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\ . • FOIXESTYPE -5fEAKSJON1 -• ,
Deter otto bitt poT fl T at donne krigen Ikke bare-er rattet nsbroak

sjrnon j f;e1-4av nazisme oc.fasetsme,Den bllr.også.førtTfør i. sSrû eg
videreføre to:Lkostyreb r. nemg•alle slags former, av PolitIsk og 8cskal roakm,
sjon•Detto Zyn på krigen er blitt åtadfestet,zjentagne. Zanger i do snklersn'
inger soM er.sendt Ut av de alllerte nasjonerslae tra AtlanterhszidaakWk
rasjønon 3/411 ItUangjøringen fra Toheran»kenferansen*Cz nn sist.hovdt
Ghtu'chill i entps:1,Stisk tale at de-allierte'.1kke•v1lie tåle un annet enn

• domokratIske•regjeringer do •beseirede •g •kkUpertee land etter, krizen,
Men på traisS av Aike'løfter •g førsikringer føragår det i'de •kkUperte

land on stille.draglattp åpne P•rmer og.bak 'kul4ssene før å tette
tølkestyret tilside ig sppretffrolde aller innføre'et mare eller mindro
Tdiktaterisk styre ettør krigen,Denne kiMpen•har dels tøregått mellom en

.aktiv heInefront på den ene slden ez vedkømmende lands erantreoring
på den andreiDet har vært tilfellet med fpeksaugislaviaog Polen,i rørete
tilfelle har resultatet Vairt en fullstendig seier'for den SUgeslaviske
motZtandsbevegelte øver kongen og do storwserbiskekretser,som står bak
han,Kongen har vært nødt til å anerkjenne marsjall IIts'eg hans nasjonal.,

tl.ad tom regjerende mYndighet på helmefronten og godta de demokratiske prIpft
Tsipper han er talMnann  for.  Song tiabakevenden etter.krigen er gjort
• avhengig av on frltdemokratIsk folkeatfstmnng, .

I Folen har striden ført til at dcn rn1,:.nære.erTigrtntrogjeflnpsonl-
representerer:g9dseiernes interesser/ar it skjøvet holt•tilr,1de av dot
pdSke trihetsrådpell.•r nasjonalrad s,.a det kaller segpliasjdet or
av aøvjetnregjeringen blitt anorkjont som rezjsrende myr,d1Let 1 do

• fridde polske varåder,Dette var.typiske eksompler på kampen noflem folken
• ntyre og reaksn 1 land  som  før krigen hadde et diktatoriskyreaksjdnatrt

styrosettt
I varierende former kan•vi se den sanme utvIkling I tidligere felkes»

• styrte land,Der har striden stått melloM de aktive deler av heinefrenten-
eg de imssive„reaksjonære kretser'1 selve landet og blandt de em1grerte
landsmenn i eg utenfer regjeringene Hor foregår kampen.helst 1.det skjuIm

. tepeg bare i. enkelte tilfellår blir sløret trUkket til-side så vi'tydelig
far se hva det dreier seg •m,Før ikke lenge siden køm kampen tydelig til
Uttrykk  1 671  krise lnnen den nederlandske regjering 1.14oadlm‘Justlsminitt.
eren måtte trekke seg tilbake og ble erstattet av en. pelitiker sem-bylig
var,kommot til England fra Noderland hvor hah hadde deltatt i helmefrønte
ons arbeide,Det Ipplyses at årsaken til krisen var Uenighet.om styrefIrrmw.

.en i evergangstiden etter krigen,Don avgåttø knister hylgst den •pprats
'ning at 1:ederland 1 •vergangstiden måtto ha en mIlltærragjering som lkke

'bygget sin makt på ot fritt felkevalg, Den nye minittor helvdet derimøt
at den konstitusjønelle styroførm måtte settes l'kraft straks krigen var,

- •verseg at frie Valg.skulle utskrivos.Resultatet.av'krisen betyr altså
en klar seior  for  heimefrontens denøkratiske krav bet-de antidemokratiske,
krefter i. eg utenfor regjeringen,  ••

SarVi  nøyere etter er kampon mellom reaksjøn  sg  felkestyro et
delig fenomen 1 alla økkuperto land,Og . den allmIndelige tonders er også

• tydelig.Dd demøkratisko krofter or overalt på offensiven eg går fra seier
t1I seior,Det er disse krefter som Pekor møt'on større •g lysere framtid.•
Do demokratiske prinsipfLer betyr nemlig akteakanp Mot okkupasjon nazisme

• ck; alle fremer for etterkrigsnazismei, •
'Også ivårt-land_har-vi.denne-kamp.Også- her_fins_,..dat nolitiske krofter
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eom spokuloror pa a sjøre klApp og skyvo fcJJcosSyr et
isko rettigh:ter tilside for en kertere eller.lengere tid etter krisen O
disse kretser støtter ses uten tvil på tendenser innen nereke kretser
Encl•nd. Storparten av det norske folk vg;alle aktive patrister på heAneo
fronten er inidlertid tilhensere ay folkestyrot'og Vfl ikke finne seS 1
s.t Cette settes til side av sbelraslendu kuppmakerepstikk A strie nod
do alliertos høytidellso besluttninser os den nerske regjerinss orklæws
inger.0c veley. for cet norske folk til folkostyret c*enkellbe må rive
ses 1øs fra pas:iivitet og sløvhot og våkont slutte opp om hoim3fronten;

AV DEN ALLIERTE .0WKOMMARDOR INNSTRUICSJOYER* •
BRUX ØYNENE. Det kan være ay stor nYtte 1-1Wri3;Don 4. legge merke

0—å-Ifls-H3Firting onkring dog,,SærlAs er det-viktis å Værs kjent i Sitt
edet distrikt  og  dette er ikke sa enkelt con dot hØrer ut.Kan du feeks;
besvare de følgende spørsmål etter hukonnelsen? a/nver mange bi1Verksteds
er er det i det- distriktet 'du bor ? b/Hvor;mante veibroer ? SEr de av
steln pbetong ollor netallptrebrue ?o/ Rva er dcn nøyaktigo avstand :tels

- len ditt hoim og noarmeste sykhus?BryggetTelefenJeontral? A/ Xva er det
hayusto punkt i dmt distriktet du bor ?e/ Hvorfra konner den olektriske
kraften?f/ Hvis:du bor i en bypkan du tegne en.nøyeai:tAg skisse av nwwms
este hovedgato eg navngi alle sidegatene og veier som tar av fra gatene ?
c/ Hvor er det nærmesto lamer av olje og benoin?Hvor store er disse lags.

rene?h/Xvom er den nxwmeste.Q4litel1ge mann i omesnea-Y-
Eti bør være forboredt p4 aabesvare disse spørsnal og mange 11knendop

n9-7.akti *Usikre moninsor eg. svar or nisvisendettøyaiktig kjennskap er a v
den afler størslie betydning.Det er en vanesak a lesge morke til tingp

og de=a vanen kan oppnåes ved stadis.:gvolse. liegs merkm ttl hoon nye dos
•Ikajer når du går ut om morsonen og sionta dom for deg selv når du.kommor
hein.Forsøk å huske utseende•or; innre telninen av hus eg bystningerdiegs
nerke til snarveier od fetstierpbelisgenfleton av sårderpgrøfterpvekryss
wg dokir.1* på veoone*Husk alltid på kenpasSrettnAn2ene •s  PY  dcg i a gi
enklepnon nøyaktige boskrivelser av vesen fra et •sted til et annet,Tenk

ot den vanlise veson nellom to steder er sperret,Kan dl. på stående
feti tonko ut to andro veser som kan brukes i stedet?Når-du melfer folk på,
vedenpforsøk da å huske dores høydephårfarse os kl.ar eg Venn des til  å

n=ko til sairprestøv deg i  å  finne ut dotaljer on milAtaravdelingor
nøya:.,tisphvor manse var det ?hvilken avdelAns?hvilken farse på deres
norker?hva slas5 Våpenphver range offiserer applySningar kon
kanskjo• en gang reddo ditt eget eller dine'landsmenns liv,

SABCTASJE OG FRISKAREWRIG.
HELIAS:  Etter swmlingonav allo aktivo patrioter i Hellas har partisans
virksomhoton blussot opp med fornyet styrke,For ikke lenge sidon lykkes
Cist for friskrone  å  erobro to av-do viktisste byene i EPIHOSpb1,a. PARGA•
De tyske garnisjoner ble jaget bert ned storo tap,Dessuten har sriske pas
triotar nylug feretatt et vellykket an.-rep på et tysk militærtor som også
førte med seg on flok>c gis1er4Teset ble avsperet og sislona befridd,Iinder
kompen ble 43 tyskere dropt og toot fullstondig ødelast,Etterpå sprenste
purtisanene oil jernbanebro i nærhetenpslik at dotkflle bli vanskolig å
nå fram til ulykkesstedot med roparasjonsnannSkap •g materiell.

' JUGOSLAVIA: Titos styrker er på offensiven wveralt i. landet*1 Borbla har
virksonneten i det sisto fått etsslikt omfang at Wito har •pprettetvet

; særskilt beVedkvarter der.
FOLC+Sabotasjen mot de tysko kommunikasjonslinjor or moset omfattendop
os manso Sristise aksjonor  or  fsretått i det siste4særlis i emraget mels
ler. LWOW os KRAKAU•En partisanavdeling cjorde nylid et fAnt kupp i Warsas
wa,2riskareno stormet et frngsel og befridde flere hundre Xensslede patrls
oter,Alle kgm seg velbertet bert.Partisanene.opptrer mer og mor 1 rent
militwwt organiserte avdelincer,For ikke 1ense siden ble'det kjent at on
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kyrketden 25 pelske davlsjon t var i regulmr kamp med tysrerAJ I emråliat
'eved LUBLIN t like bak den tysko frOnt,

DANMARK: Det danske frihetsråd ble nylig igjen hyldet'av utentarsmnister
Eden i on tale i Underhusat,Etter å ha redegjert for senoralstroiken I
KJ0BENEAVN er ladelsee av dorne kemkluderte han med at aksjonen var h@t
lgjennon veilykkot,linderhuset mottok talen med ste?ke tIlvasjenar.r I siste
ukon gjordo danske sabetører ot drististmen dessverre miolykket angrep-
på ot etorkt boyktet tysk armdraisjonsdepot i. KJØBEEHAVN,Sabotørene kjørte
•ps  feran, depotot mdd bilor og åpnet maskinsevawild mot de.tyske vaktpostw
er,Tyskerne kiarte a holde stillingen og etter et kVartera kamp trakk saw

' botørene.ag tilbako.En av do bileno som du hadde in.ankt ble cenere funnet
1 byens utkant Den var ot ear dager 1 forveien stjalet fra Frodr1ksvarn
'Orandvesen. Få on annen kant ha dde 1m1dlertid sabotørene'hold med.seg.
.Fiee bevennede menn trengte seg inn på en kledesfabrikk i KJØENSAVITtgakk
rutt 1nn .nå  kontoest til direktør BOECH eg.skjøt ham nedeHen ble drept på
stedett on  patrlotene forsvant. Direktør Boroh var k4ent for'sine tyske
sppeticrp es  han var mistankt for i den senere tld a ha angItt flere framw
troeende patriorttil Gostapo,Hars fabrikk arbeidet for t;rskerne.
FRAKKRIfl: Den fransko heirearme t son tollor melasm 2 eg 3 hundre tusan
aktivra  speTriater t bogynner nar og ner å anta kataktoren ay en resulasrtdisiw
nline2t hner,I enkelte fjellenrador inne i landet og ret grensene av SCHWEIS
on  SPA'nIA her partisanand jaset flenden bont og epprettet mnå t fris frar11ce
områder. Et av disse file distriktermadt lnno i landet er.bare ca,25 km,
1 brodeen eg eat40 kr ta  lennneh,Partisaneno  es  innbysoearne her lever tomw
,melig isolart fra omverdeneneDa har Imidlortid egen radlesendersom står
1 ferinåelse med regjeringon i Algier  0ç  med metstandsbevegelsen andre
steder i anndet. Dat meste av Utstyret t inwen og bller ar.av tysk opprinae].w
se  os  dr tatt som bytto i kamp,Desflen får de fersyninger luftvegent

Gorv vi under ett på belinefruntens kanp i FrankrlkeeItaliaiJusoslavia
cg Helaas bilr vl slått aV hvor amfattende  .os  hver milltrwt organisert
rotstandsbeveselsen er,Fart1santroppeno 1 disee land får stadig more karw
aktoron av rogulære armeer sons i voksende grad er istand til A uttüde
en selvstendig politikk.firiskarekrigen 1 disse lnnd befineer eag-
på overgshgen til den altomfattonde folkektig mot nazismen.

NAZIGMENS GAMIrENBRIIDDt  
4 alliertes someerofronsfVer 1—orst,sør og vest her alt nu avslørt den
kjonessjerning at et tysk_sannernnudd er nnr fOreståenderris har do

• tan,rd tysku noderlanene på østfronten en avsjørende betydning for ot hurw
tie tysk milit=enmeenbrudd,Som en følge av dette har det kommot til syne
mor  ee  may åperbare symetomer ogsa på at politisk sarrionbrudd 1 Tyskland
For Oere an ukes tid.sidon gjerde naZistene et sesto forsøk på å oppnå
fred uten kapitulasjon t gjennom eh fredsføler  I  STOCKHOLM.Endsl kjonte tsyko
diplenater søkto der konme i forbindelso red den russisko losasjentman
de ile selvføledaiss avvist,

10en voksendd politiske uro 1 Tyskland har fornabis gitt seg uttrykk I
en nforsanlin rotsettning mellon de høyere offiserskadrer og nazipartiot,
lAke.frn nederlaset ved STALINGRAD har den overtevisning-mer  on  ner bret
ses blandt do tyske fronto;eneralene at krisou var tapt'for Tynklandteg
at hitlrc krigsførsel førte Tyskland og don tyske hyr 1 avsrusnrm.De førw
ste see na uttryrk for denno oppfattnins var en gruppe høyere tyske offl
seron i russisk fannenskap•Frn MOSKVA . her disse offiserer med general
.ven ULDnITZ 1 spisson flere sanger krIngkastot eppferdringer til den tYsw
ke br-com  a  vende våpnone rot Hltler t S.3, og Gostapo for å skaffe Tyskland
melinhat for å komme'it av krintan før hole landet biir ødelagt til ingen
nytte.Etterhvert har flere og flore tyske frontefflearee kommet til den
overbevisning at detto var enesto utveg av krigon.Nazistene ble grepet av
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en vol:sence uro over disse farlige tendonser.I massemeter over he=":,-,T.km
land.oe i preeen la det neeten daelig rettet veldsomne trusler mot dee
-fa1titister eg folk soe erbeilet ektivt for fred,Det tjento jo hellar
ikke til å bereliee neeistene at massenes fredelengsler begynto å gi see
åpne utslag,som f,oks,en eatedemonstresjon på ew,60,000.mennes1cer i BUD-Ae-
FEST  Under-pareler som : VI VIL HA SLUTT PA KRIGEK, VI R7,EVER
FRED 1 og ZigneDenonstrasjonen ble knust med mitraljeseild fru Sa.tropeer,

I don siste tid fulgte så forskjellige hendolser som viste  de  metsettm
ningene her utVikIet seg til on kreeecFjernelsen av -generuler som Runde
stodt og Felekenhausen var tydelige fineeepek i den eettningeLe var beeee
kjent for sine antinasistisko synpatior oe synsmåtereSa fulete en dramat.
lsk begivennet i det tyske hevedkvarter Tor Rollas,Under on kenferanse
Hotell Grand Bretagne kom det til en diskusjee om overkommandoens politikk,
Let utviklet seg til en heftig trette sam endte med at offiserene trakk
revolverne og skjet på hverandre over feehandlingsbordete6 høyero offiserm
or ble dreeteKommandeeten for trappene på FELOPONNES prøvde a komme sog
bortpmen han ble skutt av S.S,Tolk,Sjefen far feltgendarmariet i. Aten hadm
de u:Jciermøtet kfltisert øverkommandoen,Han forsvant straks etter og er
entakelig nenrettot,Den tyske konewhaant i Aten ble fert til Beogred og
stillet fer kriesrett,beskylt for defaitisme.Han er vel skutt

Krisen ble akutt i eg mod attentatet not Hitler i eiste uke  oe  det ete
terføl4ende ooprersforsøklhvor on gruppe forhenvwrende frontgeneraler.prøVe
de å fa dannet en ny regjeeing,Den tyske kemiteen 1.Maskva har sendt ut
et operep og nanet soldatene  oe,  folket til å gå til onpstand for å styrte
nezistyret4Fra Iondon-har den_duternesjonale-federasjon  for  grbopmeta11

.oe  transportarbaidere oppfordret de tyske arbeidere til d slutte opp on
oppstenden,Himelor har fdtt særlige fulImakter til å knuse all motstand
o8 Bartolemeunsnatten ruger nu over Tyskland,Let e ee mulig at mazistene
klarer -W  helee stillingen i denne omgeng/men Hitler har fått en ny front
inne i landet ez bruddet.med den preussiske offiserskasteeSon reprosentere
er mesteperten av mllitwr sakkunnskap 1 armeen t vil påskynne det ende1ige
eilitwee sennenbruddesom-kan komme hviIken dee

KRIGSNYTT.
VESTFRONTEN:De siste daTE6-1-tiropperasjonen innskrenket, seg til lokale
kanpor.'et neldes om voldsomt regn son hindrer virksomheten.

7  RONTEN: Jevn frwmgane for de allierte,I vest har anetikaeske tropper
na dir rEuntil PISA eg holder sydbredden av ARNGeelva bosatt på bred frontm
Inne i landet eår B arme fram nord for Arno og-står 20 km.fra FIRENCL
STFRONTEN: Eer euller Den rode arme fram som en lavine •ver en 1200 km,

orod fr.ntP å enkelte frentavsnitt skjer frwmganeen i et fantastisk temno.
I Finnland har russerne nu nådd riksgrenden .av mars 1940,1 avenittet
for FEIFUSesjøen satte russorne nylig igang te nye framstet,Med en dags
mellomrom erobret de de sterke tyske steettepunkter og viktige kommunekam
sjonssentrer CSTROV og FSKOV.Lenger syd er Den rede arme i bovegelse på
lettisk område,DVINSK holder på a bli emeinget ved russiske framstet både
nord ee ser for byen, I LITAUEN har Den røde arme erebret-oz paseart byen
oe  jernbaneknutopenktet PANSVEZY3 og truor allerede nordearmeent.siste
rotrottjernbane molloM Rige og 2ILSIT. I avsnittot mellen BIALYSTOK og
LVOV or den mirsiske framgang så hurtig at det betagner et veritabelt samm
menbrudd for den tyske arme i POTEN,KordVest for BREST e LITOVSK har russere
ne satt over elva BUG og..erobret SIEDLOE,Her står . de bare 80 km:fra Ware
SAJWA.Lmber syd har Den rede arme på et døgn tilbakelagt strokningon melm
lom CHELM og LUBLIN psom falt den 24 ds.I LVeVesekrren  haE  rxsserne erobm
ret JAROBIAN og dormed avskåret hovedbanen fra LVOV til P len.De emringoe
de tyske divisjener i BRODYmemrådet er tilintotgjort6Her misteb tyskeene
30,000 falno og 15,000 fanger,I don siste måned har tyskerne på estfronte
aistet ovor en halv million mann i falne og fanger.


