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Alliert kenferenso i Casablenca. Fresidert Rcosevolt og ststsminister Churchill her hatt et
lajtte i CasTlr ÏT1 rslf  1 Y6kke  scra hof vart i ti damor. fil tede var også st Isejefene
fcr de to lunds v-2pnede styrker: fra amerikansk side Marstall,  Kinc,  Arnald, Eisenho Teer cg
MarJell, fra enrelsk side sir Allan Brocke, Charles fortou, -0untbatten, Andrei Conyngham er
Alexander. Det heter i det allierte kommunike sen er utsandt nn begi=heten at stabsefflse-
rene holdt stadige drdftelser, de møttes 2-3 gangor on daeun em de to allierte statssjefer
ble nøye underrettet on forhendllneones gang. Alle spdrsmel vedrgrende krigan hele verden
over var gjenstand fer en inng.g..ende behandling, jer ble satt opp orpgaver over alle hjelpe-
midier scm de allierte rgr over, for å gi hriesførslen den størst mulige effekt til lands,
til sjs cg i luften. :ngen av do hittidleo interelldarto konleronser har kunnet sammenzd
liknes ned disse langvarige diskIsjcnor. -Der ble oppnådd fullstondie enighet on dc plener
ce  tiltak sere shal gjennomfgres i 1943 mot Tyskland, Italie cg Japan for i størst mulig ut-
streknine å utnytte den fcreelaktiee vondine begivanhetene tok i slutten ev 1242. Stalin var
ceså invitert ttl leCtet, eg hadde han kinnet komme, ver det blitt noldt mye leneor øst. men
som gvorstkommendererde for den russiske erme var det ikku mulle for Stelin under den p.ga-
ende russiske vinteroffensiv å forlate Russland. fian ble imidlertid holdt fullstendir under-
rettet cm alle militmre frrslag. USAs cg Utorbritannias stetssjefer er fullt oppmerkscm r•Å
don ermrme kriesbyrde som Russland berer langs hele dan veldiee østfronten, cg det fOrste
mål for vestmaktans er derfor å befri Russland for en så stor vekt sem mulde av dunne byrde
ved å slå til med størst mulig kreft på det fordelakdssigste punkt, Også Uhlang nal Otek ble
uhderrott0t cm du skritt som vil bli tatt fcr å støtte det tatnert kjempende kinosiske folk.
Selve hovedmålot fcr kcnferarsen var, slik som det ble fermulert av Rcosavelt ved en presse-
mottakglso i Cesebleaca igår, den ting at Tyskland, Italia or janan skal everei see uton
tetingelsor, "Bere en slik avslutning vil kunne sikre 7erdensfroden fcr folkene, ut-t:alto
presidonton. "Det ar ikke dot tyska, italienske og japanske folk vi vil ¢delegge, men deres
krigsfilcsofi". Ohurchill beteenet konforansen som dan viktieste oe mest vellykte henferensE
han hedde vært med på. fe to ststssjefer reiser nå, etter å ha fullført planene £or effen-
siven i 1943, hver til sitt for samen og hver for seg å sette blenene i verk. - Elent de
mange presseuttalelser cm konferansen, sitercr vi hor bare "Daily Telegrcph" som skriver:
"Etter forrige krig lvktes det Tyskland etter fortvilte anstrongelser til slutt ved å ofre
en marn, den tids Fahrer, å oppna å mEro med å stille betingelser ved fredsslatningen, til
trcss for at det var mdlitsert Senere cppfant man leeenlon om "dolkestgtot". Oet er
Ibke tvil 03.11 et de vil forsøke det swnee også, denne esne. Wart svar er krevet on
seslØs overrivelsol. - Også Giraud or Degaulle var til stedo) i Casablanca or konforettomdd
de allicrts stabssjefer cg seg imellom. Do har utsendt et felleskommunike, der det heter
at otter å he utvokelet synspunkter or de blitt fullt eniee on veian scm fgrer til målet:
fiendens fullstendiee nederlse  oe  gjenopprottelson av den frenske frihet, alle franskmenn
må slutte seg semmen oF kjempe side om sido med de allierte. Frankrike kar na eppnådd
anerkjennelse som likestillet med de øvrige allierte nasjoner, i virkeligheten har det ikke
pa  noo tidspunkt opphgrt å 2:jompe. økonomiske og finansielle preblemer ur drftet, cg det
ble besluttet å otablere et perdenent bindoledd mellom do kjemnendo franskmann undor Deeaul:
og Nordefrike-oreenisasjcnon under Giraud. Eden opplyste idag at Sterbriteunia og Russlan
står i stadig hontakt med hinonnen både  nar  det gjelder stratagisbe spirsmål og etterkrirs-
problemer i sin alminnelighet,
Flyar4trer. Amerikansko flygende festninger og LlbersIer bombefly foretek inatt for fgrste
eane angrop mot mål i Tyskland. Sjcimilitssre enlegg blo bumbet. t nøyaktie kommunike vil
bli utsendt senere idag. - Dritiske bembefly har dgjon enerepot den tyske ubåtbasis Lorient
En annen styrke angrep mr,_1 i Bordoaux. Ett britisk bombefly saknos,
Russlend. Stelin mottok leår den amerikenske og eneolske eMbassader i Moskva. Dagens rus-
s:ske komnunike melder ot den omrineedo tyske armo vod Stalingrad nå praktisk telt or ute
av verden. Dot 66, tyske infenterireeiment er fullstendig utolettet, ment det 534, everga
sog igar. Bare 12occ manr av do 22 divisjoner son talte ovcr 200000 tyskere og rumenere er
d live. Det russlske krigebytte omfatter 1300 tanks, 3000 kononer, ^t,.000 metorvagnor og
500 fly. dlitærhistorion kjenner intet tilsvarende eksempol på omringolson  eg  tilintot-
ejgralsen av on så stor hær utstyrt med de nest moderne våten. Jurnbenen vestovor fra
Stalincrad ble L:.pnct igjen idag i en strekning av 400 lon.s lengde. - Lk.]gvriee frentev-
snitti Ved Vorone c l har russorne gj0nsrebret flere bobedde strø'T. 1000 tyskore ble drept
hcr ircår.Dun stvrko sem rykjcer fram met Kupdansk hur inotatt nyo stillinger. I Nerd-
kaukasus fortsetter framoaneen, 4e0 tysbere falt d Armavirområdet ieLr. Le to russiske
kolonnor som rykkur fram mat rikheretsk for å stenge d-n tyske Kauhasoaserme inne,står
nå beega bare 50 ka fra hyon. i å Leningradfronton og i VolkovavsnitOet fertsetter den rus-
sisku frangeng. Geriljatroppor som oporerer bak do tysioe troppor i Ukraina har ødelLgt
tre tyskc trorpetog.
Hord:ufrikc. I n mo har rykket videre frem Nerda-frika, oe har oppnadd kontokt mod
Remmels tuktrooper vust for Zuaia. Fiunden trekkor seg tilbake met don tunesiske grense.
PO flyplasson vud Eestel Benito etterlot tyskarne sei: 200 fly hvorav 30 vnr  brukbare.



UMcARINSKILCI VED DR, ORDIT1C 27/1 1943.
Møtet i (Jasablanee cr dot fjsrde i rekken ev konfurensor nellom DcoseveIt cg rJhurehd11.

Jisse mMeer appollerur til folkefontasien, cr donne gang  Fonmor dot seerligo moment til at
dot  or  førsto gang Roosovelt ferlater issorike krIgstId. jette v41 ha dun sornlige
pk dot amorikanske felk at do blir kler Over at iellfall trosidenten ansor itlor fer k
vrere hovedfiondon, og at krdgen ortor hans uening ferst mL vlunos i Iuropa. Lrttots hcnsikt
or i tibeiebringo et intimt somarbeido eie do menre preblomer sen crntar vostmaktone Lder.
I demekratiske land i lerdr rjennomfdres det pre k tdske Erneran ved samarboidc mollan de

er  polit1sko organisasjoner; mon nctringsliajeno fcr.orbeidet fectic.:ges Idkevel av ao
ansverlegu stutsmonn.  toclkenes vilje utlerystalliseros sa  a  sd i de ledendu persorlirs-tos,
cr  det er derfor av stor beterdning at do opienår personlig kontrkb, at do forstår hinenJund
cg kan komne rå telefot. aer stiller savlig Cbuchi11  on  stor rolle> Sterbritsnnia hal  ,eod
nnturlige opdrave å byroo bro med sdn storo alliorte eg sdr stcre allderte i vest; og
Ingon er som ChuroCill personlig nroglig skikkgt til lese denne cppgave, gars u2eoella2
viljekraft, Lans kamphumør, hans åtenhet og rike nenneskolLghet gjdr det mulir for han å

cpIarbeido dot noturlire tillitsfo.rhold nmllom Roosevelt ge Stal'n. Liko viktig er dot nt
det består enighet mellon de to vost1ire demolesatier og at loderne porsonlig fkr anlodnnr
til k møtes cg drefto do praktiske prahlemer som feroligror.

Ferboliet vod metet i Casahlanea ur et gonske annet oren hvn dot ver d efesIingten
fjor vår. Dongang sto Hitler foran sin annon stcre sommeroffensiv i Russland, muns Rermol
AfrIkn truet Eoypt. Donne gang  er  det ruscerne som har offensiven, cg forneldet  e  d.frdka

er  crsa  snuad holt cm. Dun røde erme ttler med å edelegge store deler ncr don tyoko kroge-
ns t, cr kjormace i Tyskland forberedes felkot på titbaketog i Russland eg en defonoLv krdg.
jet ur anturligvds onna lkke utolukket at tyskerne kan utføro'cffensive oporesjoner av
Csgrensot mklustokk nå estfrenton er andre stedor; men håpet on on overvoldende SCY (-g .

verdensborredømmo er for elltld icrbd. rjoldor det k "fcrsvaro Europa a , monr; deres håp
cr en mdlt-r frnmgang i øst eller vest for å åene jernringen cm donne  4fostning'. . Met
denno Lakrrunn er Cdsablaneamøtets bosiutning on bare ft anorkjonne en betinaelsooløs Ovor—

giveles fra  ivsklands, Itnliss OF  Jaans side dv  meret ster botvdndnr, Jet Gr dkko meningon
å utrydde do  tro  folk, men disse'land sked b1 4  oatt'ut av stand til L true vereensfrodenna
Irrtes  i froettiden. Rocsovelt og Ohtrehill var ledds.get nv sdne ytobssjefer,  or  do fastsatte
do strategiske nlaner for 1943. Dotto ar vil bringo den avgjdrende offensiv mot akeen<
SpOrsmålet var hvordun vostmaktone  best kundo  utnytte don gunstige situosjon SOM oppsto
ved russernos soire på østfrenton, On de stratogiske plsnor ble solvsngt Intet dffontldg-
gjort, mon dot som først  or  fremst mb skje er jo å drive akagen ut av "Nfordefrika.

pot Sde arme vant sia evgjerondo seir  vod El  ..Latein fra 23 sedtumber til 4 ektober
Lfjor. Sider da har den marsjert evor eU0 ke, most gjennem ørkonlond, pL nindre enn 3
måneder. jet or en organisatorisk InedrIft SOA på sott og vis er 1ike teundringsvordig som
den stratsoiske suir vod cl Alemoin. Rcnel fikk ikko anledning til å benytte ser av neen
av de naturPeo forevardstilldnger i iteliensk Nordafr'ka. Den 2,e jnnuar iar rykket onrelsk-
norPone inn i ripolis, og derned var der ikko sten tilbake på sten nv Mussolinis
afrikanske kelnnirike. jo tysk-itklionske tropper gjordo nok sltt beste for å edelergo don
gcee havnen i tvon; mun utter de siste meldingor sur det ut til  kt  skadon ur mindre onn
ventet. On en tld v11 hovnen wsro fullt truktar irjen, meret snart vil err elsloaenmeno Lunae
beny-tte flynlesssnd  I  Tripolitanea. Derfro  ur  det bare 3oC lem til og dor vil kunne
oteleleros samarteide mellom jager- er bembeflyeno på Dialta or i Tripp litanio. Videre er Sat
vlktir  at aksestyrkene i bvene Tunis er Sizerte  nk vil h11  truot både fra  est  og vest;  or
aksens forsyndngslinjor både til lands og til sles vil kunaJ angrIpos m2d større virkning
onn Det kun tonees at RommPll vil prdve b sette  seg  til motvorge ved hareth-linjon
strnks innenfcr don turesisbe grense, som blo bygd av franskmennene til ferover met Itnlia.
Don strek4or seg fre kysten og inn mot fjelleno i sa. 40 km.s lengde, men dot er delte
moordnmer em hver stork den er. Idtt lengor nerd rkr en unden naturlLg forsvarslinje fra Dabc
mot en soltsjd inne 1 landot. Det or mulir Pornisol vil stanno hor. Ihvertfall nd on rerno-mer
at kormel og von Araim vil få forbindolse med hvorandre. TIlsammen har  10 ea.  150000  dadn,
for :.-4-,/-:=1:cdri7.0r_rede tropner og rom dessuten rkr over gede nnturlige forsvarslinjer. På
don ennen sedo vil de allierte nurripc fra 2 sider, den 8de ermne fra øst ofl Andorsons 1
erne GP;  Clarh: 5 snerikaneke orne fre vest. sisto nar overlerne storer, men har  vsurt
hindret av dtrllge kemodniknsjonslinjor o drliz v2r. V r6t vil ikko bodres før uto i mers.

ntter k "PlP nnekt 12,tydningon av mdtot nellom Giraud og dd, Gaulle og ditt on  over-
sikt over de frenske trenour i Nordafrik, resymerte Ording de viktirste etapper av for-
handlingene i fasablaned  or  sluttet med ordenu: ' Vi har derfor rett til å  hapo  at de
lrr eleJdrte stormakter er blitt enire em en fellos alliert strategi".



hVORDSN  ItHITLERS BRUNE WT" ARBUDDS

NOYGli FØR INVASJONMN

ted overfallet Ø. Norge hadde Ritler ikke sa lite hjelp i de tyske statsborgere SOM

bodde i Norge. Hans maskineri, som ofte er blitt kalt "dert hrune nett", arbedddo dkke anR
nerledes her enn i de fleste andre everfalte land.

Norge levde der en del tyskere og øirterrikere samt en del tsjekkcelevakere av tysk
aeLt. 1}I.Jse tyckerne var for det meste h&nd4erkersog end.14engenter, en del var eposieler-
beidese eg hoeclifegfolk. Kunsten-var representert ved en --1elikere, lånnge av disse hadde
verrJ i mange år.  D9  eldste var kommet alt fdr siste verdenskrigen. I Norge, som
d in 21este lord, fantes der ikke restriksjoner for etlendinger som d6kte arbeid, De fle-
ste ay dl6ee tyskere hadle ikke nce spesielt nclitisk syn.- Rent åndeldg tolt levde de en-
nå i det eåale 7yeklench$:n de hadde forlott, cft de var - som de fleste atenlands-tyskere -
reaksje.n-rt irrestilt. De så ennå keisertiden i et rcmantisk skjair. Maimerrenvhflkhen helde
aldri -.rert peptlmr hos de norske atonlandstyekerno. Dot er ikke rart nt de fleste kiIste
Hitier velkcnuuer. da han i 1933 kom til maktend Tyskland.

tonands-tys kerne hadde nok på-sett og vis vort organisert ogse fdr 15.33, men de halt
de ikke noe ss9rlig pclitisk tilsnitt. De tyske foreninger i dtlaedet vnr nest av se1,1cee
pelig karakter, ken det trelje rike, vel vitende om bvilk4t nolitisk inntrument disse for-
eningeme kanne bli, organizerte dem i løpet nv kort tid. Bette ble også gjort i N.krge.
Her gd,ek det o meget lettere, ettersom de tyske fcreninger vor finansiedt aveenft1g nv
"Rdketu. Og mddlene, som  PQS1- 1933 alltid hadde veert tmappe, kenne n& forholdsvds iett skef-
fes tilveee under diktatoDs„tyretA.Tyskland. De tyske foreninger i Norge ble såledas snart
ensrettet. det

Mer motstnne var beg-nnelsen I de norsk-tycke eselskaner som var ftrannkagt ree oere-
mern, d.v,s, norske Tynklandsvenner. Norsk-tysk-dsterrisk forening-I oslo var imidIertdd
ledet a7 en fromtredende nordmann, som både var assivennlig og nazi-oktivistiSk /neet:i1e.
I Norsk-tysk forening i Bergen ble innsatt til formann fruen til en tysk honsuletsekret:eer

strid med forendrgens-stetutter. Siden ble også disse kulturelle Institusjoner i sl-
gende grod et redskap for den tvske nezietropageAnda, idet nerske demokratIske Tysklandc-
venner hle fjernet fra disne forenInger. Tyskere son ktnskje tenkte og fdlete demokrntisk
i samsvar med ' den ånd .som hersket i Norge, ble litt etter litt presnet inn i partiet
-(ikke NS, men det tvske naziprti i Norge), nee som for disse personer ikke vnr en ren
formalltet, men førte med seg alvorlig ek  hdutidelige, hemmeldge forplIktelser. For det før-
ste gjaldt det krevet om "absobitt lydig net" mot der Tithr er og Tyskland, selv i tilfelle
hvor man  kom d strid med de gjeldende norske lover. Dot press som det tyske nazipartiet
satte på slne medlemmer, ble etterhvert skoass sterkt nt de tilslutt neermest mktte botrnk-
tec eom lydige elever. Et O.7 de mest drastinke midler veir truslen om ikke  n  forlenge pas-
sets gyldighet for "ulvdige borgore".

De flaste tyskere'likte seg godt i Norge, hvor de økomomesk sett hadde det langt
bedre enn sine lendsmenn i dyskiand •g hvor mye de onn skrdt av hvor storartet det var
i Hitlere Tysklnnd, sk 11hte de ikke tenken på å måtte reise  ftn  Norge, tilbake til das
Vaterland.

Do norske myndigheter forlangte nass a7 disse tyskere for L gi dem oppholdstil-
latelse I Norge, og den tysker som diske fdiek sitt pnss forlenget eller fernyet gjennom tys-
ke konsulet, r9sikerte derfor å hld deportert tidbrke til Tysklend. Det var ikke noe mer-
kelig i nt disse mennesker, hvis de dn ikke ellerede ver blitt nazister, fryktet konsaln-
tet og ende høvere grad nazinertiet, som her holdt sine mdter uhdrdret på norsk jord og
kontrollerte både konsulntenc bg foreningene sOM et slags Gostapo. I foreninslokalene opp-
trådte talerne ofte i brun uniform, og kontrollon gikk så lengt at den lckale gauleiter i
Bergen foranstnitet en "utrenskningsaksjon" i det tysks konsulat, slik at- både honsulen
oe to konsujateunksjonlerer (en var norskfddt og derfor haturligvis srerdeles farlig) ble
sendt til andre land og erstattet med nasistter. Pertiet kaItes her åpent på trykte kort,
COM  orså ble sendt td1 nordmenn, "StUtznunkt Bergen der netionnlsoziolistischen Bewegung".

Nomen est emen: -
Gauleiteren i Oslo, den bcryhtedo GUnther Kern, - som 3 Norge tjente ea.30.000 krnner

året på sin tvske språhskole - holdt ofte foredrog 5 tyske byer om_Norge og skjelte ved
slike einedninger stntsmindster Nygerrdsvold og den morske regjering ut for "jødetreller".
Da en norsh dame, son hørte Kerns foredreg i Ellsenach opprd rt redsto seg, sverte kern: "Ja,
jeg ser p& Norge med nazistiske dyno",

Kern ble tilslutt, fjsrnet fre Norsk tikskringkestings tyskundervisning. Men det lyk-
tes hnm likovd1 å komme seg inn i viktige stilliner i norske institosjoner. Vi vet i dag
hvorfor denne opplagto snion hedde fått oppholdstilletelso i Norge før invesjonen kom.

Dpprinneldg hedde disse tyske organisasjonene i Norge begrenset sln virksomhet til
propogende. ken det tidspunkt da den  ble  utvidot ofts& til spionasje, kom allerede før stor-
krigen begynte i september 1932. Med henblikk på  denne  fnrlige oppgave hadde rIketignok det
treeje rike sendt opnover sine eksnerter årevis i forveden. Men da tyskerne blant sino
egne landsmenn i Norge opprettet en "erbeidstjeneste" (nvo skulle den normalt ha å gjdre
på nors,k jord?) konne enhver som kjente nazismen, ikke lenger Vlere i tvil  OM at hver eno-



ste organisorteitenlands-tysker i norge ble-gjort.til ot ledd i den tyske spionasje  os i
krigsforberadolsen. ne fikk for eksemol - akk2rat som andre lnnd, som Dolland, Belgia cg
Frdnkrike - hemnedige sirkulærer eg formularer til åtfylling, der de måtte terette mn
nerske veler, depoter, befestede steder, garasjor, låndingåplåsser otc, som de visste om.
Det ofte tilsyrelctende harmløst ut og don enkelte tysker kanne vel således ikke gi så
mo,nge opplysninger, mån han var likevel et ledd i en ctor kj0de, og den ejelp hnn ydet,
ble ,scm helhet hetroktet ati stor betydning for everfallsolanene sem ble ubWcoldet i Berlir.

Alle disse små eg store spionene i Norgo nkb fcrdeleno av domokratiet mcd sin enings-
frihet. Allsings propagnnda, selv em den vnr nldri ch lum3 1c vnr tilloett, og gronsen mellom
propaganda og spienosjevirkeembet innenfor den tyske koloni Norge var så raffinert truk-
ket at det ikkh fantes noen levlds måte mon kunne gripe inn på. Dertil påsto de fleste
nordmern at don tyske propaganda var så barnslig ot den ikke var verd de norske myndig-
hoiers eponerksomket. - De tyskere som var blitt norske stntsbergere, var også utsatt fer
et veldig presse Erkelte av dem hadde fremdeles sire største handelsinteresser t Tysklond,
og gjorde 4re eller skjulte trusler her Meget. -mmnge av disse "norsktyske" var
imddlertid alt i forveien bIitt nefilmelige (tildels også holt åpne). rizister, slik at de
hadde sikret seg på bogge m?hter. En tør ogsåanta at søktuider om nersk statsborgerskhp
fra tyskere med denne innstilling ble  tegunstiget  av det norske sentralpasskontors nazi-
vonrlige sjef, Konstad, scm praktisk talt hadde det avgjørende ord ved nøytralisteringen.
Senore er han jo egså g8tt inn i det nye nazistiske høyesterett. Det var ogsa lionstsd son

slutten av 1938, etteret østerrike vsr falt, ubønnhørlis tvang slle “ternikere i Horke,
hvis de da ikke var politiske flykninger fra tidligere, til pent og pyrtelig å g8 til det
tysks konsulat for ydmykt å søke om tyske pass. Ved denne:Hnjelpen frs hr. Konstads side
fikk så don tyskn spionasje- og propasandaorganisasjon nyo rekrutter.

( Hermann Røssler i "Norsk Tiderd" )

I Ø kenen ida

4,

MOSUITO DLYET. Dot britiske luftfartsministerium har gitt nodrmero epplysninger em det nye
nosquitefly, hvis utmerkede egenskaper ble klarlagt da det første gang kom til anvendelso
over Oslo i høsto Flyet loges av de Havilland Air Oroft Oompany, sem ikko har bygd

forrige krig, men son er kjent for sine sivilflye Med Mosquitorlyet har de
Havilland laget et av de fineste fly som overhode er bygdo De te Rolls-Royde-metorer gir
det en-fart som bringer dot opp på toppen i jagerklassen, og auter lett å Manøvrere. De-b

hor lenge vært sterkt behov for en dagbomner med jagerfart, og Mosquiteen er nottopp dette
Offisielt beskrives liesquiteen som en oppklaringstombor, og den har .wert megeto

brukt til daroppklaring over Tysklånd og ekkupert territeriume Som bomber kan den ta en
nyttolg bonbelast oyor lange avstandere Meget bemerkelsesverdig ved konstruks,jonen er at
flyet er bygd helt ay trej det er det første miliebårfly som under derne krig bygges helt
av tre. Kenstruksjenen er meget enkel, ordet er derfor mulig å fordele arbeidet på en
rekke trevarefirnaer. Det har vist seg at trefly er mere motstandsdyktig enn metallfly;
en kule vil nemlig rive opp stykker av motallet, mens den hare lsger et lite hull tvers
isjernom trect.


