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21-,22- og 23-åringenes boykott av den "nasjonale" arbeldsinnsats har
vært nesten total over hele landet; men det er vanskelig å fa tak i Påliteli-
ge rapporter fra de forskjellige delene av landet. En 'illegal" avis mener at
ialt 1400 har møtt fram. Det er antagelig en  70-75  000 unge menn som omfat-
tes av de siste innkallingene. Hvis tallet 1400 er riktig vil det si at snaue

har møtt fram til registrering. (Av disse er en del nazister og dessuten
må, man regne med at en del latt seg Tegistrere fordi de var Låikre på å bli
fritatt p.g.a. av krigsvikttg arbeid, ddrlig helse etc.)

Vi gjengir her en del tall som ekulle vmre korrekte: I Oslo har det til
og med 31/5 møtt fram  55  unge menn til registrering, i Porsgrunn 1 eller mu-
ligens  3,  i Skien 3, i Srevik 0, Gjerpen ng Solum 4, Eidanser  3,  Hallingdal
1 (han var nazist), Kongsvinger 1, Magnor  3,  Strømmen  3,  Notedden 0, Rjukan 0
Fredrikstad og Sarpsborg gJennoManittelig 3 og 4 pr. dag. Fra andre distrikt-
er er meldingene like gode, men vi har ikke eksakte tall. Bare Hamar skal ha
sviktet.

Den siste uken har sitt et nytt håndfast bevis på hjemmefrontens urokke-
lige holdning. Denne siste seir vil vmre av stor betydning for hjemmefront-
ens videre kamp, stimulere alle nordmenn i utlandet og vmre et manende eksem-
pel for andre okkuperte land som står i fare for å bli mobilisert.

Saken har cgså en nraktisk side. Disse 'unge menn som har nektet regist-
rering, må iellfnll forelobig holde seg borte fra sine hjem. De trenger hjelp
mat, husrom, arbeid etc. Støtt opp om vår ungdom og gi den all den hjelp den
har bruk for!

• UKEN son GIKK (24. - 31. mai)
Den italienske front. Som forutsett kom de alflerte styrker i Anziobru-

hoder, til spille en avgjørende rolle under annen fase av offensiven 1 Italia
Da de frontale angrep fra sør hadde bragt bovedfronten i bevegelse, rettet
Anziostyrkene et visstnok ventet, men overraskende enersisk støt mot den tye-
ke vestflanke og rygg, og oppnådde allerede den 24. mai innbrytninger i de
fiendtlige stillinger. Den 25. ble det meldt at en av de tyske hovedsam-
bandslinjer, Via Appia, varebrutt i flere kilometers lengde Ved Cisterna, og
dagen etter at styrkene fra AnzioLavsnittet hadde forenet seg med framakutte
aVdelinger av styrkene fre hovedfronten. Ved en mektig bevegelse ble hele
den•tyske vestflarke 3'sr forbøyd tilbake mot NNV og presset opp mot fjellene,
en monstergyldig gjennomført .operasjon når man tar i betraktning hvordan bla..
de nontinske sumper begrenser de alltertes bevegelsesfrihet i dette område.

Samtidig ble angreeene på hovedfronten intensifisert. 25. mai meldtes at
Pontecorvo, Lenola os Terracina var erobret, og dagen etter kdnne Hitlerlin-
jen betraktes som nedkjempet; da var også Aquino tatt, og de forente allierte
styrker kunne rydde hele området sørveSt for,Via kppia. Cisterna og Litoria
falt samme dag, og dagen etter meldte B. arme at kanadierne som hadde oppret-
tet et bruhode rå den annen side av Melfa-elva, hadde tatt Monte Calro. Den
28. meldtes at amerikanerne hadde'tatt Castro del Volsci_pg Ceprano ved Sacco
elva. L,engre vest var Sezze falt - og styrker fra 5. arme hadde begynt be-
skytningen av Valmontone og 6. riksvei,etterat byen Artena var erobret. I
Llri-dalen presset den britiske 8. arme seg videre under seige kamper, og
stormet den 29. mai Arce, et viktig veiknutenunkt på Via Castelina, eller
riksvei nr. 6, tyskernes viktigste eambandslinje til Roma etter avskjæringen
av Via Appla. Etter Arces fall strømmet store styrker.av den 8. arme over
1.41rielvas nordre løp rg erobret i rask rekkefølge flere andre byer i Liridal-
en, bl.a. Fontana, Onicano, Alfadena og Arpind; veiknuteounktet Sora er alvor-
lig truet .og, langs riksvet 6 rykker tropper fram mot Frosinone. Lengre vest
har styrkene fra det tidligere Anziobruhodet presset tyskerne opp mot Velletri
Valmontone-linjen. Den sterkere tyske motstand i dette avsnitt synes å bekref-
te formodningen om at den næste forsvarslinje går over disse to byer og dermed
delvis støtter seg til Albanerfjellene. Linjen må være ført ut til kysten et



STED norjevest-for -og fortsetter antagelig 1nnover 1 landet retning Å-
vezzano.w Er detto riktig, har den tyske frontlinje i øyeblikket et meget uøko
nomisk forløp-, med det store framspring retning Frosinone-Sora, og man
skulle tro at de strider Kesselring for tiden utkjeuner her, vesentlig er av
oppholdende art; når de cr så hårdnakkede som tilfellet er, skyldes det dela
terrengets beskaffenhet, dels antagelig også at her fins ganske sterke forbe-
redte stillineer å støtte seg til. Man skulle lkke tro at han 1 lengre
kan risikere sine styrker I et slikt framspring, når man tar i betraktning det
sterke trykk de allierte allerede øver mot Valmontone-avsnittet og de ganske
betydelige tap omfatniengeoperasjenen fra bruhodet påferte hans styrker. Hitt11
er det tatt vel 15 000 fanger 1 Italia, og kampenes hårdhet 1 en rekke avsnItt
lae formode at tyskernes tap 1 falne og sårete ar meget betydelig. • -

Den kraftige allierte offensiv har brakt tyskerno i en tvangssituasjon.
Enten må de flre forsterkninger t11 frontlinjen, eller de må falle tilbake un-
der oppholdende strid. Det ferste alternativ er forbundet mece meget store van-
sker. De tyske strategiske reserver er allerede meget anstrengte og tyskerne
må i. ner framtid regne med anerep på andre fronter. Men det kan heller Ikke ve
re tlltelende for den tyske ledelse å skulle falle tilbake på en linje i Nord-
Italia; helyeaye representerer jo on viktig fremskutt flankestøtte både for
ealkans kdriaterhavskyst og for den fransk-Itellenske Rivierakyst, begge deler
avsnitt som 1 høy grad er truet av Invasjon. Sn alliert framryknIng.til Poslet
ten vil også luftstrategisk være betenkeleg for tyskerna; et overlsgent flyvå-
pen vil fra baser her kunne rette ennå mer tilintetgjørende slag mct den tyskE
industri 1 sør enn nå er tilfellet. Forelebig later det til at den tyske led-
elee fa1ger en mellomvei: å trekke forsterkninser til fronten I sør, men barE
fra forlegninger 1 Nord-Italia, alts& uten å angripe den sentrale strateglska
reserve.

Det viktigste resultat av felttoget i Italia er vel hittil den moralske
styrkelee resultatene betyr for de al11erte foran sommerens stcre offensiv-fo-
retagender. De allicrte styrker har nå revanslert seg i landkrig mot tyskernE
og vistit de kan ejennomfere vidtrokeeede operasjoner tross motstand av elltE
tropper, og det 1 et avsnitt hvor forsvaret dossuten kunne støtte seg til ste/
ke st111inger, forberedt ejennom lengre tid.

LuftkrIgen har Jeden forlepne uke nådd et nytt heydepunkt. Natt og dag
har tusenor av bombefly eamret løs på tyske mål av-strategisk og operativ kar-
akter. Foruten mål 1 Frenkrike og Belgia er d2t rettet kraftige angrep mot
Berlin, Ludwigshafen, Nachen, Mannheim, eaarbrucken, Tearlsruhe, Stressburg,
eetz, Diisseldorf, seetreee for den syntetIske oljeindustri i Mergeburg o6 Ze-
itz, - Kaln, Tutov og Posen (flyfabrikker), Hannover, Hamburg, MUnster, Halbel
stedt, Osnabruck og Oschersleben (flyplasser), Leverkusen osv. Fra baser i I-
talia er østerrIkske mål bombet og Donau minelagt i en strekning av 2oo km:
Dessuten cr det foretatt angrep mot kv1gnon, Lyon og Toulcn 1 Sydfrankrike.
Der er kestet bombelaster på opptil  k000  tonn 1 lapet av en natt, og tapene hf
vært ecget små. Et interessant trekk man synes å kunne skjelne, er at bombinf
en vesentlig har vært konsontrert om mål av stor betydnIng for tyske troppebe-
vegelser og transporter forevreg langs kt1anterhevsvollen og fra det sentrale
Tyskland til Frankrekc og kystavsnittet.

det fjerne estee står amerlkanske tronper nå ikke mindre enn 190 km vef
for Hollandle, og den 28. mal ble det meldt om en ny vellykket alliert landgae
på Wiekøya nord for Hollandsk Ny-Guinea. Operasjonen er et nytt ledd i Maeår-
thurs omfatningsstretegi i disse områder, idet herredømmet over Wiak ytterlig,
ere vli strupe japaeernes sambandslinjer til styrkene på øye, og kanskje bety
innledningen til de_alliertes endelige seir her. De japanske tap på Ny-Guinef
anslaes til 250 000 mann + bl.a.  2340  fly og 272 skip og 2317 lektere.

Bulgaria. Den hulgarske regnet Philof ar nyl1g vendt tilbake fra Bercht(
gaden med et tysk krav 1 ultimatums form om dannelsen av en bulgarsk regjerire
som garenterer okst samarbeid med Tysklend og fullstendig brudd med Ruseland.
Tjletenden  I  landet er kaotIsk og partisanvirksomheten øker.

Fra østfrenten melles om et kraftlg tysk engrep nord for Tas1, hvor en
kile er .Crevet inn 1 de russeske linjer med store tap. Operasjonen er vel ba:
å oppfatte scm et lokalt tysk forstyrrelsesangrep, men den kan gi et fingerpel
om at den russiske oppm s:_rsj nå begynner å nfle sez sin avslutneng.



-v1kuis deoatt i det engelsko undernus.

24/5 åpnet Churobjll debatten i det engelske underhus. Hans uttgdelser
vakte voldsomt ordskifte. Prinsipielle spørsmål av vidtrekkende betydning ble
trukket fram og ble senere ivrig kommentert 1 den vestallierte presse. Chur-
chill erklærte at den amerikanske og britiske regjering ikke så seg istand tfl
å anorkjenne den franske befrielseskommite under De Gaulles ledelse som en-lov
lig fransk regjering. Begrunnelsen var at man ikke hadde tilstrekkelig sikker-
het for at befrielseskommiteen hadde majoriteten av det franske folk bak seg.
Times hadde dagen før framhevet at man nå ikke hadde annet å gjøre enn å aner-
kjenne befrielseskommiteen som en virkeliS fransk regjering. Opposisjonen mot
Churchills erklæring sbm tydeligvis var meget kraftig, kom både fra høyre og
venstre, En konservativ reoresentant karaktoriserte 1.nnstIllingen til den fran
ske befrielseskommite-sem et grovt politisk og diplomatisk feilgrep. -Det ble
framhevet at man hadde vært tilbøyelise til å undervurdere den rolle Trankrike
sikkert ville komme til å spille etter krisen, og at Englands tilknytring til.
Frankrike vil komme til å bli så sterk at man sikkert ville gjøre rettest 1
aflerede nå å vise det kjemponde Frankrike full anerkjennelse. Selvom forhold-
et til Russland er blitt det grunnleggende 1 Englands utenrikspolitikk, er-et
godt forhold til Frankrike av vital betydning.

Det ble bekjentgjort at De Gaulle var innbudt til London for å dreifte
gjenstående spørsmål I ferbfnnelse med befrielsen av Frankrike. Fra Algier mel
des at man forstår Uhurchills tilbakeholdenhet som er befinget av rent juridiS
ke overveielsor, og man setter pris på hans åpenhjortethet.

Churchill erklærte videre at de allierte ikke kUnne gripe inn overfor
Francos totalitære styreform 1 Spania etter krigen. Man hadde ikke rett til å
blande seg i et lands indre anliggender sålenge det ikke foretok seg forbryter
ske handlinEer overfor andre nasjoner. Også denne uttalelse forårsaket et liv-
lig ordskifte, og det ble framhevet at det Spanske fascistiske styre hadde bi-
dratt til å styrke Tysklands posisjon under krigen.

Tysklands bohandling-etter krigen ble også drøftet. Det ble uttalt av en
representant at dersom man lot Tyskland beholde den størrelse det hadde før
innmarsjen i OsterrIke, så ville vi anart- oppleve en  My  -krig. Polens Vestgren-
se måtte flyttes inn 1 Tyskland,mentedian, og Ostpreussen måtte evakueres av
tyskerne og frnlemmes i Polen. Dermed ville også Polen få erstatning for de
landområder.som detevontuellt måtte avstå i øst.

Et annet medlem av underhuset påpektb det fellgrep som ble gjort ved av-
slutningen av forrige kric, da man ikke forlangte underskrifter av HindenbUrg
og Ludendorf på at krigen var militært tant. Slike underskrifter måtte man sik
re seg denne gangen fra ledelsen for de tyske hærstyrker.

Andre stemmer hevet seg for at man skulle preve å få Tyskland med som rep
resontant 1 der verdensomseennende organisasjon som skal dannes etter krigen,
Man skulle hurtig henrette de anavarlise naziledere og gå så radikalt tilverks
at man fikk utryddet alle som syntes opplagt farlise for en demokratisk utvik-
ling os deretter soke å få Tyskland med på samarbeide.

Utenriksminister Edon redegjorde for de aVtaler England hadde inngått med
Norge, Holland og Bolgia om forhold vedrørende befrielsen av disse land. Ord-
lyden av disse avtaler var ikke blitt offentlisgjort fordi avtalene inneholdt
visso nuni:cter som ropot detaller 1 måten befrielsen ville skje på og  SOM  derfe
måtto betraktes som militmre hemmoligheter. Han uttalte videre at det fra fi-
ondtlig hold var blitt påstått at det var Innsått hemmelige avtaler:som medfør
te landavståelser fra europeiske nasjoner til Russland, "For det første har vi
aldri innsått noen hemmelis  avtale angående de territorielle forhold nasjonene
imollom" sa Eden "og  noen avtale av den art som her or blitt  påstått har vi  
aldri villet inngå eg  vil  vf  aldri komme til å tringa. Det er nok så at vi sær-
lig  føler ose knyttet til visse områder av Europa  os  at våre interesser særlig
er konsentrert til disse, den vi er likevel av innstilling først og framst
euroobere.  

Churchill kom også inn på den vordensorganisasjon som skal dannes etter
krisen for å sikra frbden. Han pointerte at den måtte være utstyrt med makt-
midler tflstrekkolice til å forhindro militære ovorfall landene imellom.



L4r gok

idr svle  10g1  nyt:annate . nreeke regjering broskapsed til kong Georg
II i grea'-a sostaldemoratlske partts.leder Pasandreou dannet de
nye -,ablnett og bie selR pronlerm I ntster Cag uterriksmintster. InnenrikstInt
ter ble acfakles Venlzelos, sønn P2T den tidllgere republikanske fgrer

Denne begtvenhet betyr først eg fremet en lyk 1ce1i avslutning på
en lang • g bitter pollt,sk kamp med dmt resultat at nai.tten 1 lopet av krIgs-
ttden er blitt forflyttet fra ytterste heyre til lsngt mot venstre. Dessute
nr det en begIvenhet v 0111tY:r tmtvdning idet den innebmrer en samordning a
e- dermed øket sle/?:cr,ft hon ena ttrfli-jmre spIttede t:,reske sartIsaner. Det
hir. Interec r:o å teTne opp hovedlinlene i den  vreske polltlYcks utvikling unde:
-rihan, V'ke mIndst fordi en alr • så godt billoda av den politiske forskyv-
ning  1  demokretle ,. r-:tning som har roregått 1 en rekke eillerte land under
krt3en.

Da krig,en  J ed  brøt ut 1c4c,  var Grekenland.et mIlltærdtktatur
inde: ererai La::as. Belo mollomkrigstiden hadde det remt en intens kamp
reilcrj nonarIs .e r spah1F-anere, o landets forfatning sklfZet oellom re
gu11kk or ../en diktetur vax det alltid. merg II kom nå hrOnen

ved et cg 1 193 det innfart et sterkt hayrepreget cg
Lunkve-.11.11.r . diktatur under generel :lahaxes. Det kom all1Jimvel til kr1g mot

1»41 c5c senere wct Iyskland, o."!'det greskm folk vlste gjennom sin fz
ste at naienale enhet var -terkera enn der indre pnlItIske
---lhtte  c.e h en det stere flertall I det grecke folkc var ennå ikke nådd frar
til rikt1:g :sPLzIsh nedenhet, hvIlket t  :7-.unnen svnes som en selvfølge et.
ber de dlktctoriske streformer som hittil hadde værl berskende I Grekenland

kien etecat cre u.land 1,2Ade ur.:Atet'.canItulere overfor Tyskland,  03  folk.
ge,ynte 3i ;:. ggen frivilli.e  k emp mot overfallsmennene i fnrm av passIv mot-
te of  :e rt1s2nr13, var det notur11:.; at do store las av det greske folk.rc

1.cgerte brati.. Imot sln een umyndig.;jorte st111Ing og Ikke lenger ville hod.
leo nede. ne Inoså sln ogon 'nehydning malct, og i deres naboland Ju:
;oslavia fore.givk en frilihig 03 . ongrtsende folkerelsning umder •21tos ledelse
iom måtte vrika kraftf 1nnspirerende på [rekerne. Det oppstcd to hovedgruri-

av »arZleaner 1 »anland. Den ene ir under. nevn av £1.gs og må nærmea1
garekterisares scm  1  renublIkans L. forgefrentbevezelse uten noe . sterkt kommu.
-ilsttsk innslnf;. Denne . /luppon represontorar der overvoionde folkestomningel
nen er blitt kreftlg ':eklem)et av en mindre gruppe ;dldes - som rekruteres al
Yffiserer snm støttet .:Icataxan d'ktatur.

Don Frr06,e rectjern3en 1 Talro'ststte og forhandlet med denne Edes-grup.
-en. •epresentaner fre, folofronton derimet, som.reiste til Kairo I lasst
ied krev om f toe tge nedleer 1 re cr1 nen og  k rav om st kongen ferst

V6n je ttl.nLe hil [,rekenland ohter folkeavotemnInr, ble fullstendig
',vIst. Grekenland kom /:at tll en rek ke  sammenstgt, efte blodlge, mollom
.cl,:efrotens :gerhIsaner og repzjertngstIlbengere. Cgså utenfor Grekenland

rOmil (,et til opprar not regiertngens militerapearat. Enheter av don greske
1åte 1 tsktet I tre uker lystre o2dre, og det samwm jorde den

Teske trIcada under saaie tldrrem S1tua3lonen ble etterhvert meget
rg g2 lersi (engelst- over.etefalande for de allierte 1 i.ilddel-

evsget-oc :Idt:,Pten) intletivet til merlina med den :xeske konge 1
De:ne a-ril med nadisere dersom en folkeavstemnIng

:reen".end ettar krtgens slutt vt3te st jette var folkets ønske, og han mec
leito re:glortn.7,en 1 iaro at ban viLle c-pfordre aofokles Venizcile s til å dat
.J re.;gjering. Idni,elskwennene e,tså ha tllotillet Eles-'rupsen i ''reken-

rt ultlnaLubl em A slutte sec til folkefronten dersom de  f ortsatt ville
,ewaret.de med de LIntlen 1 ,:mn angelske polt-tikk er helt tilsvara,

eem er knm2et il uttrykk I den jugcslaviske lhonfl1Lt.
VonI 7m:c:3 st.:b e u ii a lan;;  wed å fd dannet en re-cjering med de

?0;:-.eent2ntar ,)c.:tående av ledera for de ferstjullige :raksjoner inn .
re'-ke franstdenda 'ersoner fra den greska undererannsbevei

ren ')Jn aul.tc'_ot ut av landez, 04 1 ntatt3r fl.v mal 1:r 5ie det holdt et ffre



onpfordret av kong 2re0r7 til å. danne et sam11ngskshinebt. Møtet skal ha bA,
rot preg av et feldes onske.om å samle de divergeeende prupper 1 Grekenland
tel sn sterk demogratts- og nesional enhet og å danne en nasjonalhær av de
forskjellige eartisanstyrker,

Det er en meget liberal regjer1n7 som rnå. er dannet, men allikeval en sam-
lIngsrevjer1ng. au Papandreon uttaler den tyrk1ske ereese at han er en klok
og mteholden mann som lkke er bundet av nogen absolott partlpolltikk. Denne
Lurt150,lo6ale fornkyvning av makten fra ytterste hwyre til langt mnt venstre
er 1 virkellgeeten en sensaslon. Den viser krigens• akselererende innflytelee
p. de demokratiske teddensene 1 et dIktaturstyrt lard og på den modnende pol1
tiske bevissthet hoo folk som er henvist tll å fore oartisankrlg og lide
hungersn.id for å ree,Iie sin frihet.

- o -

Islands ve1.

Island har hatt folkeevstemning. Felket ble forelagt til b1fall eller for
kastelse: Nlltingets Ueslutninver om oposigelsen av pereonalunionen med Dan-
mart og innfrelson åv :eettOlikk. For oppsigolsen av un1onen stemte ca. 27.8o
uens 17o var mot. For republikk stemte ca. 27.400e ca. 5oo stemte mot. Velen
llgeer nå åtegen for et helt selVstendig,republlkansk Island; den nye forfatnin
skal tre 1kraft 17 luni iår.

tter marese huedrs års forening først med Norve, så med Danmark-Forge cg
sede11r; med Danmat, har islendingene det sisto hmndreåret hatt fullt selvsty
re som md2.. I 187o-,åreme gav Danmark Island neston fullstend1g autonom1, og
ved forbundsakten av 1Ç 19. blo la.ndst ases*ftont soal ouveren stat forenet med
Danmark 1 en personalunion Herening av reftts11g 11kestilite stater under en
fvrste), Dahmark tok seg nv Islands ut:srlkspolit1kk, som dog alltdd har vært
AV lite format. Tsland tok f. eks, al(.rbS noe skritt til bli medlem av Fol-
Ieforbundet, og uten islanlsk sanksjon knnme Danmark lkks slutte internasjona .
le avtaler som var binnende for Islånd

I foreundsagtan av 1913 b10 det bestemt et unionen skulle bostå nforandrod
til 1940, deretter kunne don med 3 års oposigelse oppheves av hver av partene
ott,er folkeavsteuning. dnionen ble i 1940 oppsa,d, fra Islands side og 1 apri-
1940 etber Dreeocksokkupasjon av tyskerne, overtok islendingene solv ladelse;
av Sin utenriksoolitikk,  li•et etter ble det valgt en riksforstander oh 17.
•a1 1r)41 vedtolgeklItinrget en resolus,on om at repubL1kken okulle.innflires sa
renart forbundsal.ten tillot dst, d.v s, etter utveresn av 1943. Det republik-
ksns Ie grunnlovsfors1ag er blitt beriendlet i 411t1n3et

1C. mai, oam..e doo; soffl 2ysiland falt ino i hol1s » 0 5e1e1a, ble Island
bosatt av engelsgmangune. r 1uli 1941, kort tid etter det tyske anArepet pA
eovjetunionen, kom edicrlkanernb til Island o- avløste etterhvert de engelske
etyrker. Forholdet befolkningen og da'alllerte tropper er godt.

T begynnolson av ai Lr hervoedte kong Christlen seg til-det islandske
fole om had dsm vento med forfatareformen t,1 de to land ikke lengre var
okkenirt. henstillinven ble ikke etterItmmet. De abnorme forholdene har på-
skyedut den konstituclonelle forsedreleen. I 4 år har Island vmrt henvist til
sog solv, og lneSst v'l også stå felloteneig frItt når etterkrigstidon kommer,
(unton vtile hlitt oroiast solvo-a lrninen ik 17.6 var kommet).

gn 1slando nvls c vbr 1 nnledni-nfl kon,7 jhristtons kenvendelse; "Det er
ikes bvil om at nnemenk ec okkopert, mES:n hve island angår er situasjonen en ar
000. Is1 2.nd 310 o'i-n*:rt for 4 r dder, ioen Penno okbupaojon oppharto I og

ovtal? som bl? nruffet med blA om vebret easkyttelse Den islandske
rbyering IneeIke den.b ovtale uten fra noen kant, Tylemnd har hand-
11nefrielgt oe har nv ehrl vilje vaIgt å vere g1enet IP lend som er venns1-apol1
inust,elt til de fenbets nascaner bet betnaktor see som alllert med den hel-
tbuoIlgb nJbjon i C:ons ka,.@) for frIbeten og er stolt over det." Idike
utt-lelset • jer ,et glart at forroldet.til Donmark fremdeles er vennskapelig,
men smem stats&nister laordorsoo ss. for en tli o1den "denns lengslen etter
selvstendi -het Tirs.-er ss i blodet " :s1?-rC vil derfor brvt:e ned brden.
"Vold co makt", so statsu.in1steren, "her fcr on tid slitt ist,:4*e:2 det nordts-

e -rbdbt, ikIt knekke den fr1hetens nd som forener eo Morden."



s.gyndatisde eller  ånternasIondlisme

Vår  nh-fflo  lne  7  cr  --  o ot Onk.  vtner1 cjehne rdsjenol1sMe, mot• chauvi
nesen, •eh oppfvetn1 na.sion st1r over-pdionnddrg r.sjoner og har ret
til - le, 1110,  onhyLcn 1d-cinnicder ol'Ort til o  a  shofåc seg berredømmet ove
nrerden.  nc3-  3 dd deeLe h,d1 gruker tvsherne alle mliler. Jenslkten belliger

et, sInr do. Js, cen er:handilne, er gned eller slott er bare avhengig av
s1J1 efer tigner elied  Lnnlinn  Ivski å rds Interesser, LanUsforreSerl er den enes
te fonn for forcedee'i egskeid:dennjerHer. dor de,,ri er det 11.(<e forrederi å s",71
to de fuorhienre rpreu? odio Vdr kultur  d_ve,g,:,er på o-; sdm vi mener er en forutse
... r, flor vldere frgcornvItt og utviglinge De vet bereett hersvn å ta, benovr
et f,11 IvghTfldid, - (-. de or V1111ge-til sette dlt inn for det.

ner  .v. etder 1;c1e Tn1:,5E I T:H.6 for nordimennenefl 'T,2 1_,,c1 e 'dor.se det eneste
ho et -or nss  De  fleste nOrdmenn .v ynes 781 at horge er det vakreste 1 ver

(-3en, nt deb nec.cCe erroot er det beste enstrument.en for terken og at det nc
nn3 oenher 1 nmaåenieldet og -decnorelm  . kg ratteregensnorene raker hdiyt opp Der
nornne nv,Hcoren cled ovene ne skncuene eg fjellene, kulturorven me,d dik.terne
(Jed er.v,-in-•d, -"vsier  0:  Djhrnson- t sotssen) og,•for3kerne (Crånsen, ,°,31. os

Hou,H s er) etc. eto.,.3J.t.dette er vårt,  OfÇ  vl er  e•  11ksom tyskenre for
31tt leeen) - ollij  0 11 å O.dte  livet 'nn Pnr Nere:hvid det treno's,

1r ilr-n o-oå„ Lreoe-11c1.er1 cel,  rrerge hetyr ndt -flonOss (fOrS*Vidt  E

',/ neds'oro'lsCer)  , dend  vi vii Ik'-e, tjend Norger  sdk  på, en 315,k måte 3.t e..neIrc
land dg,,rveå cl,r  t112gv.-1 (E.»,- åpennår-nrett. • ' 71  sy-rea:lkke  vl har rett tll å.
13. -Ocrge dCeåretY_Ted, e10  sec; p4 •ondre-IgndS bel-entrins. Vi mener at de more
gke ncr:deLieH3 f-1 gier:\dds orså 1 detlgreerdadlone seviareg»det, )dcke fordi
vi I  (T)  fhr sed 1r nå doke,- men for,21. vl hener det er en nddvendig forut
de.edlnd  for  -1.1h1.91, vcetdra  oh. fr-Pålekrith  i  verden.  Vi  strever 3ipt det  mål
1).e 6T bond1e jP.Lt il.HHYttS thterrei.dionnie kcn/eflII_Cer hvor ',:orte er 1-1-r,--_  .
nigne,ce, slin: sno Hroone He.åke det, TheT„en var vel  allars  ddcr norsk- enr hgr
L 3enne fnnnehh v1 or J-' Inchirnecjene3lig,cerd
. Cneled 1nterror-Yene11oL bad1e .9elvta er litt darlig klenc^, 1 mellomkrigsti

den. cenne ov "internkuonvIlsteneu  var  karskje ideaLsisse drammere, rot-
l•e.e chnten si..1cc 1oådononkter 1 L11vgrelser. Cd ntert sett vil v1 v-ere ti
0 hiveli10 eil A Lro il, , - lkke kgo b12 en nwcic oJo nrennende og realistisk
Indcdrnnejordildt d.chn .4. ån et okkert nåsieu2lt grunniag :S. •tå -.A.

,neef, nerrost nucceseoånror 1nterrcesionoll.sren I Oen betydning ordet her
eLir årukt et cgtc n'neY-lingnetrnr i d..ivonn for å-et solldaritet ce, niedftle]
se. T He LIdi•åde Y1er HI-7.1c. fåcc:',en-smTer; gTle som ikke tillåcirte den
vor dredinedn c,-) 1-Lreic-c,. 5ohere stO Svd,d tlot frocnt Dter3-gdingene var noex
chnrker se ik'•e c1nie krev rnt å ell rrilg behåndlet -V.s-rite7.e t land, TorgE
bLe ettertvårt soclet og vi trenste 1 årnundrene utovor en litt tron.gsynt rec
sionr.id -sr » 1.,vo-.:e grn cy3 stectgkyan.m.in-4:en. ..ed kommnnika?lonsnid1ene:

cti.r.i:cre, .i.e.) _L-7.•,-1-1 ete. er verden nå nd 33onde cåter elitt en enhet 102
Tonoo heH::ore:cHolii.cie hendgne oli"r f1gon og flere. ount@r Lfryttet OT);9P,

Iili rånteh -v 72.f-21EL. Yvl er encomerg•srd på., gt dennes, ntvtkInd er for grovt
ehiocort, .•cchn trdne 1.gevel eion ådr noo nv snonnhoten:.

',/dt vi hon -11orne en åstte vninh reffl i ntv1go dee 1rternasjenale
sdno.rhedne. sån c.rnn-Idd, 7v de nosjonole ststene. •en det cr langt fram, D.<
neir tatt rendeilg, lano-, tld før samlivot Innen en stgt begynee å bli naenlune
sivilisert, og den nå någående krigen viser at i internasjonale O'crhr,ld er
sivilisacjenen 31.co koånet sirlig inngt. Det fins mano;e so;11 mener at hard-
lireef 90M ville koste nt negnesne frtheten hvIs '12. 31e hegått i et vanlIg
gamf"und, er heroiske c.7, nenerlotis.ce hvls de blir benått 1 landets interesse,
Stotelie nener at de :idr rett t11 .5eJv g avgjøre cor, neres. rettIsheter er blUå Y
kreoket, cd rffl de skol straffe et land  soJ  ;ehter deres mening) har forbrudi
ser, Loottg 3r1r det n1C.Inneltge morals'ce prirsid3er. Len In.10'ee hoder har
furecee •t dt 1o1 -2no. tn sle.-.is morallflver. En. som 3jelder når 3i,an handler i
onoon irtercsdo, go h genn rnic hah hariler .i stateos, Og cflplo-olatene I. edr.s.
nar -ått naårgt i•d I hodnt e_e-_, lelatitet mot fndrelandot sår foran slt annel,
Len de sncte uoralnke normer idå -åjeldo statere Imelloni srm irnen en stat,
1.on mcudolr•o stenJogrd cfgtede imello:n m?, heve3.



Wi. klempeorganisanyin nYlgiser "&m7nt'.

Det nillert. .&ri for alyilforvaltnIngon av da ccu-oerte land og Tys--
and er nd st.ort  sett  klart Do I.v-ile admIndstrsaIons-loner forntsetter
.e stsJtIer: 1) aill.ert forvnitnIng i erotrede.omrdder 'avor milit'tere oPera-
oner enrif pe.g n , evnvdi!et 51 nn nv erganisasien !t:alt "'..:1v1.1 4ffalrs",
do alllarte re-t.lerinrs ovnrtage\se nv den egoe hjemtleadatjnistroson så

mt rItlit-er 'ron'trell ik'.re lengre'er nilvendig, :t)  I za.-11oettelse av re1-r_on-
ru•.slon o: gjenoppby::: dng ved lijelft av •ap Intd-M:trta organieasIon Iirt:IA

Cverensh:erilstene oo  --tlann• fo r s,vilfarvaltnl-en  er utarbeIdet i den he-
dhonsigt sdke  ::- fl'-'-:pe p:!t enf;:'eHt:Ivt gom mulli er - ::.(recii.1 mIlitrigentro11

td ,t)rst ap..t1*.g honeyo tfl. vecf-iomseitde 1ards saviUefel-kr)nar.  '-?or Eiollands
tlbiaa og ':)orges yeai,-pmdnde nr det nd undertyclet avtaer c- ::t,  dIsse ali.1-
gte stater, represantert av re.g,lertr..Lene I. 1-ondon, sra1 overt, f.  fnnvnitninger
t snart dette er ,„_rngtlek n-tullg. 'It!.r r„ea -1,,ldor jr:-.Inke er a;on: ennå ikke
.nmmet overens om noen rle.ftïitiv orHnIn7. ?or-.tn,,'re beo2tte t4fritorier ng
:s,dand sunes planone d. b,stcm:at. g-)rrnil nv '.-:.e:.. ntirelL1,--narI.gnoske orgati-
?,sjon "Olv I 'NffaYasE for 1:0E: 16t:TE., Ti'ri - inialigens helt til frodeyllirrene
r farmulert. - Tn dol av rgsiCtand ,Itatsett.. a,:ivsa..t ::„ faliG rnder runsisk
g»upasjen. .

De en:,:e1sk-aterlrtn.3ke adwInistnans.:-1ranT.r fo n iot antydets fnrsto sta-
lun - Innen offirj..der hvor ati1i.tEtr over':nntroll anset rg. verlI. - er blaItt nn-
er'-,is",et en omfatto-de boarit-:.n12a .oi . gr=1:ug •v ,.rft-.trlogione fra. italln.
01v11 ?ffatrs".sn-n ov-Inser .-et omCiskut..rto og rs, ntl,ralttsta 'L'ant,nta-får an e•
en befalinmanct,soot fni:tak bl1r "olvil nverothar.-innm" .for d-in annen
ront, titrsf-tn erjnr gnnoral "-I,Is(nn'anver. "Cvil ,,ffnIrs'som el.a.. 31r31 ta s,
v dep rrayeniar.e 17ertttaoll over semintobra. c.,tve nri,arar --) I  mnAfnrayninEene td.
5v11befo1e_nIn:on ete„ 'aT.-^ nitTI'.,1et ..neg 7./.! en E,rornt oranisasjOn., 51g.ke min,

'ordi ntnn-aå vrre '''orbdritit n.'t, warge :erAull'., Ae terrY.ore1le altnrnativer
I de al1lerte, 1::', 'oeentte vostenro:no'c*u .atc_ter, bastemilap dan aillerte

Iverstbefalrnde .: _ta tijflt (il" ie :1,1LgH3Yrfld.0 r,--,yyrirre e:gen adulni
.brasjen s'-n1 :trg-n 1, .-, H,d1'."ot for .'nrgo, 1±1.i.Y::• "' ';::-1 ,T,.. it,aes å elt p
;t meet ti511.- etaP. •Hder rjdt aw.et st.-ni . '-. ;:or -C-Jr!.vin 1--ra,trs" re-
ta-ssentantor t'isNe !_--m--' ,are r,:.1 d n'i110 rnil.n som T.'nreIn1e1sos1edd melln
redkoltimande alllerte rogiaring (-1 .T-le .:LW,:rrtos 11:;y5.5!-,e 't'o2hre1linstitusjoner
:or fordaflng av forr,d, wtvarf,t nte.

Det pLarlagto tr.:-:::,e :tadium 4,1-'r TiE9),.: T-1rie v't±-tjststa. ourna--eiske a
.lore1se'r av milltpr art n1lerole er tiotffet, olg (Jon ogent1Ige konstruksjons

'a.:. (nde etter krigne '.J2 -]nder. Cg 6 :nodex etor e Tire:.e laodstignInzer
. 2uro:sn, anser man 2, tatn -oJti atl-tc. t.c-P;1.'; -:'%:' '2,-J.-r:t-or.:,rinat.jcnon gar
tette Igang fer c1vor ona Cen di'r_19.gbe Injlp og reken:t2.nlkojon.

1-v plonena for Ieeettelsen ev Illye',Ianf. ri.g.::.-o', vlsa;‘- ,nan n:turlIT, raok
!torro ti1ba1 enclder*:t, S'end: set,. 'an-n in:11 2± at der 711.1er,to gontroll ew
:Iv11adninlstrasio=, 00 rtclP, undarV12nIdgsveten, boTit'gvesen, Lea1e ve:
erdsln-retninT,ein etat. Ofl2r s;.r11-:.: ,nronde undnr en,flerlode n.v,i. lengde 'I!

:e kon ferusIe. ''Lt-tr,re hr'•' li'cl.-1:2r -.:». ''''.. n-js c-ilfolle  t11- sr
.e en rolls laag» et.er nt sILn-ta,orog- .n., 'k-lar 1 On eefrilt3.0 alflerte stnte:

nadonis, ekmoriLt: .-- --evetnn'..nnan.a trt1-!(,,,.•-til -119-S,C sporsmdl or
?nn,,.. s'i.jult bak Eurnons r4.dvn•.do 'T-griltIoInnca :.ar:itnnr. Thr de",-1 interall
:gte 'coutfliY,e, hosterde e.-.' rai.trnoontadIr '",or do -!Ir'.•a alflnrte stater,so-
. no:fn t» .:. har v..ert Pes,:jeff,nt Jud ttorb,-)1H3Lown 9V t.rsLag ',11 vdt.oenstil.
.tsndavilkår for :J.lyn_an-), s':el od ''-n-:Ing--nv..trt et fcardaz.: ow hoverdllnjene
tli den rArirrIvonee 1»-disitlor ,Ltend sty:. -. romr.,sion onSt-ftande aty den
,atterl”hiekT RmbassadJr I ,e.lYion 'tsinont, r_tpn .121.1t:,2i/H i.nanoottl-,r jusev cg an
yt.lonitam fAreng cr ::-: n,god. nf, det o:rmeste fagdy: cae: al.td, iferekug til v
t0;:stilitnndsbott-sfYe. dette fors1J.J onu or ..nf't-tde og .tetn.ljert

,1 nå cyerlates til tie rr,.:,Inge, on,_ar-nogo ot:' ruaal.-• e ri.Æjertngene til
ted1:jennelse aller hilflg. '-:t1 r*C1 riet c.lar'vc:.e.:3 t,1 de nvrige
tlfl.arto rerleiTeej. Irgic,n en ns.,,,,n-ac",- rdpoort til -ondon kravnr der.
.rtca111erto km-litt-: nt f,1..-3,-, gato;:sr olal ngot.?ns -,1krana t'1



1) alliert kontrell av tyske statsfinanser og krigsindustrier, samt slike
inausezier som lett kPn innetilles på krigsproduksjon.

2) begrensning av Tysklands syntetlske og plastiske industrier,
alliert kontroll av Tysklands innenrikske statsutgifter.

4) kontroll av Tysklards statssjeld.
5) tyake budsjettdebatter må vmre offentlige.
6) den tyske riksbanks og de fem største tyske erivatloankers kreditter må

overvåkes.
7) likvldering av alle Tysklands utenlandske investeringer til fordel for

de allierte.
8) all1orte muligheter for å utove vetorett mot den tyske riksdag, hvis

avrustningshestemmelsone overtres Rlennom lovbestemmelser.
Rapporten mjengles med reservasjon, iNdski1lig arbeid synes ennå å stå

gjen før bondon, Tashington cg Moskva sier sitt avgjørende ord om vilkdrene
til Tyskland. - o -

71,et underlordlske Ty.skland.

lapet am det siste år er det skapt en fast underjordisk front i Tyskland
RekrutterLigen til denne antinazistiske bevegelse har for en stcr del skjedd
gjennom desertortng. Allerede i sept. 1943 inneholdt 71elarmachts lister navn
på over 56 O.C)C, m=n som var "gått under jorden", ofte hjulpet av forfalsk-
ningsbyrder for .ldentltetepapirer og rasjondringskort, som fins i alle større
byer, eller ved ganske enkelt å tilegne seg papirene til et bombeoffer.

En sverske som rylig er vendt hjem etter over 1 års opphold i lyskland
rapoorterer at det tkke er riktig at kommunistene er den sterkeste opposisjo-
nelle gruspe I Tvskland, De er ganske aktive, men er klar over at de ikke kar
gjøre rec9ning med noen msssetilslutnink til sitt program. De går inr for d-
mokratts'Æ ng antinasistisk samiing cf vil tkke oreve å ta makten etter HitlerE
fåll. De har dessuten fåMt bes1cjed om at ,5ovjetunionen ikke er interessert
et kommunistisk Tyskland. Den svenske rapportør melder videre at de tyske
illegale organisasjoner nå har avfunnet seg med at ryskland kommer til å bll
okkupert, mens de tidllsere mente aM man måtte gjøre motstand mot okkupasjons
myndignetene. Rapportnren nevder at det ikk er riktig at bomhingen har fram-
kalt sterkere nasjonalistiske stramninger i Berlin.

- o -

-pnet motstand?

Tyskernes og naziptenes overgrep i den senere tid har gjort den norske
hjemmefronten mer krigersk og aggressivt innstillet. Og den ungdom, som iall
fall midlertjdig må gjemme seg bort, fordi den nekter å møte fram til T elli
er naslonal arbeidsinnsats, vil lett være tilbøyelig til å mene at tiden
er inne til Jimpnet kamp mot undertrykkerne. De får kanskje støtte av folk
som nå. bar holdt seg beredt 1 4 år ng som sier som så: "ndle andre yter sin
innsats; vi gjsr ikke noe annet enn å vente på en invasjon som kanskje ikke
kommer." Len man vter er innsats ved, å vente, holde seg i form os være be-
rodt. Dessuten har den allierte overledelse gitt klar beskjed:

24 ikke til aksjon for tidlejg' Vent på erdre fra den militære overkomman-
do, Sørg for ikke å bli oppdeget og tatt, •

Vi er villige til å sette lnn alt vi kan, når vi får signalet. Men det
er bare i tyskernes interesse om vår beredskap skulle bli avdekket på et for
tidlig tidspunkt. Lokalo oppstander kan tyskerne lett knuse og derved sikre
seg mot senere angrep. Alle krefter skal settes inn når invasjonen eller in-
vasjcnene kommer, og 9kare panikk oh usikkerhet bak linjene pâ de tyske trop-
pestyrkene rundt om i det okkuperte Europa.

Bådc i Frankrike og Danmark har tyskerne sendt ut falske flyveblad, der
de opofordrar til nartisarkr1g, og den allierte overkommando har gjentagne
gahger advart m ot slike provokasjoner. Vi må selvsagt også være på vakt.
Når signaLet kommer, vil det skje i slike tormer at vi ikke vål være i tvil.


