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Nasipropagandaen i Norge.

•
MUSIKKPAROL E.

Makthavernes overgrep mot vårt off.musfkkliv kan bare be-
svares på en måte. Parolen for publikum, musikkforeninger, sangkor
og solister'er derfor klar:

Alle off,konserter som anmeldes gjennom olitiut er_boxkottet.
Fast ansatte musikere i faste orkestre  blir i  sine stillinger,

men nyengasjementer kan ikke godtas. Ingen musiker eller dirigent lar
seg engasjere  eller ta vikariater til boykottete konserter.

HUSK at Komedieteateråt i Bergen_oge:_boykottet.

Den nasistiske propaganda i Norce under krigen har vesentlig
hatt tre mål. Den har for det firste villet "omvende" nordmehnene til
nasismen. som idiologi og politisk styreform, for det annet villet over-
bevise oss om at den tyske seier var  dan  eneste mulige utgang på denne
kric, og for det tredje villet splitte hjenwtefronten og så mistillit til
demokratiet, vår regjering og  våre  allierte.

Det .Lørste målet er for lenge siden oppgitt.  Nord-lennene  står
for fjernt fra  den  mentalitet som er lorutsetningen for å kunne slutte see
til nasismen, og de har fått for god  anledning  til å studere den
praksis  under okkupasjonen. Propacanda med detta mal for øye er derfor
nå sjelden  i vår  ensrettede presse.

Dat annet  mal kan naturligvis ikke  offisielt oppgis så lenge
krigen varer. Vi iår  derfor  fremdeles høre at tyskerne vil vinne krigen,
enten det nå skal skje ved hjelp av V1, Vo  eller ved mobilisering av de
tyske skuespillerne, Men oEså denne formn fer propaganda opplever vi
for tiden  i sine  siste krampetreknincer. Ingen tysker tenker seg vel
muligheten av å rokke var seiersbevisthet nå, når det viste seg,umulic
da tyskerue stod i Kaukasus og ved el Alamein.

Det er da natutlig at nasistene i dac konsentrever seg om å
nå det tredje målet ror  sin  propaganda. De variskelige forhold som til å
becynne med må råde i de områder som blir befridd for den tyske okkupasjon,
oc  som tyskerne selv bærer skylden for, blir brukt Som argumenter for
"demokratiak vanstyre". Do ernæringsvnnskligheter som er oppstått i da
besatta land, blir derimot tilskrevet svartehandelen og brukt til å
sette arbeiderne opp mot andre klasser av befolkningen. Men det store
nommer er forsøket' på å skape.mismot ved å fortelle  oss  at det  eksisterer
motsetninger  mellOm  Russland  oc  vestmaktene, og at en alliert seiur be-
tyr en bolsjevikisk anneksjon av Europa.'Den for  oss gunstige overens-
komst  mellom Den norske  regjering  og Sovjet-regjeringen bla i den an-
ledning fremstilt som en utlevering av Norge til russerne.

Som  recel er den  tyske propaganda lett gjennomskuelig i sin
enioldighet. Men 11Sistene vet  at  en  løgn kan gjentas så  ofte at den  blir
tatt  lor i all fall å inzeholde 110J sant.  Derfor er dut  allikevel grunn
til a advare mot den. Husk alltid på at propagandaen er et våpen i
fiondens kamp for å beseire oss.  Les ikke avisene  uten alltid å være
klar over at hver linje i dem har en bestemt hensikt: å bryte ned vår
kumpmoral. Svar på angrepet på  den eneste måte det  fortjener: ved å
gjøre ditt  ytterste  til å sveise hjemmefronten  ytterligere s'aamen
k,d..penmot den fellos fienue.
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VEb'TkRUNTEN. Det er særlig den nordlige dol av vestfronten som i den
forløpne uke har tiltrukket seg oppmerkeelliheten. i;ist

søndug ble  det  i Nederland i området ved Eindhoven, Nijmegen og
Arnheim sluppet ned luftbårne tropper. Over 1.000 transportfly var •

aksjon. Tyskerne ble dulletendig overre.sket ved dennee nye Iront
som her ble dannet, Fallskermtroppeno var utstyrt med våpen som
og kanoner. - Før de luftbårne tropper  ble  slup.pet ned, hadde dot alli-
erte flyvapun kastet ned om lag 4.000 tonn bomber hver de tyske etil-
lingene i området. Allerede tirsdag nådde brittiske arme  frald  ti]
Eindhoven som ble inntatt. 1tter en sensasjonell irearykning på 50 kl„.
på 5 timer, nådde deler av arme utkanten av Nijmegen, og onsdaig
kveld var der kamper i gang inne i byon. Brittene hadde da tilbakelagt
80 km. på 2 dager. De står hor bare 6 km. fra den tyske grense, og har
oppnådd fullstendig forbindelse med luftlandingstroppene som vur slup-
pet ned i dotte området. De luftbårne tropper som ble sluppet ned ved
Arnheim har iått forsterkninger gjennom luften, og brittene rykker
nordover mot byen, og de har allerede kontakt med de inneslutted(:trop-
per. Tyskerne satte inn kraftige angrep for a avskje3re de alliert,s
iorsyningslinjer her, og stillingen var un stund kritisk, idet et tett
oe  lavt  skydekke hadde lagt seg over området, og saledes vanskeliggjor-
de forsyningstjenesten fra luften. Mun de tapre tropper holdt stillin-
gen uten å vike det aller minste,  meg  otter at den 2. brittiske arme  er
nådd fram, behersker do allierte situasjonon fullt ut, Gjennom don
korridor som biittiske.arme har opprettet her, blir det stadig ført
fram forsterkninger, samtidig som det hole tiden pågår volusomme duel-
ler med  de  tysko styrker som angriper i flankene. Under framrykningen
mot Arnhoim, inntok de brittiske tropper en meget viktig betonEbro som
fører over elven Waal, Rhinens •delta. Broen, som ur 2* km. lanE,  falt

'ved ovorrumpling.uskadt i brittenos hender.
På vestfrontens øxvrige avsnitt er det ikke særlig om-

futtende  kamper i gang, rent bortsett fra området ved ftachen, der
tyskdrne yter kraftig motstand. StoIberg ble inntatt lørdag,  Duren,
midtveis mellom Aachen og Køln, ligger nå under alliert artilleriild.-
Nordfor Nancy er et sterkt motstandsrode tatt og mango fanger ble
innbrakt. I området ved Metz er der innbrakt fanger som ikke er eldre
enn 15 år, Fangune hadde ofte bare fått utlevert 18 skudd pr. mann. -'
Brest  •Jr nå befridd. Der blo  tatt 40.000 fanger.  Komelandanten i  Bret,t
general Ranke, er som  fange  ført til  England.  Han hadde lovd Hitler
at han aldri skulle overgi seg. - Dor  ,r na tatt ovei* 500.000  f?uger i
Frankrike.

JSTFWNTEN. På den  nordlige del av  østfronten satte russorne'onsdag
gang  en kjempeoffinsiv som  strekker seg fra NarVa ti1

Riga. Dot  ytterst  viktige jernbaneknutepunktet Valga ble  tatt  
dag. Lørdag ble  hevedstaden i  Estland, Tallin, erobret etter eu fram-
marsj på 90 km. på ett døgn. Forut for inntakelsen gikk u kraftig
bombardement av Havnen hvor flere  tyske ukip  lå ferdige til å  evekuere
tyskerne. Torsdag stod de  russiske styrker  bare 8 km. fra Riga, som
nå ligger under  russisk  artilluriild. - Russerne  har  åpnet en storof-
fensiv i Ungarn, og den ungarske  statsminister forberedef  folkut pa x
overgivelse.  Han  har  holdt en tale og su  bl. a. at  han hapet eet Ungeru
snurt måtte komme seg ut av krigen. - Fra Tyrkia blir-det neldt om
store  fredsdemonstrasjoner og streiker ved  rustningsfabrikker i Ungurn.

I Finskebukta holder russerne på å feie bort de tysk-
finske minofelter her, under finske  anvisningur. Russiske  krigsfartøyt:
er på tokt i Jstersjøen.

JUGOSIJAVIRE' friska r er skaI ifølge en ubekraftet molding ha  inntatt deu
—meget viktige  by"Agiroka.Stro, som or av den.største betyd-

ning for do.-tyske forsyningelinjer i Albania  og
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ITALIA: Fra Italiafronten roreliggei uet lite nytt. Der kjempes

fortsatt meu stor nertighet nord for Firenze,  hvor-deetske'
linjer er gjennombrutt. .TlyPlasSeh ved RiMini er nå  fullstendig på
de allfertes henuer.

UNNTAGELSESTILSTAND I  HALLINGDAW;Ne Tyskerne erklærte i begynnelsen
av forrige uke  unntagelsestil-

stand i Hønefoss og Hallingdalen til Nesbyen. Som grunn oppgis  at
et større  parti dynamitt skal være stjålet fra et tysk 1%er i Høne-
foss. Samtidig  ble dat erklært portiorbud i Hzneross. Nar  kvinnene
skulle gjøre innkjøp, ble de fulgt av tyske soldater. En del bivil-
personer skal være skutt og gisler  tatt. Etter hva en har  kuhnet
,bringe på det rene, ble tilstanden delvis opphevet fredag.

FORSWJUILIGe Finnlande. Sist  tirsdag ble  våpenoverenskw,steu mellom
Russlanuog  Fihuland  undertegnet, og (Wn finske frads--

delegasjon kom alt torsdag tilbake til Helsinki fra  Moskva. En
ruSsfsk  kontrollkomffkisjon er ogsa koelmet tfl Helsinkf t  der den skal
overvake gjennomføringen av fredsbetingelsene.  Lørdag  ble det •
maldt at deu finske  regjerfng enstemmig har ratifisert vapenstilstanden
som ble avsluttet i i4oskva. -

Finske  offiserer som er ka2met hjem fra Tyskland over
Sverfge har avgitt en rapport om forholdene i Tyskland, og  sier bl.a.;
Iket har brutt ut  31I•ny  krise f Tysklaud og den antihitlerske bevegelse
øker,  og nevner havn på en rekke personer som er  under forfølgnieg
eller likvidit. •Gøring har vært,i  kontakt med  i all  tall opplbsisjonen.
Von Kluge er skutt  eller urevet til selvmord. Den almiunelfge mening
blant meningsberettigede  er  at Tyskland ikka kan holue dette gående
over 8 uker,'

Frankrike foregår  det en radikal opprenskning.blant
alle som på eu e er annen  måta  har.sa=beieet med. tyskerrie. De
,forskjellige partier har stillet krav om at opprenskningen blir
gjennomført uten hensyn til innskrenkninger.e-  Der ar saledes utstedt
arrestordre mot 5 .franske admireler-som har samarbeidet  med  Vichy-
mytdighetene.

Den tyske propaganda  forbereder nå  det tyske folk på
tapet av Hollrnd og Siegfriedlinjen som bariere. Tyskerne,demon
terer  Sine fe-,-,brikker vest for Rhinen og sender dem østover. Arnold
von Lemnitz har talt fra Moskva. Han sa bl.a.at Tyskland  var stengt
inne som i. n gryte og at de allierte rykket ubønnhørlig lenger  og
lenger inn i  lendet.-  Det finues  ikke  den i verdeh som kan stoppe

Nervøsiteten i Tyskland koelmer stadic, til uttrykk V-d
de mE,nge arres asjouer. 'aleues har Himmler.arrestert alle ikke-
nasister av  riksuagen før 1930, og størstedelen av  familien  Krupp er
i nusarrest.

Der er sluttet et foreløpie veUtak Om at Russiske,
aelerikanske og encage s e k -n -Særer skal kontrollere Tyskland. i 10 år
etter  krigen.  Tungindustrien skel være under kontroll i 50 ar, og
alt•maskinerf for rraiestilliug av vdpen skal utleveres tfl.cke allferte.
Det skal forbys tysklend å fabrikere selv de letteste våpen. Den-
kemiske:industris råstoffer  sknl rasjoneres. .De allierte skaI•ba..
300000 mann besettelsestropper i lerldet.

Danmark erklærte tyskerne unutelsestilstand over
hele landet tirsdage Snmme degen lot de flyallarmen  ga  for å suMmen-

- Lelle lie politifolk og besatte så alle politistasjoner og minister-
iale bygninger. Ty'skrue  erklærte at de selv ville:overta politi
olsynet, oe  stora deler av det danskepolitikerps  erblitt . depOrtert
til Tysklanu. Det svenske politiforbuhd har sendt en kraftig protest

forbindelse med deportasjonen.
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LANDET UTEN U SLING heter en bok som  nylig er utkomet i Sveriee, dle  det
landet som  krn  gias en slik hedrendb dmtale,'er

Polon. Forfatteren er en polsk inaustrimann, Stefrn  Norwid,  som det har
lykkes å-unnslippe til Sveriee. Hans bok er en beretuint om hva han
eelv'h:raeett nv  uet polske folkits lidelser under uen tyske okaupaejonen.
ei nLt av det han beretter; har vi peralleller tfl  her njea:ine; vi  har
ineentine å Imre ou gustapos metoaer ellir om  livet i konsentraseons-
leirenemen polakk~ oe dk) polske jøder har dessuten vært  utbatt for
forIølgelser som ikknnet enn systenatiske  forsøk  fra "herrefolkets"
side pa å  utrydde den ikke-ariske befolkniae i store ouråder, mog de
detaljer forfatteren her kan  letee frem,.er  eruvekkende  i sin  raffinert-
het.  Tyskerne  har opprettet effektive  slakterier oe krematorier der menn,
kvinner oe  barn er blitt  utryddat braet av veien ved eass eller
elektrisitet. Andre er blitt stuet sa,emen i lastevoener  oe senut uten
oksistensmidler  til tilfeldrte stsjoner i Generalguvernemantet. Men en&I
sterkere inntrykk enn slike kollektive redsler ejør en enkelt episode
foriatteren har vært øyenvitne til: Under en aksjon uot et jødekvarter i
Varsjava  løper  en litan  eutt  oukring oe erater.på nor. En .SS,Smann  blir
irritert, går  ut av  sperrekjeden, tar  eutten.  oe  putter ham  ned i ea
kloakkum, hvorpå  han leteer lokket på. Alt uten 'at en selv, eller hanS
kauerater fortrekker en nine. "Det var som om han  skulle  ha.drept en'
kakerlakk".•

Polakkenes lidelseshistorie er snart slutt, oe  kravet
om hevn komer til å.bli  himmelropende.'Polakkene vil nok søree for at
bødleneblir trukket til  ansvarr, selv 0111 forfatteren kan  fertelle at
bødlene er  utsteat zied falske leeitiwsjoner for  å k;unne forsvinne før  opp-
tjøret nAr dem.  s'

Polene framtiu må  bytee  på ot tillitsfullt  samarbeid
med Sovjetsamveldet. Dot blir j,neen p,Lass fer  statselenn  av oberst Beeks
type. Dot er-Wedslående å  se at Norwid enda ikke bar forstatt dette, Mea
vi  kan gå ut fra'.at t.n.her ikke representerer-den store uasse. Vi skal
huske pa at det Polen s6m  eikk 'Under, var et  tilbaxelietende'land sosialt,
oe at lanadt bare kan bli et virkelie,deLlokrati ved å ejennomføre
kle reformer. Det er'bakerunnen for de  uoverensstemmelsar sou.har vist,
set a  være til  stede'blant ue pulske patrioter, o sön aen tyske
gxic uar prJvd å blåse opp til en aeteetnine nellou Russlaad  oe vest-
,eaktene.

NYHETENE S;JNDAG AFTEN:

VESTFRONTEN4 Kampene Ved Arnheim fultt med deu største spennine  over
.hele.den ftio verden. Oparasjonene  blir beteLnet  someue uest

våeelie e i denne krieen. 1.500 fly braete itår nyu etore rw:sterkninter
til de eneelske tropper seu kjempr.i  dette anråde. TYskerne klarte
lørdag ved hjelp av  en, panserkile a bryte av forbindelsen til du nord-
lieste tropp3r, men eTa£fun rakettfly rettet opp iejen situasjonen. Kreipne
fortsetter med vjksIende styrke lanes  hele  fronten. Batteriet ved Grinets
overea seg lørdae. - Den tyske industri'og  kommunikesjoner_blir nå  stadie
bombardert båae dag og natt på samme mate son Frankrike ble bombaruert
straks før.invsjonon: - General Eisenhower uttalte'l  eår  at  den  militære
situasjon  for  tyskerne nå var helthaelzs.

&.;TFRONTEL Russerne har erobret havnebyen Parnu ved Eigabukten.
Estlano. er på det ilærmeete reneet for tyske tropper.

Russiske oe romanske tropper har naud  e.en  unez.rske trease på braa....frent.
Finske tropper er  1.kamp  mea tyskorne  Miat-Finn1Lnee

SVERIGE: Alle svenskehavner ved Jsterejøen oe uen Botzilieke  bukt er fra
den 27.september stenet lur Utenlandske leelder otsa

fereen nellom Trellebore,ot Sassnitz. Svenshene beLrunner aet-ted at de
vil unnea komplikreeoher nå ee dea rtjesiske flåte eppererJr i Østersjøen.
Deane spennint vil i. høy er .d influrere i tyskernes malutranepurt`som
heretter må g. ut fra


