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loven. De får sine mllitpre ordre fra Porsvarets Overkentmendo (F0). Det
øverste leder er forsvarssjefen, Fronprins Olcv, avis nestkotzaand,rende
xrenerel Hnnsten. Forsvarets pverkoåmendo retter seg n% etter den alltert.
everkommando for Vcsteuropa, SHAEP (Supremb Headquarters Allted -.6xIedattc
nery Force) under gennercl Eisenhower..- . • '

HS cr Clott oruintsert 1 inttnt saimereeide. mrd den norskt, regjertng
der scken hcr uortert under.fersvaraministCren, stntatAd Terp.

Men on) er blit organisert,rsdnrbeld mud dnn norske regjerin•tt.
og militært står under FO, betyr dfl--Æke at-HS er-noe våre myndighcter
pte har gitt ordre em å oppretto ES er fra farst av blitt ttl Iel
di norsk ortdom ikke grside å se på at tyskere sg norske nazister tramput
Nnrge ned til en tysk provins. Små grupper brynta å arbelde sammen tocr å
gjøre en innnata mhd våpen i hånd fcr rrihet o„, fred.-Det var et )• •
beid fra-førnte stund, og mange er falt fre fnr dedlcomsA langt at de knv-
ne se fram til mAlct, men HS'vekste trass. I alt...Dekrys'talIsertu ut lebt-
re, de fikk kontakt med vAre myndigheter ntd, og.de ble til-skttt dot de
cr idag: et av de sterkeste ledd i den norske forsvarsmakt.• c

Allr grupper av folket samarbeider i ES. Her er ikke sgørsmål.om soso-
al stilling oller politisk oppfatning, bare onaviljen til kanpeundrr PO's
ledelse. Vi er i den lukkeldge 1-Norge at _det ikka finnes vepnedg
styrker som blir ettrtrdpeittiske retningslinjer, Alle norske hjemme-
styrker tar sino ordro fra forsvarcts overkommendo. . .

SelV om ES er innlemmet. i den norske forsvarsmnkt og:får sine militn-2-
rdordre fra FO, er det allikevel ct sterkt behoy for samarbetde•rmd de
civtlde motstendsgr-ippc.r i2Lzgc spnrsmål ntr etrektc betydping bådi for .
j3n civile og den militure motstnnd, on sctt I vldere perapoktiv kunne LIV‘L,1
k.11 den civile eller den milltære motstandsbeVegelse'ha nåd&den styrkv de
ne idat,utan.gjensidig.stette. Odg:miltitttere kamp vr to siner av
samme sak, to uttrykksferMer for snmmc vtlje fli frdhet-for Norgu-og til
khmp mot nazisme, HL er den semlende ledelse fer heInnkempfronten.

Lenge vnr HS en fkktor motstanden vesentllg på grnnn,nv drn Srjulte
yrnssel de utgjordr. Tyskerne visste rt do eksisterta, og de visste også
st t tilfelle ikke den civile motstandsbevegelses mitlet strekk ttl,
nordmennene gå til åren aksjon. Riktignok. ha&K HS ordic om ikkc % gå
kcrrp for tidltg, men tyskerno Var klar over at om de f.toks. forsøkte an
mobilisering av Norge på sin sldu 1 krigen, ville HL gLhjemeatstyrkrne or-
dre til kamp. Tyskorne fikk en:liten på mlanglse i den retntr4 dg ba våre
1g44 lot Quisling forsøke arbeldsmobillserIng til tyske formål.

Nå. or Hjemmastyrkene trådt fram. I lyset, ikkv dc store messor rv d{.•
mun noen få utVelgtc representanter. Helc rekken v rlanmessige nenreT
tysk krigaindustri, mot sktpstonnasje, trunsport og drivstoft tel i str-
tydolwe sprog om den elittdav.hjemmestyrker Som her vart i krenr trerri
Innsatser bar wert så djerv, og hnr vært ldt meC cn så roltct int.leNt.
vg svvepnende frekkhet Et dn får lyst til å aPpinuderc'slik som
g6die dager t Holmenkollen. Men dvttn er ikke.snort, drt er dcdsen
d+uttene I NS ajør akt: sin innsnts for moro.skyld, o, ledeisen
dcnne kempen fordi det rr et spbnnkndc Mennen, t HS - i bvIltrn
ntilling dr sA stAr rr seg sin oppgrtve Levisst. .Dc trr sta ristkv,
lijLmpc,r cv ll sin cvn,ferdl de vil ht Nore sks1 bil runt ror tyskcre ec

grunnlnv tilbake% De vet nt de r et rev dt, sterkeste redsk:p.,r
våre konstItusjuncllc myndlhaters ænd i kampen for ec, unchungtfe . od. demb
krattsk Norge.

"FAB S'H'ILEP
(Utårti av artIkkel [:v professor 11,dra.--MdlIrr t )]ors-7 ntder,d)
Flåten har en_bred plEss i folts h,vsulwt o, de ur åre± rettr

stolt Ev hva den hur Ut±ettet. "Inr sellua fcp Norg,rn. I diss.• ord-ne ut-
trykkes ,n tusun°r1e. tradisjon.

ovor 5 år norskE, sjøfolk deltett I krigvn i fnrste ildlinju.
De har lidt ston; tÆr. YEist -Gn halvdeltn. nv.ilåten cr senteet stden 1939 o
nver 26o0 norske sjritnn har ofret sott llv. Dc hnr gjort og gjør en v)
dirr innsets for de forentt nasjorers stisr. Fra j5n1 1I"eo ttl veran



F R A VERDENS

EmlkirSkanerne kom med, spllte-den norskL: flåt,-tdd sine tunkers, motor-
ckip  og hurtiggående fraktskip, den mest moderne flåte i Verden, en cv-
FJørenda rolle for at Strolnattannir og dots ullierte kunne holde

og forberede den store offensd.v NOM nå fø r er til befrielssn. pet store
om Atlanterhovet pågår det er ult vunnet, Let et ikke al-

ja hjemmo som helt ferstår storheten i datte kjempeslaget i årevis. De

•

kLmper til lands med opps1Rtsvekkende erobringer av stratogiske penk-
eeer cg i_donn,smbrudd, )a,ar feaget hovedInteressctrn Men slaget om Atlthter-

•

vet var det avgjørende. Tapt- det, v•r alt forbi. Det tok tid å
Sklpenc var lenge dig oYenet, eskorten utilstrekkelig. Ni-

sfurfsn ble forholdsvis men, fra høsten 194o cg langt

•

1 1941 ble faren for fly- overvelune, og.mange norske skip ble senket.
Det var frendeles Atlantorhevet . soifi kre-od .e. største ofre. Men kampone
nå Middelhavet krevde h€11er 1kke 11:s, Det vor nå  dE;r1norske flåten del-

-tok 1 kampim om Hellas, ved 3a1cnit, Pdrnms, Y-rota, ved Suez og i slag‘t
-om Malta. 1942 betegnet kulmint-sioden .S.t.Lenterhevssleget. Da stsg ta-
.R_no til det dobbelte av 1941. rajesherne a1le krefter ng bruk-
t3  hele ubåtflåter, mEride ble stadig.møtteLnYe forgoldsragler. ret vE.r
det. kritiske år, og det fork1Lrer f_dnen front da var en omulighet.
'jant1d1g førte våre skip stadig fersynida.e£ rundt-:Cap til den B.arme og

:dåltok i 1«impene v4sd. Malta,Tobruk  i zonshdzi  og i den  b engalske Bukt. Men
nå begynte det sfierstog som sadlg diden er fortsatt. Ved erobringen av
MadagaSkarei landingen 1 /tordafrika, senere ved. Sleilia og Italia d.J1tok
'norake skip i stort sntall, ofte som de fmrste sklp-1 havn. Fra jun1 1943
gi>k etapbnbHeterkt ned.

' De mange-S.eIltter-1-11vbåtene i ukeviri er et'ev de tristeste,men stol-
teste kapitl@r i nor.k sjzfarts historie. De viser bva godt norsk sjømann-
skap og disipIin betyr.Ifjor .seilte 4 menn i en gigg i 2t2 dmgn.En menn u-
ten Styrmannskole, oppvokset i L0foten,førte kommaadoen,Selv når han sov,
hørte han på sjøsusen i bordgangene on tåten hadde for stor sellfring og
ropte i halvsøvne."Nå må dere ra1te,ka.:.aer1 1'ilan bc3ømte v1nd3tyrkene s rik-
ltg at hans bestikk stemte merkelig godt.- Sjflenn fla et akip som. bio sen-
let av eu japansk ralder, sellte 3,2co mlies  1 Ga sønderskutt båt i 52 døgn
oc nådde India.for å få båten lens, måtte alle, selv de.s:.rede, gå overtord
Q&', tette hullene„De hudde bare rasjoner til 16 dager o klarte seg ved å
semle regnvann og spise flyvefisk.pet er nok av fOrtellinr  Cin hvordan
sktippere,offiserer og mannsskap har maktet ved e,gen hjelp å fmre d Iavn ter
pederte skip, ja endog bare halde1eh sv et skip D aller å ferhele sitt skib
lestet med ammunlajon cg flyndir under store eks;:losjoner bcrt foa bren-
nende kalar.

Selv om flåten er fermInsket og den amerlkaoske nå bærer novedtyngden,
spiller den stor rolle,Overalt er norake skip mec4. Det første skip som åp-
net sellasen til Antwerpen, var et Ber{,ensskip-I Stillehavet har norske
ekip siden Pearl harboår ført tuSener av amefikatisk trofe,or til 3til1ebava
,zyene. - Det er betegnende hva Evening Stendard skrIver:"Hvis noen nasjon
kan være stolt av sbn pless i handelark1penes keppløp til Cherboerg, så-er
elet Norge.Kepteinen på det fmrste i den ftrsta umerikanske konvol vur
norskfødt.Kapteinen p dat første skip 1 don førRtå britlske konvol var og-
s4 nursk, like så vel som skipet."

E 3 n

RUSSLAC6 OKKUPA.:1;j6NSE2C.DLE.
(Fra Gøteborgs Hondels- og Sjørartsttdncn,gjengitt

Premtiden.)
Den gamle utslitte propaaLndafrase dm dc:n rusJåke bUsenann som m

sine klossete støvler trampor ned vår ærvurdige tokviltsasjen og, tflint t-
gjør alt levende under sitt triumftog mot Atlunterhavet ng kildd lhavet,
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der lkke mere den samme slagkraft,-Ikke minst dc informasjoner man får
• ennland taler et helt annet sprog enn de utenlandske aviser som hr.Goo‘
-1s,betjener seg av. Russerne i FInnland synes å oppføre seg som en re-
,arvert herre uton større krav på vennlighet.og assimilasjon fra verts-
[o2lkets side, men sansko streng 1 sine krav når dct gjelder oppfyllelson

våpenstillstandsvilkårene.
Det fzrste man kan dakbtn er at russerne lkke gjerne blander Seg i

okkuperte lands innenrilespolitikk. Man har ennå ikk hørt om noen rus-
ck til Dforza-affæren. Det har heller ikke funnetsted nocn hol-
evlsoring, hverken i Romania eller Sulgarie. Derimot opptrer okkupasjone

d akten meget strengt mot• kulellngene, men dette bifallos av befolkningen.
det annet legger men merke til den store Torskjell i okkupasjonstek-

dikken i okkuperte lund som Ungurn og befridde land som Dulgaria-og Sio-
po nbrgon.Unsarn betraktes som et fiendtlig lund uten usen regjerins,mcns
e  ulgaria er et "médkrigførendo" land. Nee:uklar er den russiske holdning
;11 Roman1a som er-modkrigførende på den ungarbke krigsskueplass,mens Bes-
rabla og BUkovina må betraktes scm okkuperte distrikter. Den russiske

sktivitet er Meget liblig når det gjoldor å likvidere- duislinger og rus-
•erne er sterkt på vakt overfor antidemokratIske elementer innenfor
ditatsapparatet. Denne Innstilling cr ikke på noen måtejupopulær blunt r0-
-anerne,  fo er det noen idag eom er hatot og avskydd'd Romanda.så er det
cntoneseu og hane gjens.Ellers finnes dct 1 lendets politiske liv plAss

alle ayskygninger, liko fra de hzyrebetcnte bondepartig til venstre-
kimmanisteno. Russorno synus ikke å hadot travolt med å- bølsjovisere,
ron.på den annen side lavter det til ut RoMania er mærlIg mottagells tot
oovjets ideer - arbe1der- og.bondemasseno her vist se6 a mære -msgåt  ra-
doksle.

I Ungarn bokraktes quislingene soir krigbforbrytere'mens.Northy-tilhen-
gere sår fri, men de må ikke drive politifl virksomhet. Når men tenker på
dun rolle Horthy og han s regjering har spilt i den tysko tregodie om
.roropa, må man si at den russiske okkupasjon 1 Ungarn særlig for en unguræ
takttager•vdrker ganske morkverdig human  os  smidig.Kommunene styres av
besmennenes,sosieldstenes og bøndenes representanter --uton rusedsk inn-
teand;"Lbg.I visso byer spiller borgelige :,sTfmanter en viss politisk rolle.
:rt.mcrker ingon tendenser til bols4-eripaering.8kolevescnot fungs•er for-

:acldsvis frItt i Romanis og rfloaVisse innakremkninger i Engarn. Dc fleste
:Ylkeskoler  os  læreanstalter er blitt åpnet igjen, og det enesto russerne
Itever av det ungarske skolevesen er at det 1kke.forekommor noen Horthy-
icpagandr. i skolevmreIset.

Det alminnelige inntrykk av den russiske okkaparajon er eltså nit ar
et enn skrommende. Russerne har hverken opprettet ut pebelVelde eller ei

-Jeldsregime.

K I N A.
Kina er blitt kalt tn av do 94 store", mon i den senerd tde er eht

_kko lenger så vanlig å rogne det med blant stormaktenc. lisette skyldes
den militosre ag-politiske krise i Kina som cnnå ikkc LtIT funnst neun les-

Da den japenske tramgangen begynte å bli truendo, forlengte den ame-
jrikanske øverstkommanderende, Stllwell, kommandoen over samtlige kfonesis-
ke styrkår for å konsolidere og modernIsere den kinesiske krigsledelsen.
Den kinesiske regjeringen avviste kravet oL amerikanerne  måtte  lå Stil-
well blirabløst av en annen, grneral Wedeneyer. Samtidds avloste Donaid
Nelson den amerlkanske ambassador i Chunkins. elson reiste ser housevelto
personlige utsending. Situasjonen blo imidlertdd ikke bedre. En chunking-
arme på 3 mill.mann og en kommunistisk arme på 1 mill.mann kunne ikko
holde * mill.japanere i sjakk,Selvfølgelig er den kinesisko hers utrust-
ning ikke så god som den japanske, mem det undea51dor ikke det faktum et
hele armeer går i opplzsning. General Tangs armeer f. eks, yiSte en vidt-
gående korrupsjon og demoralisering. I de senere år har seneral iangs
armeer stort sett vært ubeskjeftdgede, og da do var plasert d et tobakk-
distrikt, ble offdserene interessert i å tjene pongel på tobakkindustzl.



Tang Var selv en av  9  spekulanter. Da-tebakkimporten stanset ette
Peari Barbour, ble offiserenelsnart rike, og da japanerne rykket
1-otte  diitriktet, tenkte offfserene Mere på å redde sine formuer til

Utsette distrikter enn på å gjøre motstann. Resultstet ble en
raneflukt, og general Tan baholdt bare en skyggearme  som ydst  ja-

'caherne syMtolsk motstann...Ogsa;endre steder klages det over at armeene
'ftes ikke er bedre enu røverbander soM.heller .plyndrer den kinesiske be-
elkning enn innlater seg• i kamp'med japanerna..-Nelson har dessuten på-

'-ist at den kinesiske krigsproduksjon ikke' ahgang blir drevet så intt:nst
scm den har mulighet e r for. Stort settjer man enig om at disso beskyld-
ninger ikke gjelder kemmunistene, soM har bedre disiplin og krigs=al,eg
eom samarbeider langt bedre med sivilbefolkndngan: 4t dette har solvføl-
gelig svekket Chunkingregjeringens anåealse. Men kritikken gjelder ikke
-nare de nilitre spørsmål. Man betviler dens demokratiske sinnelag og
eens vilje til å gjennomffle krigen i lojalt saMarbeide med de forents
nasjoner. Chunking-regiMet e].ler retters eagt KunMintang-regimet beteg-
nes som et brutslt diktatur  sOm  Slår  den  kinesiske befolkningen ilke megei
med vold, rettlflhet og diktatUr som noe fsselattsk atyre. brødrene CheXiS
spesielle kinesiske Gatapo står på høye ma,d det tyske. Det later til
at den £ndra maktkamp er mera avgjørende.enn.~ nasjonale kamp mot Japan,
cg det hevdes at Chiang-Kal-Shek,holder tilbake  en  halv million av .sine
verdifulleste tropper for  å  sett dem inn mot kemmunistene, lersom man
ikke kan komme til enighet. Chiahg-Kai-Shek har i ).engre tid ført for,
handlinger med.lederne for de kommunietiske områdene i ShSnsi, Shansi.og
7ansu politikeren Tsso En-Lai 3Og strategen Mao.Tse - Men forhandlingene
ner ikke vært ført med saexlig iver. Nominelt anorkjenner kommunistene
Chiang son ledoran av hela Kina, men i Yirkeligneten er d,t to rivalised4
diende pertier: den kintsmske ragjering 1 Chunkihg sem cr anerkjent av de
allierte, og som direkte behersker det Vestligs og indirekte (mellom
do japensk-Okkuperte sonor)  delar  av Midt .ogSYd-Kina - og den kommu-
nistiske administrasjon i Vonan som behe:rsker provinsen Shcnsi og store
ctmr,a.der mellom de japansk-okk4cfte onråde f nord..,Men sommeran og hiss-
ten 1944 tok ja.nnerne store deler av Syd-Klna og minsket dermed området
t"or Chunking-r.egjeringans makt.

Politisk sGtt er Chunkingregjcringen i de senere år tvungct mot høy-
ro. Den liberale og venstre  fløy  i Kuomintang fantes for on stor dcl
de storo byer Nanking, Shanghai og Kanton. Kjøpmahnene og middelkiessen
danhet rygtmaden blent de framskrittsvennligeiborgerlige slementer, og
tle Støttet av en del 4v  'arb .1de;k1assen, Da Kuomintung bl. tvunget til
å trekke seg tilbake til Chunking de primitLve jordbruksemråder 1 vLst,
og  handelen  med 4tlanet opphørte,,ble styrdt evhongig av indre akcno-
;ei.sk Støtte,  c4;  dette har styrket godselerns og'offiserenes stilling
yfleSdntang. Nkr ds mere utvikiéte områder ved.kysten blir befridd, ken
d'et. Mul4ens oppstå et nytt og mere' radikalt Kuom1nteng.
' Det er umulig å si hvilkon rolle kom unistena spillor i kystbyene.
førkrigstddehs Kina var Kuomintang sterk nok til å drive kor=n1stena

ui• av byehe, og de ble nødt til å :konsentrerc seg oM cgrarproblamer.
3tyret i Yenan minner mer om et radikalt sgrar:gFarti.  enn  om  komeuhisme.

radikallsme er tydeligvis ikke doktrinær. KoMmunistene har kensen-
trt 'seg om refortmer av evgift6r ob skatter, ikke eksproprds:Ion,*
±ot primitive Shonsi og d jordbruksdistriJktene i Nord-Kina her de sterk
atøbte, og det sies at de har 90 millioner tilb,ngere. minst 80 kV
Tinas befolkning er beskjftiget m r,d jordbruk, og kommundstenes radIkale
ydrdbruksprogrsm kan derfor vinne gjenklang i vido kretser. Dot er vans-
alig å oi om det blir den v::notre fløy av Kuomintang eller koF1).unistano

f.om kommer til å profitore på den rsdikaliserinc som hlltid finn,r sted
. et o'rkupert  0g  undertrykket land. Cbtinking-rLgjsringen synes tydelivis
tt det er viktigarie å eikre sin mekt overfer kom.nnistene enn å sethe elt
nn i kampen mot jananerne.

Im:dlartid erdet foretatt on omdannelse ev regjeringen.
toren Ho-Ying-Chin som var den mest resksjonære og den mest nårdnkkeda
rotstander av komministene, og sOm dessuten er blitt beskylot for å være
jepansk-vennlig, er blitt erstattet  Ev  gen,ral Chon-Cheng som cr mere
villig  til samsrbaide med umerikanerne enn den tidligere minister



Men Hc-Ying-Chln  bar -be1ïb1dt stililnsen 1-,everkommendojn og vil derfce
stor innflytolse i hmren. Chieng-Kui-Shok her trukket seg tilbake rrg
3tillingen som sjuf for eksekutivkomitcon,_ogegenriksminister Soong er
elitt president.  Soons  er en av dem som ska'rpest har kritisert styrets
ablitære og økonomlske uidueligheL.Chtangeh'Uder imidlertld Iedelsen  eu%
ele milItgerb depurtementer, . s-  det .blir.på_blegkenemiSke område,at Soong
-år anledning til å gjøre en innsats. På /4zbs1sjok- ho1d her men hgvdet ft
omdennelsen v regjerinsen er gått reeksjonær tetning, og det er riktt
ersåvidt som den ikke innete9rer noen tendenser  trl  en ny indre politekk

derved steblliscror den gamle. Eun dut cr uten tvil meningen at den
nye regjerind skul då dun umor1kanse opinion noo i møto.

Når Man bedømmer sItugsjchen. i ina  ,M6a en huske-på ot Kino ikke er
noen Enhetlid nesjon, mEn et eolk som holder på  å bli en nesjen. Chun-kingrodjeringen er på ingen måte en forreederregjering, men den er huller
_Jeku - som monge r t1lbk-yelefg tll å tro for det bredo kine-
alske folkuts heltemodige dembkretis k e  komp  motd_de jepunske militeristen
Skol kgmmen bli til fordel  fer  Kina og fet de lliErte. må der bygges
bro over kl0ften mellom militdikteturet og finenciveldet på den ene sid-
dn og det kinesiske folket på elen enhen. Vpien t11 frihet og demokrati
fer det storo folkut må åpnes ellerede undor krigen.

Det engelske tidsskrift "Economist" uttrykker sin engstelse ovor
-denne splittelsen ging, og hoTder at nnnlind  bg  Ametika må bruke  dll si
unnflytelse for å skane en tllh,ernelso meilom de to pertier, så  det  ikke
ved befrie1sein skel oppstå eh .liknendo kotostrefe som i Hollees.

(Etter artikler 1 det'engelskc tidssktift "Beenomist", oet emcrIkgn-
Ske tidsskrlft "The Notion" cg "Håndsleg").

1C

IEDIAflriNE  KRIOSerneel%
(Fre Americen Mercury, Sj.E,r1L.Itt i "trembeden")

. Do en særllA slem semlihg ov,fotherdete ndsister gjunnom sin dlydig-
het ver ved å skere uro I en,midlertldig fange1s1r bdk dkin 5.arme i
iits•te den emerlkenske kommgndont råd. Han telefonerte til hovedi'vtrtne:t
»or den 45. divIsjon som  ta.. sted ov nusjonolgordister fre sydveststotene.

on lestebil kom dut en særlig utvel:et gruppe seldeter. Ever eionn vor
over 1,Bo m(ter høy og fullbleds ind:Lener. Indlenerne bl(ndet see tgust
Teed be umedgjerlige tyskorne od pekto p disses sngukliptu hoder. Sidon
ajlçk de semmen  i  un klynge: Xommondenteh,glkk hen til desu og ytut litt
I1 tdoros e;otturil srrr3k,  nyorp;:?,  hun høyt oe nttaitc:/Kan dere

J.kke vente til håret deruser blitt li..tt-}gen‘at? Jed skel orono dut slik
,t dere blir her som see=r116- voktho1d;" Indi(nerne trekk på skuldrene, keo
tet et siste på fongane og mgrsjette til De tyskeee
com forstod ongelsk, hvisket t11 de ndre, sg snerr rykt“des koanduitt-
urd gjennom hele leiren. Fre.den tid dedde mon inden flere venskolighete,
med denne gruppen av horremennesker. Indignetne som spilte komedien, le
senbre njortelig hver gang hlstorien t•Je gjenrortelt. Kommenognten forstd
!kkd ett ord ov Nevojo-stemmens språk. Hun hedete grrondett dot helo, og
tjskernus fcntadi sørget for resten. Geneveekonvens;:onens strenge rouler
jtnneholder Ingun strengu bestcmmelser ongående fengenes rentosl.

Fiendon mkng-jerne CMG11.. e og benitte indiodsk tektikk, han vil dog
oldri få indlonerne solv til å medvarke. Indioderre tjener bore Amerika.
Deres lojelitet er ikke delt. De morer seg over vusse oksetgenters forsel
då  å oppildno dem til "ouprør" mot deres "undertrykkere". AV de 4C0.010
e.ersoner som et av overveiende indidnsk ovstgmnung, tjenr over 2e.00C
e vmpnete styrker, de  f1este  fruvillig. beres bikero,r , til vdr kriglidring

står slett ikke I rorhold tll deres entoll. Tro  .EstLrlskr,r &,j)Jr indianc,-
= til as tau  den beste soldgt i helu hdren" som en oterst hor uttrykt
:et  og  ekludes bekreftet tyskernes mening  cem  hom. Fer  dog  farsLe hens
glimrende fyslkk. etter mense generodjon .rs searlige trenung her romlis un-
fionernd muskler 20M tåler dun fryktellgstro belestnund. Dernmst er deres
s(nser meget skeroe slik lit do cr speidere. Det er ingen SoM
cn utholdu sult od terst så godt som dem ce: likevel vmre i stand til å
sIåss. Dertil kommer hgns urokkellghet. Det meddeles fra guteretuvt, hold
ot det under tusanvis uv psykiske nrøvole gv elle rader hur vist seu gt in-
digneren visor den sterkestu motstandscvne mot  åndelIg trykk.
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Den tredje saeregenskap gir indeeneren et forsprang for en hvilken soa
helst soldat. Det er hanS eneståendo sprAksyetem som glr ham et hurt1g og
aIgjennemtrengolig meddelols•smIddel ved fronten. Dets verdi i visse

kan neppe overvurderes. Ellers er man henslvt til kods, men det tur
ed, fOrneddelelson skal både chifreres og dechifreres, og nettop tiden

eee være meget kostbur. Det er også vanskel1g å forhindre at fienden får
! et I koden eller at det lykkos for ham A tyde don. borfor må der stadie
ae, nye kodur i bruk. Mon to indienere med felttelefoner kan snyte hele

rL koiserlege jepenske bwrs eller hele Tysklunds underrettc,lsesvosen.
eette er ikke noen forbIgående fordel am rikenerne har, som det ville vs,ere
.-d sn hvilkonsomhelst kode. Amerikenae-ne vil hs denne fordel så lenge chn

ens indiEner i USA som taler sitt eget språk, og dette vil ennå vare
beege, fordi don leutdøende indiener" har fordoblet i entall i de siste 40

og har bevart sin gsmle stummekultur. Ingen kan hellor leere indiansko
fordi on kun kun gj,ere dut vyd å leve blant Indincierne, og dc tme-

rikenske indianere er moget reserverte og slett ikke tilbgyelige til å
ell intIme med fremmede.

Pør de Forente Steter kom ned i krigen, var det i alt 4u62 indienere
e beeren. Dette svarer til hver tlende mannlige ind1aner mellom 20 og 35.
Navajo-indianernes reaksjon på den ferste reglstrereng var typisk. De mgt-
79 I sluttede formasj.ner med sine rifler og ble dypt skuffet da de flkk
vite at det bare gjaldt 4 meddele at de var rede til å slåss. De øvrige
stammer viste samme holdning. Ltter presi6ent Roosevelts tale dagen etter
pearl Harbor vedtok Crcw-indianernes råd å atille resursene av olje,kull
-w malm i deres reservasjoner tll rådigeet for regjeringen, Og å menstre

eneste våpenfaer- mann. I Grand Pertage reservasjonen i Mlnnesota
etldte alle ugifte nhippewa-indlenere seg med undtagelse av tre. Cheyenne-
Avaphoe -og Nez Percå-stammene vedtok stille sine krav til regjeringen

eere til etter krigen. SIoux-indianerne danset den første soldans på et
hslvt Arhundre, da 2000 mann sanlodos fcr A dra ut å krigasteen mot
'Snuten med overskjegget" soM er ett av indianernes mange navn på hitler.

Da man engang var forundret over disse overveldends bevlser på ind1-
anernes patrlotisme, svarte en indIansla major med et hefilg smil, men ikke
ubon ettertrykk:"Er det ikke vårt land?"

HELLAS.
Det er to ting en må ha klart for seg når en skal bedømme den gresku

eenelikten: For det fgrste at Hellas er i hisy grad brit1sk interesseemråd,
Fn russisk framtrenging til Mideelhavet har alltid vært et spelkelse
Usk 1mperlepolitikk, og for de bretiske politikere som følger de tradi-

nnelle tenkebaner må den sterkere russiske innflytelsen Jugoslavia e.
' jlejaria oppfattes som en trussel mot britisk interosseområde. Mere enn
eeensinne gjeleer det å holde fest på posisjonene i Felles, som man i Gt,
ceetarmia fra gammelt er vant til å betrakte nesten scm en britisk "hele,
YeeLeni". Den store motstannscrgarisesjcnen EAM, hvor kommuristene hadde
•:tydelig innflytelse, og hvor det dessuten rådde en ganske stark anti-

alitlek stemning peg.a. Sterbretannias støtte av kong Georg, den reaksjo-
mllitwroreenisasjonen EDE8 og andre ansvaellge for leetansdikteturet

da naturiee oppfattet som en fare for disse posisjonene.
Fer det annet må en vwre oepmerksom på at en regjering ennsatt ev

eeng Georg på engen måte kan kalles konstitusjonell, de korgon selv med
ct satte forfztningen ut av kraft i 1936 etter at han 4ret fzr var kalt

tronon etter den villuste farse av en folkeavstemnIng. Lot brdtesee
eeev om at den kenstItusjonelles Sammenheng skal bevares, Pesset altså ikk

den gresko eksilregjeeing.
Som kjent ver det kravet ow avvapning som utleiste een vapnete kon-

Dersom man hadde håpet at CnurchIlls besøk i Athee i julen skulle
en ende på konflikten, blo man skuffet. Alle pert1er in;r anig om at

.e±ebskop Damaskinos skulep utnevnes tel reeent, men ellers vur eneeLetel
ssctrt llten. EAMs krav var ikke urimelige: krevet halvperten av

opprenskning 1 pellti cE, forvaltneng (som ver overtata tem-
e,lee ufoeendrot av tyskerne) cg aiskaffelse ev du reaksjoafle k;Eirdnu;

-essutan folkoavstemnIng I februar for å evgjøre kongens skjebne, og si-
eeedeeige valg til nasjenalforsenlingen 1 aprin. En !ran hellor diako si
ree på at dan nektet å la seg uvvwene så lange det eesto feacestiske eg



halvfaselstiske vsepnate styrker. imidlerted var den gjensidigb mlstil
mellom rartene for sterk, o6 forhandlinsene førte ikke fram Kampene  1
satta. ELÅS ble fordrevet fra Athen ev de britiska tropper os den gresi
nasjonnlgarde, og det ble etterhvert klart for EAM o ELAS at tertsatt
motstann valle vaar•selvmord. Fødst brøt de demokratiske og sosiLlisttis
kb partioae ut av EAM og opptordret til frod, og don 11.junnar søkto
T'LAB's milltmre leeklse om vapanstllastenn, som ble fastsatt tal den
jknunr. Det greske sosialistpert1 (SEE) og "Endonen av folkedemokrater"
(dELD) her i den atrunske presse offentlissjort erklmringur om ut.kommu-
nistene begynte den vmpnat: motstenn uten deres kjannskco ellor suntikke.
Den eng:lsko avis "Times" stiller seg meset skuptesk til desse erklmrin-
ger •g havder ut det er  usannsdhlrg  at en okstremestninoritot skulle vaer
istann til tvinge i ak cjon en så stor del av EAM.

Det vanskelige punkt ved forhendlingene Var kt ELAS nektet frig
de sivile gislor. Dettu spørnmal har uten tval reist negen motvilje mot
ELA. Det er vanskelig å si hvor neget ev bcrutningens  cd  dette er prol; -
gands og hvor meget sannhet. Det er nok ikke tvil em ut det innan ELAS
ansa  fins ytterliggåendo, hensynsløse elenenter, det vdste ullorude
h,vnastrelken 1 Piræus, Men un bør ikke glersE: nt tilhengere av EDES før
den vaepnete konflikt opptrådte neset provokstorisk, og blant annet skjøt

srupper av kvinner  os  barn i ither- ELAS banoldt untukelig gdslene så
pase lenge for Slicro ses met at det  ble  tatt repressaller orant deres
egne medlemmer nfir du nelg tåpnene. Den 21.jan. gikk ELAB med på  h  frig1
sislanc, bortsett fra de sor radde bratt loven caller samarbeldet med tys
kerne, og erklærte at Cenferkonvensjonons bestunmelskr skulle gjelde,
Det siste strldsspørsmålet ander forhanelingene var spørsmålet om amnest1
for EAMs medlemder. Regjerangen erklmrte at enhver EAM-mann skulle få
annesti maidnindre han kunne trekkes til ansmar ror oestemte forbrytelser.
DIAS pretesterta mot dette under forhandlinsene den 3.feOruar og
te fullstandig.smnesti. Den t.februar ble forhandlingene gjenopptatt, og,
atter ot 9-timers møte trakk ELAS protesten tilbnke, etter at general
Diastiras hadde forsikret at det ikke ville bli tatt politeske hensyn
eed bedømmelsen.

Eritene ansker å oppratte forstaelse og forsonIng mellon de to parec
men don nåvmrende cedning er satt igjennom med makt og kan ikke ensees

en lykkelig løsning. En Es.r1 ikke fri ses fra følelsen av at britene
'ault fra begynnelsen her srepet saken gult an. I EAMs ledelse fantes fos:
denera3er fra den gamle gresko armeen, framtredende liberale polltikere
• orefessorer, tre senPtorer  os  to blskapper. Organisasjonens indre opi
.»rheng ver gjennorført demokratisk, og nodlemseladet kom  dt  i en halv
nilleon eksemplarer. Det kedres lkke rdnelig å kalle denne organisasjan
en samlins pøbler og gengstere som  "vil  skyte alle som ikke har sti=Le 11'
71tisre nenins". vn bevesolse som kon stille på benene 130.C6C mann, ,d
.daeføre en seneralstrelk i alla stprre byer, og sbr• representerte ulre
unekdnttske partier, ver ikke nnen "sungoterbande". Det høres heller

keroaftlg å ferlanse avvmsning av den pectriotiske notstunnsarneen og
nolde faselstiske og halvfdsoistdske styrker i  jyandot. Let grske uMyrc
fre 1936 til 1940 VAT ett av da nest rendyrkete diktaturer 1 Europa,
le grake patrloter kjumpet met det grske så tel som mo: det LysAc dikte
ren aritiske politekk må sees på baktgunnco nv EnLds.nds intaresse r i L:
lns. Churehill  sombar  trnmlet denno politikken igjennes, her - ulle  51H
ntore statsmannsesenskaper til tross - liten sans_for Uolkeeevesuiser n,
11ten forstaelse for andre lands politikk.

deners1 Plastlras, son eå anmodning av erkebdakop Lumaskenes dunnet
dcgjerins, blir no1så forskjellig bedømt. Noen sler at hun a flellee er c
deden onerkjent personlphet, andre.at  hu2  er Itte tIll)tvekkende som pe
lotikar. Wotsetningene Hellas dr meget krasse nå, o, en f r bare håpe
ac det llkavel vil være raullg å gjennoniflo valgone under  frie  os  LotryL
g•nde formur, så den nye resjeM n vlrkelig kun bli ot uttrykk fur ded
gresko  ttlks  vilje.

(fesentlig etter "Handslap"
HANNARSKIDEl.

(Etter admiral Helsey i mege.sin ‘Jt "Flyin€sh  U3A)
Hangurskipune cr flåtens flyttbare landinplcsser. Evor det enn

kjampes, vil fly fra na av vmre ned i ktnpen. Flyene tjuner som øyne 2jP



gdmirelene og generalene som Inon konnendoen'over flåte -og hferstyrker i
goanp. Flyene nøker og understøtter kanonildon når tunge overflatestyrker
møtes. Første gangen et landgly gikk  egin frr. Gtt av mergnens skip, var
1910. Flygeren Eugene Ely luttet da rra en midlnrtgdig startbane bygd på
Gkterdokkot  av et mLrinefertøy.  Til  ti-cso for nt bedriften vakto den støl
an  begeistring, ble den av en eller annnen grenn glemt. I 1919 begynte
imidlertid de Forente Stbters menine å interessere seg for saken igjen,

en lekter ble bygd om til hangarskip, På grunnlag av dG opplysningar
som.ble samlet og de erferingor un gjordg i hangarskipenes barndom, hbr
giår marine bygd sine nåvg,rnnde hangarsk5.p. "Yorkeown h  og "Enterprgse"som
olo satt inn i tjensten 1 1937, Gr utstyrt ned elle de siste forbedringer
både mod henayn til effektigitet og konstruksjon.

På et slikt skip spi1leg dakket en •tor relle. Flyeno blir transpor•
. fert frn ett dekk til et ennut ved hjelp av steragnaskIndrevne heiser.
_Flyene er alle stasjonert pg dukkgt ellnr an• det. Der finnør en også

kontorer og lrndingsanneratnr. Når 70 til 80  rly  skal menøvreres
pg en flete ftom i alminnUiginet bore er på omtrent 225x25 meterg vil en
forstå nt det trongs både intimt semarbeide, dyktighet og behendighet.

idag fører.i alminn,lighet hangarskgpenn i De Forente Steters narig
en gruppe med fly saomvensatt av speiderfly, kam fly, bombe- og torpodong
Hver enket1 type er slik grnrottet at de ikke barn kan fylle sin egentlig
oppgove, men også enfirG gtter:,em situasjonen mette krev det. Et speider-
fly kan kenskje bli brukt som tungt bombefly,  Gt  jagerfly son spelderfly,
eller hele styrken kon suttes irn som en Jamlet engreps- eller rekognose-
r4ngsstyrke. benne olastiske sammensetningen av flyene-omberffp&-det•sto-
re antall hangarskip som De Forente Staters mailne nå nar til rådighet
har i betraktelig grad øket flåtens slagkraft og aksjonsradius

GRØNLAND - LANDINGSFLASSEN I ATLANTERHAVST.
(Fra artikkel av flernt kalchon og Corey Ford 1 "Collier's" magasin,USA)

Tyske værvarslingsfolk har gjentatte genger forsokt å få fotfeste et
ellor annet stod på den nordøstigge delen ev Grønland, som ligger så uen-
nelig fjernt fra bebudde strøk. -angt noggenfor Polarcirkelen hedde tysk-
erne sg sent som i 1P43 en gedt utstgrt ornarslingsstasjon, som stod
iaglig radioforbinnelsg, med erlin, dige den bort og gjore Grgnnland tt
an alliert basis var en opFgave som ble løst AV en relatiort liten styrk3 .

dette ville ubebodde nerd artet dot seg neerrest son en kamp mot store
evstander og knugende ensomhet. nen det var en kamp av ster strategisk
totydning,

Fra  denne tilfrosne øyasom er dekket av en  3000  meter tykk kalott
• av evig is, går det ut vindor dg luftstrømmer sem forårsaker stermer 1
Nord-Atlanteren. Grønland ggr en nøklen til å vite hva slags vær det sk
bli  iG DIropa. Rvert eneste bombetokt sox blir foretatt over Tyskland, c,
,gshangig nv langtidsvarslingen fra de erktiske strøk. Todspungtet for  ci
rensivene i Europa er avhengig av det samme.

Tyskerna Jisste hvor viktig Gr.-ggland er. Det vbr lengtidsværvarsigil
een fre Grønland son.gjorde det mulgg for deres innustenGte slagskip
Scharnhoret og Gnegaenau å. smette ut av havna under dekke av tykk teke. •
passere England ved Dover lb sjømll fre. land. I et kvart århundre hendn
myske såkalte"vitenskapelige" ekspadisjoner atudert de alortiske strøk gg
gående med tenke på un kbnonende krig.

Men også De Forente Stater visste at Crønland.var en.kiktig utpost.
Røsten 1941 lendet derfor en eksaadisjon med henemJige ordrer p?1 Grønlan
under min konnando. lgn stgrste opngaven vi fikk var å Oombe ut tysgerne
på st-Grønland.

Det har ikke vtart noen store sleg p3 Grønland, unntagen not meret,
som er en fiende med utrollge krefter. Men den kunnskap bm pogarområoat
som vi har vunnet, og betalt ned dores liv sem ble igjen pg innlsfldsiscn-
apillex en viktig rolle i de allirT3 verdensenfat:ende effensiv, penne
kunnskapen vil også gjøre framtidas reisetrefikk giennem luften tryggere
når luftrutene over de akrtiske strøk blit hovedtrafikkårer for det fred
lige samkvem mellem landene.
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rsn øvers%kommanderende for De Forenede Norges uke i Massachussets.

taters b. flykorps generalløytn-int i oktober 1944 startet man i. wors-

,mes Doolittle er en framra:cende vitenen storstilet kampanje flt å spre ci

. spsmann eg samtidig en av de mest lysning og kjennskap til hver enken

:Hbolaktige flygere åmerike try av de ,:orenede:1;as,lonenrr„Byens

Nan er utdannet sim flyinseniør før3r blo f)rmann for arbeidsutval '

Yar den første som la seg etter Kirken, skolone, 3ressen,

-:tenskapeLug f rskning på fiygn:ngens museene var mederbailere. En bl,
enige ON1 ta hver enkelt nasjon

192 var han den forste til å
ukentlige scrier. Den første var Auf:

tte og lande under blindflygning, ralia Nå er turen kcmmet til NorgL.
idre på instrumentene, i et innetysget

En korrespondent som besøkte byen f..
fiy utenvinduer.I 19u2 var hdn den før

.te til å tvinge et lanf1y opp i-over tellerH Hele byen var preget av Nor,

4ø9 km, i timIn. Doolittle var med som uken, Forretningsvinduene hudde uts-

Ilyger allerae under forrige krig. I inger som g,jaldt Norge, f. eks. nors-

v. 32 33 år gammel, tok han avskjed fra hki2øpere os bilder fra Nolmankollre

armeen opå grunn av framskreden alderl/ Bokhandlerne hadde utstilt norske

ig gikk inn for kappfiygning.I 1=-40 og bilder av norse-forfetterc.- på o

-t-re-DO--tllittle-,beordret til akt:x tjerleartatnrhistoriske-muSeet var utstilt

este igjen,_Agisjorde et over norsk industri, norsk

erbeide med å amlegge den vellige amer c1a11 ivgivning , k:rt sagt en ut_

dkanske bilindustrien til fabrikasjon stilling av norsk:deuokrat1 i utvial

av fly.Genere fn.heredte han i stillhetkunstgaileriet hscide en Munchutstill:

TIrt store luftangrepet på Tokio den Ib Bildene var utlånt av interesserte

var selv rced som Leder amevikanere.på universitetet var der

dn møt der det bdt ddskutert Clmå hvordo
Y. 7-.01)brgruPP.end som utf/rtedet.

w.Littie gjorde en framrakende innsa :,;(2rge ville møte etterlirfgrIproblem

L I4J Afrika, på Sicilde 06 1 Italia. ohefen for den norske informasjanst:

Ooelittle, sow nå virker i England, esten var tilstade eg bosvarte
b-ke d mars 1,s44 generalløytnant 47 år angående Norge.Noen av spørsmålene

vil dtt norske storting dnnalits
• landet er fritt igjen? Vil

bli satt under rettsforfølgelse?
fon norske konsuien Akureyri på Isi

auo overrakte,forieden io,000 kroner Norge bygge skipene sdne selve?pen sif

il
interesse for saken viser at

trengende i Nord forge, Beløpet

inna,amlet på to dager av skolebarnmener det alvorlig n.r de vii sett,,
seg inn 1 andre lands orohichder,

eLkureyrd. ved overreLckelsen holdt

unrri sgfu.sson en tale der han ga
nder russernes hurtige framryhrinsin deltagelse med befolf_du

N)rd Norge. T av sko1ebarna k)stfr)nten har roi,o3o franskt

(.e edikt Nordahl Grieg og GarborghtrigLr

ig fru Grieg deklawerte ja vi essker, blitt bjr
`,virgsutskrevnarbiderc

Eor ,n tdd sidon fant britisku troi.

e.Jr er nylig blitt cppfunnet en auto - et.sted Belgiaornaygtndt-Eestniii,
j,-:tcrttuk symesicin til operasjonsbrUk, et orde.pfantes ikke s;or

.cger for at:la,gen får jevn tilførsetMannskupet. N‘ har forente stat
rurgisk tråd når han sye igjen et hove:dkvarter for flyflpenet forklart str5Dmingen kan hun regulerø ved

sammnhengen. 7edkomficnde fly.bl,
-kkp -å en knapp. Nåler av ymse av luftvernart,11Lri,..t owr et mål

Tyskland. annskip.:5t ble tvungttiler kan stilles inn forskjelflge
hoppf, ut, luen før de forlot maskin2,:Ler sL de kan brukes både på over
bdc den automatiske fører satt i fur,12ciuden os til indre ser.

wr er nå i GsA op)funnet en hurtig )g zskinon fortsatt et st,
hy I sørhcigir., dur den landet perft

cre
• tørkingsprosess vel

radi_hølger , $ m ken minske et j)rde,

•t7nrers vstednnhold til I %.


