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Balkanekspressen som t::,Jr fra" Berlin til J'ue:,oslavia via Budapest j
overnatter når den kommertil den jugoslaviske ~rensen. Den fortsetter
først når det er bew-nt å lysne ommorgenen. En reise gjennom nattemør-ket ville være altfor risikabel for passasjerene,
06 altfor fr~stende
for partisanene, 'hvis rike begyllner her. Det er Ti:tos friskarer
som er
i virksomhet i disse trakter. D~opererer i e:,rupper på 4- til 6 ulann, og
benytter enhver anle~~ing til å lebbe ut bomber ot::,sprent::,lafulinLer, rive
~å be60e sider
opp jernbaneskinner eller skyte pa togene. med mitralJøser.
av 'jernbanelinjen er markene fullstendig
barhugoet. Dette nakne .beltet
e~ kanskje 100 meter bredt oger laget forat ikke partisanene skai~kunne
. nærmeseg uten å bli oppdaget. Men knapt 100 meter fra jernbanen begynner
altså "int::,enmarelsland~'hvor partisanene er herrer. De tyske tropper på
Balkan har først 06 flffinst fors,ZJkt a slkre kystoillradene 00 besette de
strategisk viktibste byene ob sikre forbindelsene mellom aem. Resten av
daler og urskoger, er et::,entli~ aldri blitt besatt.
landet, fJellj
loa meter fra jernbanelinjen
lurer partisanene pa sitt bytte. Jernbanestasjonene er forvandlet til. sma festninger med plggtrad rundt, betongbunkers ot::,truende kanoner. Og det er tydelige spor etter de siste partisanoverfall. Et sted ligger et ,ZJdelagt tog i den dype grøften ved linjen.
Et stykke,lengre frrnnmeoer en by fullstendig
nedbrendt. Et annet sted
dingler likene til noen gjerninbsmenn i telefonstolpene
til skrekk og
advarsel. Men det er skJelden de s ylui~e blir ·tattj istedBn blir gissler
henrettet.
Hvis det henaer noeopå JernbanelinJen,
blir· de 'soldater som
har vakt på vedkOJlUUende
strekninb, skutt av sirie overorunete. Hvis de
derimot gj25r motsta ld mot partisanene ~ blir de f,ZJI'eller serwre skutt
ned bakfra av disse siste:
Men p~rtisanene be~renser ikke sin virksomhet til avsideslibt::,ende
omrad~r. I Zagrebområdet vri~ler det Q-.v'1'itos partisaner~ Her fins en
filial av deres h25ykvarter ois' d.ens aaresse er kJent av de maI).!'be
innbYE:':.oere.
I Zag,reb er det en skole hvor partisanene læreroå behcllldle radiosender
. 0Bmottaker. De smugles ad hemmeli~e veier iilll i byen for a delta i
kursene og avleLber prøvene der. Attentater hører til ClaE',enSoraen~ og
na og da høres drønn fla byens omgivelser, hvor kanskje nettopp et regulært slag utkjempes. Den 'kroatiske I1statsleder"
~avelitj,
som ble innsatt av tyskerne etter invasjonen i april 1941, residerer i Zagreb under
ekstra ster~ ~Bvoktning. Nept Pavelitj er kroaternes ledende personli6het, bondelederen Matjek, best bevoktet. Man er nemlie:, rBdQ for at
''partisa;nene skal bortf,ore ham. Matjek betraktes oe:,sa av Qe Ti to-trofaste
k~o.ater; som den politiske leder etter krioen. Han har i den senere tia
orientert se~ °litt mot venstre, mens TitO har moderert .sin kurs noe .
. Iy.li~hetene for et osåin,arbeidmellom delll liE',gerforsåvidt
guristit::,ere an
erm f,or.-- Kroatia er etterhvert
kommet til bare å bestå av Za~reb og
11.cnneste.om~ivelser. Partisanene holder nemli6 hoveustaden °omringet Oe:,
dere.s.speiderpatrulj_er dukker opp ~i forstedene hver natt. Titos fire egentlige armeer lig,ger
50-60 km.s avst.ad tra byen, oe:,.samtlie:,"ejernba. nelinJer9 undtatt.den som~årtil
Tyskl~nd~ er idag avskåret. Det er enten helt umulig å reise fra Be:Lt<,radtil Zat<,rebeller o~så tar elet man~e

i

.dager.
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Belgrad er' situa:sjonen noenlunde OdenS8lJllil~.Utenfor hotell
r~Iajestic
~tår .detflaeOn
betegnende
oppfordres
tilo'ikke
a lersrsevapnene
selS,
men ha plakat~
dem nære u0.ffis~rer
for håndenii•
Partisanene
"(eller
2..

- 2 rettere, :ltj~tni~siH. Titos. ti~hengere blir i alminne.lig,het kalt partisaIler~ lVllhallovltJiS tJetnltsl.) lar nemlig ikke byen i tI'ed. Kraftig
bevepnete tyske patruljer marsjerer gjennom gatene hele natten. Ofte
knaller det skudd i ffiLlrket
som ikke tar feil av malene. Attentatsm~nnelllle
er oft~ unge gutter eller kvinner. De blir sjelden tatt, gissler blir
ig,
skutt lsteden. Det hender nesten da61ig. Serbia med Belgrad er besatt
o ~1
har en marionettregjering
under ledelse av general Nedi tj , hvis "sam- ~
~kk
?ID
a~beidspoli tikk" 1.kke har svært mange tilhengere. Det har derimot partlsanbevegelsen,
hvis leder i Serbia og for Belgradbeboerne
ikke er Tito J.l
men serberen Mihailovitj.
Som kjent har betydelige deler av det jugoslaviske folk reist sesnn
til apen kamp mot de tyske, italienske og innenlandske undertrykkere.
De vel'
vil heller d~ med våpen i hånd enn la; seg slakte vergel~st ned. Store
ene
deler av den regulære jugoslaviske arne har trukket seg tilbake til fjellCse
ene~ og disse styrker ble den første kjerne i friskarebevegelsen
som
sk
tyskerne og italienerne aldri har klart å nedkJempe. Va~en, forsynin~er,
\ offiserer og flystøtte .får disse friskareI' fra de allierte i Egypt og
ef~
Itq,lia. Det er bare en beklagelig ting i denne forbinnelse.
]'riskarene
111
er delt i to forskjelllge grupyer som ikke arbeider godt sam.m.en,den ene a1k
under general Mihailovitj,
den andre unQer marsjall Tito..
onm
,r,
Forholdet er omtrent følgende~ Våren 1941.underte6net
den jugoslaviske regjering 3-maktspakten,
men folkestemningen
i landet feide den
bort noen dager etterpå og i mars 1941 ble den l7-årige Peter utro~t til
konge med en samlingsregjering
som skulle følge en selvstendlg utenrikspolitisk kurs. I regjeringen satt bl.a. den kroatiske bondefJrer Matjek
som vicestatsminister.
Tyskerne gjorde invasjon i landet den 6.april .
Den jugoslaviske hær kapitulerte den l7.april; kong Peter flyktet til
London, men har senere slått seg ned i Kairo sammen med sin regjerin~.
Kapitulasjonen
ble imidlertia fulgt aven
spontan jugoslavisk
folkereisning mDt tyskerne. Folkereisningen
bl Op~rilnlelig leuet av o~rlserer fra
den regulære jugoslaviske aIme med deh 48-årige oberst Drasja Mihailovitj
i spissen. Etter det jugoslaviske sammenbruddet dra han opp i fjellene
med 40 .•
000 førsteklasses utrustede soldater. Han ole etter noen tid av
eksilregjeringen
utnevnt til general og krigsminister
( en stilling han
fremdeles innehar). Mihailovitj ble slik det viktigste bindeleddet
mellom emigrantregjerin6en
og de i hjemlandet kjempende befrielsesarmeer.
Ved årsskiftet 1941-42 sto generalens stjerne i zenit. Omtrent samtidig
dukker Ti tos navn opp to,r første gang. Ingen tok ham h~ytidelig; men hans
tid skulle komme.
General Mihailovitj er serber~ storserber. Serberne er ikke
populære blant de andre folkegrupper i Jugoslavia. Selvoilldet nok har
vært feil på alle siaer, har serberne hatt en tendens til å spille herrefolk og før~ en "storserbisk" politikk. Det er da ikke så rart at kroater,
slovener og bosnier ikke vil ofre liv og blod for å gjenopprette
den
gamle jugoslaviske
staten, hvor'de hadde lie a si og hvor de likte seg
dårlig. Tito derimot erpanslavist.
Han vil at alle slaviske folk skal
leve i enighet og fordragelighet
ved siden ·av hverandre. Etter de øde~
le~6ende kænper mellom sydslaverne i de senere år, er det bare natur~lg.
at mange ser panslavismen
som den eneste redning. Dertil ko~ner at Mlhallovitj is avdelinger e,r under ledelse av offiserer fra det gamle, til dels
reaksjonære militærparti.
Tito.er nærmest kommunist. Og det er lite
underlig at kommunismen har god groDunn i den nåværende ulyk~elige o~ utarmete Jugoslavia. Blant de fattige Balkanbønder er derfor Tltos antl- .
kapitalistiske
profSram populært. - I Slovenia, Kroatia og ~eler av B<;snlen
er Tito den selvføl~elifSe leder. Et stort antall serbere kJemper o~sa med
blant partisanene til Tito; noen mener at de utgjør 40% av hans tropper.
At så mange serbere er gått over til Tito skyldes vel hovedsagelig
at de
er blitt lei av Mihailovitjis
vente-taktikk.
Generalen vil i størst mu- .
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- 3 spare på sine s-tyxker for å bevare -deuLme-st'mu.ligintakte
avgjøreIsens time slår. Tito er mer agJ-'essiv. Det har vært klok takikk av ham. ERgelskmennene
som følger det prinsipp å gi hjelp til alle
om bekjemper tyskerne, har gitt beskjed om at de vil sende mer hjelp
il Tito enn til hans rival, fordi partisanene bærer hovedbyrden av kampene.
~e
standpunkt har den amerikanske utenriksminister
Cordell Hull inntatt.
Danne aggressive krigsføring har også resultert i at stadi~ flere går
over til Tito. Forleden ble hans styrker forøket med den kjente kroatisk~
generalstabsoffiser
Dabitj; dessuten har Jugoslavias eneste jager med en
Dcsetning på 200 mann stilt seg til hans disposisjon.
Tito ble av Stalin utnevnt 'til marsjall og de britiske og am~rik:luske regjeringene erklærte SE;)nere;)..t
de i Tito så "en alliert øverst~efalende ti.. Ti to får russisk og anglosaksisk hjelp og man antar' at de,
'
allierte tropper vil eli stilt under hans kommando den da~ den pla~agttY
~alkaninvusjon blir satt igang.
-- I neste nommer av avisen vil vi
kommu inn på den ~jugoslaviske nasj onalkomi te, som stå;1='
marsj all Ti to meget
'
~Ær, samt Titos forhold til kong Peter. e~-

ig utstrekning
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TR~S:tEN OM IViOBILISERING ER DØDENS :ALVOR.
~t er en kjent 'sak at ~uisling i januar måned i ar lovet
Hitler 3 divisj oner norske;,·soldater. -,En mobilisering
vil bli kamuflert
og dette kan lettest skje gjennom arbeidstjenesten.
Gjennom denne har
lJ,R~-:fått inn. i rullene det meste av e årsklasser som Riisnæs 'nå foreslår å mobilisere.
Det vil i år bli utskrevet ,3e.OOO ,mann ,til arbeidstjenesten;
mot tidligere ar' 5.000. Hva skal NS ,med disse 30. OOO~'mann ?" Der finn~s
hverken 'tofa.l-e::"ler
utstyr til 30.000 mai'll1.
,
STREIK MOT ARBE IDSTJE NESTEN 1 , De
PUl:'Clenmå derfoF være:
lD.b ..nnskaper
som ikke har meldt seg bør absoJ.ut1;,ik}<.:.g ml2'tB. mJ:[O~~t\..
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FINNLAND.

Finnene har avslått de russiske fredsbetinbelser
med den
begrunnelse at de var uantagelige uten nærmere forklaring av
isse punkter~ Imidlertid ønsker de videre 'forhandlinger med lJoskva. Til
lette har russe"rne svart at videre forhandlinger bare kan skje under forltstening av at betin~elsene blir aksepteI~. Ergelske kommentarer
sier at
11l1etsvar kunne Finnland ikke vente. - Lørdag ble meldt at den finske
:30sialminister' er reist til Stockholm •..,..
Tyske,rne har (;kkupert Al~ndsøyene.
:g,j'GA~~

Samtidig med at de. ungarske le'dere ble kalt ti! Hitlers hovedkvarter_onsdag.
rykket tyske tropper inn i Ungarn og besatte
strategisk viktige punkter. Det ble straks dannet en ~uislingregjering.
De ungarske ministre i Madrid, Bern9Lisbo8.9
Stockholm 1)g Helsinki har
avslått å anerkjenne dennye
regjeri'nfsen.- Un~arn har i de siste dager
v~rt helt isolert fra utenverden.

?..q,:!.1]~~Æ9REPE~Der er stadig kraftig flyaktivitet

'
'

over Tyskland og tyskokkuperte land. Natt til torsdag an~rep over 4.000 allien'te
fly Tyskland. Dagen før 'hadde Berlin alene bes~k av 1.500 amerikanske fly.
:redag ble det meldt om fortsatt alli~rt flyan~rep i 2 sammenhengende
døgn.
7.000 allierte fly deltok i angrepene 9 og over 6.000 tonn bomber ble
sluppet mot Tyskland i løpet av l døgn, - halvparten 0ver Frankfurt am
aain. - Fotografier viser at minst 326 krigsfabrikker
i Berlin er ute av
irift, deriblant Siemens- og Osramfabrikkene.
Man mener at framstillingen
av syntetisk olje må opphøre på grunn av mangel på elektrisk materiell.

.'

ET OPPROP,

som sirkulerer blant de tyske soldatene i Oslo, er falt i
norske hender.
Opprppet oppfordrer solaatene til å slutte
opp om de generaler som mot Hitlers vilje vil s21ke ei kOIIWletil forståelse meQ fienden.

gEbTAPO

har foretatt rassia i TznsbeIg og Horten.
Flere hundre personer ble arrestert~ men enkelte slapp ut igjen ganske snart. Res~en sitter fremdeles uten å vite hvorior de er arrestert. - 4 ingenizrer
ira ~uk~n
e~ arrestert~ siktet for sabotasje i anledning fergeul~kken
pa TlnnsJ21en.

2-MI~LIOrER amerik~nske

borgere vil innen
i oversJ21iske områder.

RUSSLAND.

Framrykkingen

i Basarabi~

l. juni være

fortsetter

ræ

i.krigstjeneste

d'uforminsket

kraft.

Russerne
har1. og
satt
Dnjestr
~a en st21ttepunkter
50 lun..bred front.
syd
Iviotilesom
er falt
harover
sikret
seg Jlere
pa vestslden av elva.
Allereae tirsdag stod de 80 km. tra Lwov.
IWbserne bruker eJflannen taktikk enn tyskerne. idet de I~H3siske tankSlnannskaper" opermotsetning til tyskerne som opererer ~rup~evis. Fordeerer enkeltvis~
len ved dette er at russerne kan operere på bredere front.. Torsdag ble
det meldt om erobringen av Pervomaisk ved Du~s'midtre
løp~ Gb en· ny fram~ang ved Tarno~ol og Proskurov. - Russerne har åpnet en'ny offensiv
Vest-Ukraina.
Der er skutt en 100 km. dyp kile mellom Tarnopol og Proskurov.
Dnjestr er nådd 40 km. nord for Cernauti.
Russerne har videre
gått over elva Seret n.v. for Tarnopol og avbrutt vei- og jernbaneforbindelsen til Lwov.
Framrykkin~en
i retning av Nikolajew fortsetter.
Fredag stod russerne 25 km. fra byen og tyskernes stilling er fortvilet.
Man regner med at tys~erne har tapt 1.500.tanks påøstf~onten
siden begynnelsen av de~~e måned.
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NYHET.ÆNE S0NDAG

AFTEN.

BOMBEANG~PENE.
Natt til fredag var 1.000 brittiske bombefl~ over Tysk---~--_
land~2.500
tenn bomber ble kastet mot Benlin.
Kiel og
Vest-Tyskland
ble o~så angrepet.
Ang.repet mot Berlin var det 7. storangrepet siden onsdag~Over
1.000 brittiske og amerikanske bombefly eskortert av. jagere angrep s21ndag mål i Calais-området. Videre var aet natt
til søndag kraftige flyåtak mot jernbanemål i :Frankrike. - Siden onscl?-g
er det kastet 10.000 tonn._,bomber over Tyskland.
8 tyske :fly ble skutt ned over London natt til lørdag.
ITALIA.
Det hersker fremQeles mftige
kamper i Cassinos ruiner.
Tys---kerne har fått forsterkninger~
men de allierte nar tor-beQret
stillingene' sine og tatt mange fanger.
Ellers
Italia hersker det ~~re patruljevirksonhet.
.
RUSSlAND.
De siste meldinger fra s21rfronten forteller at russerne har
--nådd Dngestrs øvre del pa en 80 km. bred front.
Under heftige kamper ble Proskurov erobret 121rdag. Tyskernes kampvilje svekkes
mer og mer.
Det blir således meldt at etter Pr?skur?vs fall nedla tyskerne våpnene i flere av nabobyene. Fra Basarabla bllr det me~dt a~ elva
Prut nå er innen russernes synsvidde •.- Russerne nærmer seg NlkolaJew~
o~ s21ndag erobret de et'st~ttepunkt
3 km. fra byen.

i

JUGOSLAVIA. Flere tusen jugoslaviske
soidater er under trening i Italia
. for senere å slutte seg til marsjall Titos styrker. : De~
.
blir meldt at Titos friskarer går til angrep mot tyske tropper ~a ve~ tl~
Un~arn. Således ble 160 soldater aven
tysk avdeling drept av Tltcæ folk
121rdag.
SEND AVISEN VIDERE SA SNART DU HAR LEST DEN.
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