
verden, må aindres d. å utnytte hjelp, ettergiverdiet og likestillethet
til forberedelse nv nye forbryteiser. Nontroll er ikke bare en be-

- skyttelse for den verden som bere kein bygges one under langvarig
tryngket, det er ogsk en beskyttelse for den anstendige del av det
tyske Tolk.

Intet ville være ner skjebnesvangert fur verden og for det
tyske folk enn å, ta fer lett  pa  do uneaneskelige forbrytelser som her
er begått. Det er iDke bdre krig nitler og hans medskyldige har ført
oss opp i. DEt er et infemt forsok  ga  usoergråve den menneskelige
civiliessjona grunnvoll  vd  er -snunket isn d. V01 kan ikke en mili-
tær okkuposjon lsse det europelake problemet ner.enn.politiet kan ^
løse forbryterproblemet, men men ksn på den snnen side ikke få bukt
med gangsters, tilintetgjere dcree plsnar eller avskrekke deres etter.
følgere uten a ilegge• dam straffer som står i ferhold tdl deres for-
brytelsor, den odeleggelse og de plyndringer de har evstedkommet- i
disec år.

-Musikklivet.  

Parele er som kjent utgått at publikum skal boykotte alle
konserter, og at solistor skel øvbryte turneer, ovstå fra å gi egne
konserter eg avvikln kontrekter med orkestereelskapene. Disse krav
bunner i et elverlig ønske om å få klare ldnjer i vårt musikkliv.

Det var lyktes ES ved slesk "forståelsesfullnet" overfor
"kulturlivet", såvel i pressen sem ti ved forbaredelsene-til Grieg.
jubileet å blande kortene og skspe en komplett forvirring blant pmb-
likum. Parolen vnr dengang nt man kunne gå på abonnementskonserter
og kflnserter for studerende ungdom i Filn=enien, men ikke på de
andre filh. kenserter, at non kunne bbre s. den solisten, men for all
del ikke på. den!

Son det var  n  ventE, klsrte ikke det store publikum å holde
rede-på hvor mnn kunne gå. eg ikke  ga,  mer gled snnrt inn i den oppfat.
ning - sterkt støttet av sin egen trang til mnsikk - at konserter
kunne man gå på, det var det lkks non forlig m.cd. Hesultetet ble at
NS-folk son Ernndt-Ranteau og sangeren Otnes kunne rledc seg over det
ene utsolgte hus etter dut undre og st Pritt Folk trdumferte:
nvorden musikklivet florerer undor nyordsingen - her har vi ihvert .
fall fått jesningene med.

Dette sammen med ent son tioligene var Dendt, soldatene som
opptrådte i uniform i orkestret c,tc.- go. stutet til den nevnte pa-
role. Mnn måtte bryte overtvert -for  a nå  klsre linjer og unngå misfol
ståelser p.g.n. uvitenhet om fornodnee.

Det lanr vmrt diskutert om det var påkrevet og riktig å sende
den ut akkurat nå. Mange sv kun3tnerne er derved kommet i en meget
venekelig stillinen ikke bare fordi•de kvaer seg for å bryte sine kon.
trakter og derved Gette eine reseektive styrer og orkestre i bet,
men fordi dE plutsclig 3er seg stillet overfor det kr2v å la.være å
spillenår deres instinkt og samvittignet tilsier dem, at nettopp
idag skal de øse ev Ein krnst, for idag trenger ulykkelige mennes-



Ln osh imidlertid LhIltid  np  ior øye, at i den kanp.vi fører og
som bnr . kostct sh dyre ofre, er -vh.rt viktigste våpen Sanhold. Musikk-
frenten-er innt å skulle bli et ledd i det store Shnholnet. DOP. skal

' ikke etableres ved terror eller ad kunstig vei, --da har den ingen
verdi. -c..ri don skal vokse seg sterk ut fra et inderlig ønske hos alle
mnsikkvenner, profesjonister som publik=, om å gic:re det rette, det  
beste f.b.r det land vi alle vil verne,

Derfor didsc retningslinjer
1) Publikum bør avholde se.. frh A g-å eh konsert, også på fil-

• hkrmoniskus abonnementskonserter - det skal ikke glemmes i diskusjo-
nenh: hetc at tyskere i uniform har spilf 37-1. Offentlig Generelprøve og

• ht orkestret medvirk.er når ht) fester.
2) Khnstnernc bhr avstå fra prj_vhth turneer iTor ikke å spille

henger inn for NS, når de ikke er tvnaget til det.
5) Solister skål ikke underteh.ese nye kontrnkter.

vkv

B rann bf Skougum.  
Samme morgen SOM nvisene brckte den . kyniske kunnorelse om

Terbovens si.h-th fcmdobbelte mhrd i Dr=en, begynte det h brenne i
ssndre fløy hy Skougum. Brmnden skyldes tysk uforsiktighet. Det
hadde værl it av dc sedvafllige bnkkahhler derate og likp .tør.brannen
dro en bil med tøyter i) pjdma.3 fr'. :Sikou.c.-:Ln 1)2brannfolkene.koM,
ble de møtt av en beruSct tysker i pyjnuas, hct vil3te seg å brenne i
ut har av Rndiess . værelhhr i annen etcHe. .V-1. mmene sto snart ut
av taket og under det vahskelige slekninggarbeihe falt to brannmenn
ned o• brkk.k henhollsvis hen og ribben-  Lind61 av thket er styrtet
sa)hmen, Vhnnskaden crstor.

vVv
"Den nve orden". .

En jrahjeebs.?uffsr Leif Boyc.) blc m=dng ll oktober skutt ned av
en tysker i trappen mellom Waldemar Thrhhesgåte og Fougstadgaten.
hhn hnldt bh å bringe runnt notcter ut hå kve 1Jan , men tyskeren trodde
hun hmdde stjålet kaniner frh tyskernes kanirbur å Ilm akole og
skjøt ham ned med koldt blod.

• vVv
• Etter brannen ph. hationnithektret hnr tyskerne hrrestert føl-

gende tro skuespillete fer Aabel, jorn Ording og Hcitaid Schwenzen.
Tc av tyentreth cndre funkHonærer er osn a=cstert.

•
vVv

Fem uskyldiphs) nordnenn ble etter loddtrekning melloym 50 gialer myrdet
• - etter attentatote Då Kristiansandest tolgheftp; kften 7 oktober. Atten-

tatet fhht sted like .0-VeT kl. 25, formenstlig g. .jennon. en mine kv uten-
landsk, muligens thsk laffikht, c-) førte. til spreUgning av banelege-
mnt like innunder ?fl.yggkollen=11i: LJ: like Ht  for  . 11nndalen stasjon.
Ilens lokomotivet og første phssasjervogn, den siste i sterkt rampo-
ncrt stmild, ble ståEnde •L2L linjen, ble ychton av toget kvsporet, deri-
blant en stor beggievogn fylt med .tyske milithere, som gikk ut i Dram-
menseIven. Det tyske kriminaleeli ti hle htrnk satt igang med etter-
..forskhingen, nyn kom  j'hhe  til noh hositivt resultat, • I Terbovens
h unngtPring hle da ezsa dette cH[ILt lardelig fast. Allikevel myrdes  

. 5 bchrLlig uqkyldige  nordmenn.- Insr.en nv  eit.  murdede kunne behreides
ahnet enn h.) w±r0 nordmenn. Deutsche Zhitseht. hernegen inneholder
eEnavskyelig k=entar 1-n= net sh- hvnrt på kvitt at hver den som
symp_atiscrer ifes hng a nd hiler "hnhHc-ri=T H  -iSertlener å bli skutt.
Tenk-tyskere uoengang  eh  hva de g.jør seg fortent til ved sin barba-
riuke ihs"-amferd?

vVY .

Erhærincssit-: men er for øyeblikket meget forurofigende i byene
' serpå: h' In.I: on cci nanmynd gbeter ihS hhr ti"-htt står i sin uduelig-
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h et  og servilltet,overfor tyckerne fullatendig njelpeløse eg denne
h jelpeløshet konmer stadig.tydeligere fren i k3-pressen. .Fritt Folk
har gang på gang vort inne pa elendigheten, og i.aviser rundt cm
landet skrives det bl.n. on gemyttene som nå er konnet i kok etc.
Fisken, er børtc, eg:begynner onsrt å bli  en  like sjelden vare som
kjøttet, sam ikke har . vært utdelt siden isonmer. Grønnsakene er mer
eller mindre vokk og skummetmelken er en sjelden luksue. _ Ja  s4  vidt
er det kemnet at.den unavngitte "fungerende fornann" i Oslo forsynings.
nemnd 16 oktober offentliggjar en neddelelse til publikum om at det
skal frigis klippfisk, saltut fiskefilet, tørrfluk og eventuelt terr-
fisknel til 20 niddager i tidsrumnet 15 oktober-15 november. Meget
forsikttg gjør hnn husnødrene cppnerksom på at den frigitte nat ikke
skil braes til dyrefor. -- Under slike forhold våget ikke tyskerne
å helde sin vdnlige høettakkefest på Universitetsplassen.

vVv

"Minieter" Irgens sykepernitterer seg stadigvekk og forsøker å komme
fra det hele.  t orleden foretek gestedo en grandig undersøkelse av allt
kontorene d hans departement i Anerikalinjens gård,

vVv
Farlige våe-en: To eldre herrer nv staden, gedceier Weatye Lgeberg og
advokåt Adolf ger er arrestert etter at tyckerne har funnet noen
h-gnatr ener i degerklubbens hytte vcd Bogstadvannet.

.vVy
Reichumarschall Hermann GørinP var ikke tilstedc ved det siste stere
onpstivningømøte Iitler holdt for partiets pamGer i "hovedkvarteret".
Forleden hadde de tyske aviser billede av Hitler som gratulerte Himm-
ler med'hans 43de fødselsdag under denne kenferanse. Dette tyder på
at det ferhelder seg riktig når det fra Tyskland forlyder at døring
or i unåde og at hans relle som "kronprins" er overtatt av  ilinw1mrs,-.. _ _ _

vVy
"Minister" Skancke evskjediget ferJeden to 7frnksjenærer i Kirkedepar-
tementet, frk. Støylen og sekretær østlid. Alle fretkejonorer bort-
cett frh te har protestert. - I korges Brandkasse suspenderte "di-
rektør" Aeidell seuchef Bronn fordi han nektet å omgå.s privat med en
tysk forsikringsdirekter. Også her har funksjonerene pxbtestert, men
Meidell har svart at protesten ikke vil bli videresendt til styret
(Alf Whdst av hensyn til keneekvensen for funksjonorene.

vVy
Harstad: Politimester Lian  Gg  frontkjemper Dangbakk, tidl. cjef for
forsyningen i Troms, bilte ut for en kai forleden i fylla. Ble

• reddet.av tyskere. Lian er kjent for  a  ha vært med hirden å bryTte
Seg inn på statens toll-lager hcr eg forsyne serr: og hirden med tobakkL

Du utakrovne fra Dremmen  Gg  flalden til nasjenal arbeidsinnsats
sem arbeiecr hos Todt her ble permittert etter 6 mnd. hjemreice ord-,
net av Tedt via Tromae (20 mil nord for Harstan) hvor de straks ble
Ulskrevet  til nve 6 mnd.-

vVv
Møteblokdden.  

Havismen begynte på er mete. Den begynte med flitlers tale til
dO  --fenste medlemmer i det nazistiske Idng bler verden fordi
de gikk  na  dette møte.

pc forste tilhørere til nnzipreragdndaen reagerte forskjellig.
De latente forbrytertyper så den mulig tict hitler og nazismen betydde
for dem personlig i retning av eerikels cr  på andres bekostning, mnkt
over andres liv og did, hedin over fiender. De dummc lot seg blende
av de skjønne lzgne om Tysklands fremtid, Tusen=riket på jorden,
det godes endellge seier.- Acn den jevne berger cg arbeidsmann ble
bare redd, redd den denoniske ftpenbaring på tlerstelen, redd de and-
re ti:Htederende og hva ville foreta seg em han 2CZ sin mening
eller stakk av fra det hele. Bra mennesker var det ikke på det møte,
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Deres tur kom siden, da de latente forbrytertyper var blitt aktive
nazister, da de dumme var mnnge nok til å virke ved sin masse, og da
dc redde var blitt redde nok til heller ikke å kunne nekte å utføre
de ordrer nazistene motte dem mcd. Lesultatet ser vi.

Nazistene har eldri glemt hvoeledes det første nazimøte virket.
Derfor ble nye møter, farligere enn det første, deres viktigste våpen
da de skulle okkupere menneskeheten. Det tyske folk ble tvangsforet
med møter i årene for og etter 1930, ute og inne, først uten, senere
med møteplikt, snart også med plikt til nazihilsen og Sieg-Heil-rop..
Veien viste seg å være kort fra møteplikt til uniformskrav, fra nazi-
hilscn tiflekseiaais,-fra Sieg Reil til krig. Møtet var lillefingeren,
resultatet ble Stalingrad og Tunis og det organiserte mord av sivil-
befolkningen i okkuperte land. Råde livet'og sjelen var solgt før en
fikk tenkt seg om.

Her i landet har vi forstått dette for det ble for sent. Der-
for er alle nazimøter blokert. Den som først er kommet på et nazi-
møte, han kan la nit håp fare. Det nytter ikke å si til seg selv at
det er en liten ting eller nt en snarere blir bestyrket i sin motstand
mot nazismen av å høre propagundaen, enn overbevist. Nazisme er ingen
overbevisningssak. Den som går med på å høre en nazitalers foredrag,
er helt i talerens og meteterrorens vol1. Sitter du på et nazimøte,
er du lkkE, bedre enn at du vegrer'deg ved som den forste å demonstrere.
Du er under oppsikt, og vet det. I øyeblikket vil du ikke risikere  a
måtte gå i fengsel alene for noe som kan synes å være en-nytteløs de-
monstrasjon. Og du savner enhver mulignet for under møtet å organi-
sere motstand blant tilhorerne, du blir arrestert cm du ber om ordet
(vi har eksempler nå det). Derfor vil du måtte høre på tsleren, sann-
syhligvis ned indre motstand, men - i taushet. Og fra den påtvungne
tausbet til den nåtvungne tilslutning er veien ikke lang. Allerede
den som tier, samtykker, sier et gamnelt erd. Men det  kah  gå lenger.
Er taleTen smart, kan han ikke hare utnytte din taushet, men bevege
sely sine metstandere til å smile over en god vits, ja ved overrump-
ling fa dem til  n  gi uttrykk for nme som kaa ligne tilslutning. Vi
har eksempler på det.

Derfcr er det så cm å gero for nazistene å få deg til å gå på
møte, em ikke på e,or enh ett. Men derfor er det også så em å gjore
for deg å umnlate å gå på nazimoter. Møtefcrbudet z?elder både for (,,x-
den som nazi-tene sier har møte likt oe  -som får ordre til a
tor.  od, for deh son av n sz'erri het her 1,st til å ce eller høre
uislin e  eller•andre nazikor feer mens det enda-er anledning. Tgjem-

mefrenten ho:r nedlagt uttrYkkelig forbud mot å gå på nazimøter og for-
langer at du heller lar deg arrestere enn møte fram. Det er det første
og mest elementære bud av dem situasjonen i landet har diktert. Gå
ikke å nazimøter. Nazismen begynte på et mote.


