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Organ for heimefronten.

Norge skal vernes med viljer av stål.

Jugoslavia etter to års nyordning.

Nyordningen på Salkan kan i vår feire sitt toårsjubileum. Siden april
1941 har Jugoslavia vært under aksens herredømme. T:esultatet kan knapt
sies å havmrt tilfredsstillende, hverken for det hmrtatte landet, sOM er
delt op i ti forskjellige forvaltningsomer eller for aksemaktene selv.
Av alle okkuterte land tør nok Jugoslavia være det som har beredt Berlin
og Rom de største bekymringer. I denne stund er de nok større enn noensin-
ne, når man må regne med en britisk-amerikamsk invasjon på Balkan som en
meget sannsynlig eventualitet. •

Utviklinggan i jugoslavia har tatt en helt annen vending enn man ventet
etter det jugoslaviske nederlag våren 1941. Da regnet tyskerne mud at lan-
det ikke bare skulle bli en bekvem gjennomgangs- og transportbasis til det-
østre Middelhavsområde, men at det også skulla kunne levare matvarer og
råstoffer i langt større utstrekning enn tidligere, da landet var nøytralt.
Ingen av disse forhåpninger er blitt innfridd. Den oppfatning at landet
var undurkuet har vist  seg  å vmre en chimmre. Krigen fortsetter stadig 9  og
general Michajlovitjs patriotarm og de av ham uavhensige partisanstyrker
binder i det minste ca. 40 aksedivisjoner. derav 18 italienske, 9 tyskel 7
bulgarske og 6 ungarske. Tallet kan lyde fantastisk, men på den annen side
må en erindre at de aktive partisanene i berbia. Montenegro og Kroatia an-
slåes til å utgjøru minst  :150000  mann, og at deres bevepning iallfall del-
vis er førsteklasses. Ikke nok med at de har automatiske skytevåpen og ka-
noner av alle slag og kaliber, de har ogsä fly, tanks og til og med panser-
tog til sin disposisjon. Videre har de allierte på mystiske veier ordnet
det slik at en vi.s våpentilførsel kan finne sted kontinuerlig. Og i for-
syningshenseende er Jugoslavia blitt en byrde for aksen, det leverer hver-
ken matvarer- eller krigsviktige råstoffer i nevneverdig omfang, tvertimot
har Italin av sine knappe forråd vrt nødt til å bistå det hungrende
Dalmatia.

Hva man tydeligvis ikke hadde regnet med var at motstandsviljen skullg
blusse: opp hos jugoslaverne så snart de var kommet sew etter nederlaget.
Den aktive frihetskampen på tradisjonelt "snapphanemaner", sabotasjehand-
linger og alle former for passiv motstand, vant raskt økende tilslutning.
Til tross for de mest drastiske represalier - atskillige byer er rasert,
utallige steder brendt ned og befolkningen formelig utryddet i hale distrik
ter - og en veldig innsats av tropper både fra hovedmaktene og vasallsta-
tene er det ikke lykkes å stanse frihetsbevegelsens utvikling. Den har
tvertimot vokset seg stadig sterkere og vunnet stadig større tilslutning,
selv om den lider av innre splittelse og saknnr  enhetlig ledelse. Den ita-
lienske generalstabs rapport ifølge hvilken Italia i mars hadde større tap

døde og sårede i Jugoslavia enn i Nord-Afrika eller Russland, taler sitt



tydelige språk. Os  ee  v om det er lykkes ak_etroppene i cgin senere tid å
arobre en dol støree steder og viktis2ere veser i dosnia, tør nok meddele3-
sene:cm at partisenstyrkene der er likvidert, bestå av like deler eropagan-
da "ds ønskedrømmer. Vaderheftige personer sem nylig har forlatt Kroatia hev .
der iallfall at frihetsbevegelsen på ineen måte er slått ned; dar har sna-
rere i det senera flammet opp over et stadig st.ørre omrade, Av de ti for-
valtningsområder landet består av9 er det stme.te, Kroatia, bHt utstyrt
med en regime scm det altoverveiende flertall ev bafolkningen hjartelig
avskyr. Om tyskerne isteden hadde bevart landet inntakt under en central
tysk militerforvaltning, ville man antakolig bere ha kunmet kommet til
rette med vanskene og iallfall i noen grad ha bevart produksjonskapasiteten
i den ner ideale økonomiske enhet som landet tidligere utgjorde, Som tinge-
ne nå har utviklet seg9 befinner det jugoslaviske område seg i et fullsten-
dig kaos og i en forferdelig forsyningssituasjon, der nøden på viese hold
har antatt greske proposjoner.

De fleste jernbanelinjer er blitt utsatt for gjentatte sabotasjehendlin-
ser, på mange linjer har trafikken til tider vert helt innstilt - og er det
stadig. Således har strekningen Zagreb - Lelgrad, selve ryggraden i dat ju-
goslaviske samferdselssystemli månedsvis vert sprengt på t dusin steseg
samtidig. Noen regelmessig jernbaneforbindelse mellon jugoslavias to størs-
te byer eksisterer stadig ikke. En  sang  imellom lykkes det å føre fram et
sterkt eskortert godstog. Nen risikoen for- angrep fra friskarer er ikke
blitt eliminert, og privat reisende tar alltid veien over Pu-Sudapest. Zagreb
har overhodet bare en enwte pålitelis jernbanei4nD&ndelse: den med Budapest.
Trafikken til Wien over Slovakia eksisterer visserlig på papiret9 men er
ikke fullt pålitelig og meget ubekvem, derved at forbihdelsen med kysten
er usikker og meget sporadisk hva ansar linjen til Susjak - den tle først
åpnet på nyåret etter å ha vert avstengt i åtte måneder nens forbindelsen
med Split stadig er sylerret. Den tredje kystbanen, fra Sarajevo til Dubrov-
nik, var igjen nylig på an strekning på over 100 km. i paflisanenes hender9
den er ganske visst for en tid siden inntatt isjen av tyske og italienske
tropper 9  men de tallrike bruene over Ncretvadefileet er sarst7Lige ødelagte
og vil sannsynligvis ikke lett kunne settes i stand igjen.

Typisk for de nå radende forholdene er det forøvrig at en altoverveiende
del av alle offentlige arbeider som utføras av den kroatiske regimen eller
av de tyske okkupasjonsmyhdigheter 9  gjelder reparasjoner av ødelaste bruer
eller sprengte jernbanolinjar, eller befestningsverker. Både i Vardardalen
i Syd-Serbia  os  i Moravadalen i østre Sertia arbeides fehrilsk på anless

av sperrelinjer som skal brukes ved forsveret av Balkan mot en fryktat
anlo-amerikansk invasjon. Og ikke nOk me(i det, selv lengre nord i de sonent
soM er okkupert av Ungarn9 er omfattende forsvarsanlegg blitt påbegynt undei
tysk ledelse.

Hovedarsaken til de kaogiske tilstander som rår i neringslivet, liggar
nok i landets oppdeling, dertil har forskjellige andre ometendigheter bi-
dradd i ikke ringo utstrekning.

Alvorligst er naturligvis den forferdelige årelatning som landets men-
neskemateriale har vært utsatt for. Ved forskjellige h95-0 har en forsøkt å
beregne JUgoslavias tap av menneskeliv; bereeningene er nokså ner samstem-
mige. Kriuen  os  nyordningen har sannsynligvis hitentils kostet Jugoslavia
et og en kvart million i døde - et uhørt tall for et land^som før krigen
hadde lÆnillioner innbyggere.

"Industria"9 Stockholm.
(Skrevet før Italiee kaeitelasjc

Nyopplaring  av_Tyskland. •
B de i Amerika og Stor-Dritania er der en hårdnakket overtro at nyopp .

lmringen av det tyske folk kan gå forholdsvis automatisk for sag, og at
den vil bli utmerket-utført9 hvis et tilstrekkclig antalL alvorlige demo-
krater, såvelsom tyske emisrantar utdannes for arbeidet. •nr, Wallace  os
n - n  t nfl+1, mnr-en+ f',:~Ern,,,i—Pn11+
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at nyoppfl=rse“  a HalyskLand  ma gjøres av tyskere. Degge underst~o
nødvendire ting fornyopplerinen. Det første er totalt
Den erfring at bldd og ære ender i nederlag og skam er i seg sulv en meg> .,
kraftiz lecrepunge, og det er mulig når man dømmer ut fra de opprydninser
som nylig er foretatt ved de tyske universiteter, bl.a. overfor en så from-

rofesser som Kurt Hfiber i Mfinchen, at dennu lærepenge fra nuderla-
allerede yirker. Det reste trinn er å oppmuntre- folk i iyskland som

tror på en flede1igs.verdifull 4ening med_livety for å itere Mr. Wallace.
han tcor at en slik menins finnes. De arnertes vanskelige oppgame ur å
forene strenfl. rettferdighet ove:.for kri•sforbryterne med høysinn og forstå-
else for de unge menn og kvinner av hvis medarbeiderskap Eurooas fremtid
for en stor  ael  avhenger. M.a.o. det er like dårlig å straffe demokrater
802  å vere for lemfeldig med militaristene. Det er ikke noen nytte i å ven-
te at det tyske folk vil sjenoppdage fred, demokrati og ansvarlig interna-
sjonal handIemåte, hvis de fredselskende makter bare tenkor på hevn, slik
som de sjorde siste grans.

"2,conomist", 12/6-1943.

Under tirsdasens møte i Underhuset ga Eden un nedegjørelse for konferan .
senu i Yf.dro og Teheran. Inn1edningz,vis sa han at alle fraMtidige oppen-
sjonur mot Japan ver og at det hersket full  enishet  cu at når
krisen var slutt måtte Japan gi tilbake alle kirusiske territorier, o, at
landet måtte eratatte Lina all påført skade. I Teheran b1e Irans selvsten-
dighet crs intesritet proklamert, og dette har vært av avgjørende betydning
for tyrkeines holdning overior Sovjutsamveldet, hvis militere styrke ho”
satt skrekk i Tyrkia. iT,ttur å ha omtalt Frankrike 5  som det VEIT Jtor-r;rita-
nias hensikt å Ljenreise, stort oz fritt, utteate han at det var ikke
Englands, bovjetsamveldets og U.S.A.'s hunsikt å påtvinee åe europeiske
folk et t-Lemaktsherredømme- bom følge av buslutningene i. Teheran, villu
krigen hli.forkortet,.os- ekien følte ses overbevist om ai de.allierte o,så
i framtiden ville beholde sin unighet i intint samarbeid. han  sa  derutteln
den opplysnins at eu enselsk militærkommisjon har vert tilknyttet seneral
Titos suriljat:opper sider i vår, og at Bovjetsamveldet nå oså vil sende
en militærkommvisjon til Tito. Mellom uen enselske og sovjetrussiske konni-•
sjon vil det bli intimt =arbuid. Etter krisen vil det bli det jusoslav5s-
ke folk com sulv sktefritt vals' - får bestemme sin skjebne. Den jusoslawl,:e-
ke nasjonalkoMmite har Ikke krevet noen form for anerkjennelse fra den
britiske resjering. Gener:a Tito har Selv uttalt at det er folket i valg
som skal bustemme sin skjebne. Tilslutt uttalte Eden at traktaten mellom
Sovjetsamvelde f  Og-Tsjekkoslovskia går ut på densidig samarbeid under o•t:
etter krigen og  ikko  innblanding i hverandres innre forhold.

•
Tyskornuo framganrsmåte å straffe gissler for sabotasjulndlinser2 nar

de  4kke finnur de virkelig skyldige, har vakt en dyp indig.nasjon osa hos
vårt lands juridiske embetsmenn, fordi det er en framgangsmåte, son
der mot all menneskelighet og mot våre mest rotfestede rettsberreper. Det
kan ventes at våre embetsmenn vil reise seg til en protest imot denne
framsanhsmåte - sorlig hvis det skul1e forholde seg så - som de t  forlydel
at den  Vil  bTi søkt uloviestet" ved en forordning bm gissler.

SosiaIministeren i Finnland, Faserholm,'er trått tilbaku. Under er
ifjor uttulte Faerholm at Finnlond ikke ha~ noun territoriale krav oit-
li:ke ville kjimpe-for denye orden. I sin tid lykkedes det ham å hindre
jødc:r  os  andre politiske flyktninser  ble  utlevert til tyskerne. Mellore
Tanner og F->•erholnher det ikkJ vort noe vennskap. Tanner er mer os mur
blitt fasristenes:medløper. Fra Grini til Tyskland er det-nå sundt 700
fanger. 170 politimunn-og 160 av fangene fra Falstad er lfluledes sendt
til Tyskland. itt pålitelige fjeldinger er'det i alt sendt 296 studenter
til mystklnnd. 250 studenter er blitt frigitt. likeså tre'av professorene,



Siste nytt fra frontene
SpyclutsanveldeL Ettdr urobrinPen av snamenka fant sted sist fredas, har
.russerne rykkeE videre framover mot Kirovggndd i tre kol1onner ow; har nå
nådd innfallsveien til byen fra nord, nord-øst og syd. Russisk artilleri
beskytdr byensforsyårsverker i forstedene. Cyen Tsjisirin, mellom Tsjerkas-
sy oP  Kremenshug, ble gjunurobret søndas. Den tyske besetningen ble full-
stendig utsluttat. Hele v2stbreuden av Dnjepr, mellom Kremenshus  oP  Tsjer-
kassy er nå ryddet for tyskere. Vei- ow jernbaneforbindelsen Krivoi-RoEL -
Nikolaijew, trues nå fra vust. Tyskerne innrømmer at.deres tropper i Niko-
pol-onrad2t, er kommet i en vannikelis stil1ing. Ddt ansees sannsynlis at de
tyske troppestyrkur i Dnjepr-buen ( 30 div.) hurtigst må ta fatt på rett-
retten mot vedt. Både Duss og Dnjeprs utløp beherskes av rUssisk artillori9
og de to jernbanelinjer som troppene i Dnjepr-buun har isjen, syd-vestever
mot Nikolaijew, er ikke bare sterkt truet, men osså overbelastet ow utsatt
for stadise russiske flyangrep. >ttt2r tyske meldins2r sanler russerne
stor,) troppL:masser ved Nikopol og ved Dnjeprs mundins. Sn antar at russurne
er i ferd med å foreta knipetangsbuveselser mot de fientlige tropper
buen. Tirsdag måtte russerne evakuere byen Radomysl vest for Kiew, etter
voldsomt tysk press. Tyskerne har med uforminsket kftaft fortsatt offensiven
mot Kiew-omrddet ow Kiew, mun framgangen er helt stanset opp. Do siste to
daser har russerne gjenerobret ov2r 20 bubodde strøk s.v. for Malin og n.v,
for Radomysl. Det tilføyes at russerne rykker fram mot Snjela fra tru kanter
Byen er under ild. Over nele kampomndet i øst har tyskerne satt i gang
svmre motanwrep, mun de blir slått tilbake med veldige tyske tap.
TItJa har den 8. arme  s jort nye franskritt  os  har utvidet sine bruhoder
på nordsiden av Moro-elva. Kanadiske tropper har erobrut flere viktise
høyder noun få km. fra Ortona. Landsbyen Caldari dr erobret. Veien mellom
Ortona og Orsonia er nådu på tre steder. Ved Ortona har tyskurne samlet
40000 mann ot  yter torbitret motstand. Siden invasjonen i september i år
har  du  allierte tatt 6000 tyske fansu:r i Italia. 1A den 5.armes frontav-
snitt og på midtavsnittet meldes om jevn framgans. Tirsdag ble en tysk wene-
ral med stab og 140 soldatur tatt til fange. Onsdag angrup alliertu bon&e-
fly tyskernes viktigste jernbanesentrum i syd, Innsbruck j..sterrike, jern-
banen ,jennom Brennerpasset på tre steder, Dolzano i Italia ow jernbanebru-
un over elva Avisio. I sår bombet svmre afli2rte bombere Padoa oz Dosna
uten tap.
General Titos hovedkvarter mulder om store seire mot tyskernu i jusoslavia.
øst og n.ø for Sarajevo er tyskerne drevet på flykt. Tidli were i uken blu
Cladan erobret. I Kroatia ble un stor tysk kollonne omrinsut og delvis til-
intet rjort. 1500 bulgarerJ har sluttet seE til friskarene. Allierte bomherd
har deltatt i jugoslavernJs offensiv og bombet Dubrovnik, Split og lan,
samt andre militmre mål på Balkan.
Vestfronten. Store styrkur britiske Lancaster-fly slapp natt til fr2dap
over 1500 tonn bomber over Berlin. svere branner b12 satt i Paw, ow ska-
dene var store. 30 fly aikk tapt etter denne og andrd opperasjoner cver
Nord-Frankrike, Vust-Tyskland og ved mineutlessing. Ved dagslys torsdas
ansrep amdrikanske bombere mål i Vust-Tyskland. 11 bombJre  os  1 jaser Eikk
tapt. 18 tyske fly ble skutt ned. Sist lørdag anwrep tunge amerikanske
bombefly 2,nden. Dut ble sjort enorm skade. 17 bombere oz tru jagere gikk
tapt. 138 tyske fly b12 sktitt ned. Det britiske admiralitet mulder at to
u-bater ble sunket under et afu'ep mot to vestsåendu konvoier for et par
da,Ler siden. Konvoiune led ingen skade.

Det ble isår sendt ut følgende bulletin om Churchills sykdom. "Lunsebe-
t2ndelsen har ikke brudt ses. D„A er frunde1es bedrin r  å sporu i statsmi-
nisterens tilstand".

Den siste transporten av fanger son skulle føres fra Falstad til Tysk-
land ble utsatt for uhørt brutal b2haadlins under transportun til Oslo.
Iiendene var lunket i kors på ryggen,  oF;  undur ventetiden på Oslo stasjon,
ble føttene samenbundet. slik sto de i vinterkulden i to timer. Den svens-
ke kirke i Oslo ble iforsars gjennomsøkt av statspolitiet uten noe resultat.
Fra OIL fl2ste større byer i NorPe muldes om massearrestasjoner.


