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LU 211 IKK. SO'fk!

Jeg våknet en natt aV en underlig drøn,
det var som'en stemmegtalte.tirmi,
fjers? som er Jnderjordisk strøm
og jeg reiSte mig op: Evad cr det.du vil mig?

•
- Lu må ikke seve! Du  ra  Ikke scve.!

Du må ikke-tro at du bare k2ar drømt!
Igår blevjeg d2mt.
I natt har de re.ist sksfo:ttet i glirden.
De henter mig klokken .ferl'imorgen!

Du nå .ikke gå til ditt kj2pmannskso
og tenke p hvad der  gir  vdnning og teri
Du mh ikke- skylde p akr og
og at du har mer enn nok Mee dut!
Du må ikke citte trygt i.ditt hjem
og si: Det er sergelig, stakkars dem!
Du må ikke tåle så inderlig vel
den urett som lkke raremer dig selv!
Jeg Pope2' med Siste rust av.nan stemme: -
Du har ikke lev til å gå der og glemme!

Arnulf [Aiverligid

1945 (2 å:
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F P.A VERDE.NS

- 2 -

Ø3T-PR.,IYS3EI\1.
(±ra engelsk artisl)

;Ist-Prgyssens betydning for Tyskland er ikke gkonomisk og sosial,
men politisk og strategisk. Man kan påstå 9L uter fe3-';-Tneyssen ville
det Tredje Rike ikke opustått. Yazistene he:I.Jee ikke selv den nødvendi-
ge tjlig styrte-republikken og innfere sett diktatur. Det ble
wort mange torsidk nå  å  overtale riksprestdent vcm Eindenburg til  k  jee-
re Ritler til rikskansler, men diSse anstrengelser ble først kronet
ned'liell da de Store godseiere i øst-Prøysson ble direkte interessert

detg-
De østtyske godseieres rikdom var basert på salg av bredkorn til

indbstridistriktene i Midt- og lest-myskland. I 187ora tle det klart
at p.g.a. øket kornderkin'i de oversjgiske land sa icrbedret transport-
vesen ville det vert.billigere brefsd den industribefolkning med
importert  korn.  ken de østtyske godseieres poletiske makt forhindret
dette. Hele den, tyske nasjon har faktisk btlt avdift til de store god-
ser i 3 generasjoner.;Tybkland har erødreds seg seiv tml  tild;is  priser og
nei lav kvalitet, dette har ,fcrarsaket'en dnødvendig lav levestan-
dard for de brede lag. Det argunent man har bfukt for  e  rettferdiggjøre
dette, er at det er nødvendig ror Tys4and- å bll'Uavhengig sår det gjel-
der kornforsyning. Siden en slik uavLengighet'bere er nødvendig i krigs-
tid, har det tyske folk stadtg fått-høre cn sine håbeers omde hensilfter.
Uten tvil er dette er. av.grunuene til den veldige propaganda om inuoirk-
lingen av Tyskland.

Etter forrige krig måtte de store godseiere dessuten få direkte bi-
drag. Skjønt dette ble franstillet som en nasjon.si plikt for å cpprett-
holde det estlige Tyskland, ble det tyske folk prolig. Det ble stadig
t7deligere at disse bidrag son i teorien ble gitt til alle jordbrukere

gst, vesentlig gikk i de store godseieres lmmeer, og mange av disse
"brete den til sine private fornøyelserg sikre som da !zar på at det
stadig viale komme mer, Denne Sikkerhet grunnet seg p den mektige stil-
Ung som disse menn hadde endeg i republikkens tid, og som ble voldsomt
st-nrket da Hindenburg ble rikspresident. Ett av de slueste trekk son

•

junkere gjorde var å'fo=re Hindenburg et gods i r.st-Prøessen.
D et betød for det fbrste at han ble en av deM og kom stadig sterkere
under deres innflytelse, og for det annet at han Ple meget på vakt mot
enhyer utvikling dom kUnne åpenbare den herskende korrupsjon. En
t2ussel kom i 1932 da statsministeren general von Sonlncher for få
eedtte av de moderate fagforeninger lovet å undersøke de østproyssiske
ekeAdaler. Det er et hiStorisk fsktem at det ver denne trussel som flidc
leludenburg til å glemme sin uvilje mot hitler personlig og mot JN,aziper-
ttet i det hele," og som fikk ham til å gå med på å utnevne Ritiou til
rlkskansler på den betingelse at han dekket over de østpreyssiske san-
issr og ikke blandet seg spp i de store godseleres akonomiske stilline.
Dette later til å være metrent det eneste løfte Hitler noenslnne
holdt.

Dette er ;dst-preyssens politiske betydning. Den strategiske betyd-
itng kan man se på kartet. Men de pclitiske g strategiske argurdenter
hår bare betydning s4 lenge  rrysr.d 1:1bld•r fast Yed sin militarin -
piske innstilling. For do broOe  lb.r LLV dC:t Lysk'J falk og for et "euro-

,sk" Tyskland 1 det hele har d-e eegen bebyc:mieg Tvertimot, deu teskt
ces.betaler har betalt for st-Prøy3cn  e  de siste To
't-Prøyasen er.det mest re..‘cbrkede jordbrukddistrikt i Teskland.

4kning var i 1939 ca.2* mill. Junkernes stilling illustreres

%
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best eed følgende tall: ca 5e,; av est-Prøyssens landeeere ee,e: oeerent
5o% e• landet. . .

Nå da både Tyskland  og pcln .gjr  krav kan det h2

interesse å se litt på den historiske utvikling. Den polsks hertug inn-
kalte den tyske hariaorden til hjelp for å omvende det hedenske Prussi.
I 1228 fikk stormesteren av denne orden, meget mot den polske hertues
vilje, et riksbrev på dette territoriam. Det polske rike Ple mekteg
i slutten av det 14.årh., mens: det gikk tilbake-mededen tyske ridder-
orden. Denne siste led et knusende nederlag mot polske eg littauske ar-
meer ved Tannenberg i 141o, eg måtte avStå den vestlege halvde n  av sett
land til Polen, mens resten ble et len under den polske krone. Her har
vi begynnelsen til det mgderne problam em den polske korridor. I 3oo år
Var dette emrde en del av kongeriket Polen og stod under polsk kultu-
rell og religiøs innfletelsee Imens hadde den estlige del sin egen be-
storie. I 161 L, ble det knyttet til kurfyrsten•ev brandenburg (iet senu-
re Prøyssen), og denne tvang-siden dsn polska:konge til å gi aveall på
-sitt overherredømme. Kurfyflten innferte straks sitt absolutte regje-
ringssystem i det nye lande dette system som ble grunn1aget for Frøysson:
- og senere Tysklands - som militeormakt. I Øst-Prøyssen ble
det gjort motstand, men den-iple slått ned. Ved Polens første delene 1772
ble iest-Prøyssen som 1. 3oo år hadde vært en  del av  polon, iwjen knyt-
tet til øst-Prøyssen som•seledes ble forbunnet med Brandenberg. era den-

. ne første deling stsemer den politikk bevesst å undcrtrykke polsk inn-

. flytelse og polsk kulturbåde i Vest- ;Jst-prøesSen, en poletikk som
ble fortsatt gjennem hele det 19.årh. Versaillsstraktaten eav Polee til-

. bake Vest-Prøvssen hvor den overveiende dee av-befolknengen var polsk
trass i alle germaniseringsforsøk. Danzig som lå ved munningun av en
polsk elv •e med polsk oppland, men med En stor tysk befelkneng, ble
gjort til en fristat.. o

For ånfå rede på befelknengens ønsker, ble det holdt folkeavsteme
ning i de sydlige og vestligE grensedestrektne i nst-Prøyssen. Denne
i.olkeavstemningen ble holdt tå det tidspunkt•da Pilsudskis tog mot
riev hadde mislykkes og russerne truet Varsjavg. Een poiske stats usik-
re stilling har sikkert innfluert på. stemmegivnlegen. Dessuten gjorde
lkkp de allierte noc forsøk på 4 hindre detetySke press i valgdistrik-
-tene, •t press som slo ut i åten terror mot polakkone i onkelto grense-
Uistrikter. Men selV om en tar hensyn til  Aisse  faktorer, er det ikke
tvil om at den store majoritet av befelkningen i øst-Irøyssen betraktet
seg som tyskere i 192o.

Idag er prinsippet om selvbestemmelsesretten ikke lenger det ene-
ste prinsipp 1 mellemfolkelege forhold. nkenomisk måtte est-Prøyesen
enderstøttes av resten av.Tyskland. Eessuten er det en stadig emigra-
3jon fra st-prøvssen som oversteger den.almennelige strøm fra land
:;11 by son foregår i hele Tyskland.  e!st-Preessen er det tynnest befol-

• eede distrikt i Tyskland. De- tilstøtende-delep av polen er meget tet-
tere befolket. Til tross for en intens propaganda for oppmuntre fofl
til å bosette seg i provinsen, til tross for spesielne telskudd til tje-
•nestemenn som arbelder der, tiltrekker ikke iist-frøyssen rikstjskerne.
Det-er en latterlig kontrast mellem nazicropagEndaens påstend om at
Tyskland trenger liverom og sannheten om det tynt befolkede øst-Prg7s-
aen. Hver høst mangler pst-prøyssen arbeedskraft, og hvert .er går ca.
25.000 polske landarbeidere over grensen for å hjelpe til med høstar-
eeidet. For å gi øst-Prøyssen det nødvendige oppland måtte nazistene
,etter polens nederlag innlemme det rent polske 0:strikt Olechence oe
derved utvide øst-prøyssens-grenser nesten til Varsjava.

Polske autoriteter har pekt på Ovor meget nærmere nsn-Preessen
otår Polen enn TySkland, både når det gjelder salg av produkter og den
nødvendige import. Disse faktorer saemen med den stadige økning KV FO-
ene befolkning danner grunnlaget for det polske krav på ;-/st-Prøyssen.

-)et kan ikke være tvil om at en slik foradunelse ville  vEre eunsteg for
:Ist-Prøyssens økonoml, forutsatt at 1) en gjennergrepende agrarreform
flir gjennemført i .:Ist-PrøvSsen, og 2) at planene om en høyere industri-
lisering av Polen blir realisert.



- 4 -

GRENOBLE; CENTRET FOR DEN- FRANSKE Ic.TSTAND.
(Fra, "Det frie Norge")

r?å steder i det voldtatte, nishandlede Frankrike har lidt mere  oe
23sat mere enn Grenoble: Grenoble vil inn 1 historien som et ene-

.J.t  stert minnesmerke over det friheteelskrbe folks tilbakevendel, til
besto tradisjoner.  I  bundrer av franike-hyor og bygder retszi,e fol-

::ct  3dg til åtrid forå '1"aste naziåket -av. Vei Grenoble innta!
-)lass i den franske befrielseshistorie- Iet var.i Greneb36

fødtes..flet .var det deMenn satt som organizerte hogynndTaen
T 'l denne merkelige, gigantiske Tolkebevegolse som, da den kmm tif.1 smn
y',1 ,1,Mge'utfoldelse, overråsket venn og flen-le• like neget,

flirenOhlehat en Hmrii.g.kIeng 1;norsk fl.32_  Det rar deirfra oe kom
fleate av de tapre a_l_pejegerne son sloss 1.7jellene rundt, Narvik for-

.Jmeren 194o. Fra Grenoble,-Chambery, Aix.og'.Annecy;. Idag marsjerer
i?..dater i disse berømte alpejegerregimenter - de bla djevler - igjen

enhem Grenobles gater::Det"er blitt dem.fcrUndt å,delta 1 den siste
som skal ti1intétejøre Hitler, hans regine cg hans redsela-

-veld?.cr-Lr  RnrOra. Mvem vet? !i(5-anskje komer de ennå  an gang til Narvik.
De har ihVertfall'ikka."glent Norge»I Aix og•Chanbory og i Gre- .
henger det norske'flagg  blant . de frånske, amerikanske og britiske

sOm Siilykker de offentlige bygninger og hovedgatene,- Da Vi kjflte gjen-
r:eM  Chambery på veien nedhVer. vaiitdet plutselmg en une pmke somfikk
7Ye på den norske vitpelen Påz bilen,bg  ropte:'Vive la Norvege! Vive la.
brir-Te.-;e libre! (Leve-Norgelsteve'et?fritt Norgel) Gang på gang under
de:Lkrte besøket her:nede erÇ blitt ainnet omNatvik: Jeg var
NE*vik, min bror  var  i Narvikrdn:mann.var i Narvik, min sønn ver

alle varlasjoner!
Men Grenoble har meget  mer  (Være stolt av enn sine sønners inn-

eats_.1 de nerske fjell. Like siden den tyske innmarsj i november 1942
gar:Grenoblokjempet Sabotasje,. ,streik, _demonstrasjon, motstand,..
GeStapo harkjempet uten Oppholetffied sine lumskeste: midler„ i nesten 2

.Zer  å få bykt med dennett- gj ienstridige ev _tirankrikes byer. Snes
is blitt skutt, hundrer deportett, tusener fengslet. Men Grenohle

gav sde  aldri. SelV den-Vichy-innsatte-borgermesteren forsto at .Gre:
robra aldri ville gi seg. Da han  ble. apUrt-  en 2;ang i vår av den tyske
letandanten hvor mange .folk man Måtte arresteT.e-1 byen innen det ble

.strhrte han uten å betenke seg: Herr eoberst, Grenoble har  loa.000
2.nohyggore: - Å tilintetgjøre så mange påtated var for moget solv
fer Gestapo. Man gjorde sitt beste, men det trosslge, stridige Grenoble
ble hare ermå stridigere."-Hvor mange ganger hørte  nan  ikke i det forløp-
ee eksplosjoner,-*Massearrestasjene henrettelser  og  belei-
rinjsMiltand i Grenoble.'1 eldingene kom.så tilsist at man fikk

sTrLddc am. at beleiringstilstanden.bastoc:. r.J.vbrutt. .Det gjorde den
da også  3å  å si kiele det-siete-halvåret .2[::  soldater var der. Ingen
tysker å være 1. Grenoble De ble nerrøse måtte

ut.
I et av Gestapos arkiver rant man noen  dgPr  etter befrielsen

et forhør av-en.lwrer som var mtstent for å.høre til motstand
tesrege1sen0 Det illustreterimegetsodt derfand.L:em hersket i

. . .
Pcrhøreren: DoteMå  da-foratå  at.de:er  LE:im_lim  for dere å drive

een Mjeke arme bort Med attentatter oeskr:elosjdr_el.? Arrestanten(Ja.
-Jc:Firere-:.. Men hvorfor fottsetter dere-da,med det amullee? Arrestan-

intet anncter mulig-4 Don oppgitto Goetnpoagenton har fflot
tIl r.olz'erM.e benerkning:•LrrestntenYes.aet, e-ærs111t, men innrømner
> peni• at han er an m-tstander "..a.rjettS-st e_, rikeH  ken vil bli overført
t11 konntrasjens1emr merM forste Det er gzunn t11 å
tr3  t -.-..v1flmnsemnet:5.erson M.Grenoble og under-
;::,.ste;;' ''+122 2,?/ vil ;.t,tEr»_e sd;o:J'4

var befslImingen.LGrensb y3_1± -.3oldning at da befri-
elsi,avet begynte 11:):3.t-FrankrIke,fant- r.efl m,ter2.-e tyske garnison 1
byen Oot for rådeligst-å Thrlate- valplasJoi. on alaa! Gronoblep lange
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e uoppherlige strid bar sledes allikevel frukt: Tyskerne rømmet byen  
O. n  natt i all hast uten å  gi  seg tid til den vanlige hærverk i ellevte_Yet'' ime. Det var natten til 2..aug., dagen .da alle flaggene kom dt, 31,:Lis-

ingene seettes inn ce lubelen steg mot_ høstnimeelen. Bnre noen aager
4 senera kon pnerikanernte opp fra sjd, og det ble flaggot-oe jublet enda

imer.

7Bak Grenoble not syd hever fjellmessivet le-Vereors seg. helejir verden har hørt om leeflors - Grenobles n!equis. I- sin stornetstid uar
. lercora bebele:d av mer enn 2s.oco frinetskjempere. benge fer den alli-

erteestormarsj mot ”festningen Europan tegynte for alver, var Vercors--
platået et stykke fritt i'rankrike.

ITALIA.
(Etter Håndslag og AvLsutdyag)

alle er etptatt av spørsmalee ot hvordan forholdene 711 være
i Tyskland etter nederlaget, er tilsynelatende Itallaspørgmåler glidd
mere i bakgrunnen. Men vet at høyresosialesten Bonomi earmet en rea.jc-
ring som ble godkjent av de allierte, og dt partier var retreaantert
i denne reEjeringen: 4 komflhnister, 3 kristelig-deokrater, 3 av arbea-

rrnes demokLatiske gruppe .og 5 Det kan na intresse å sp
litt nærmere på hva disse partier rerfesenterer oe pa den politiske
Elbuasjon i Italia i det hele. H

Den politiske situasjon i Ittlia lejneletegnes ferst aez laddets Oft-

dllng i en alliert og en.tysk del-hvor den demokratieke reisninuen
står overfor helt forskjellige orpgan og derfer tar ferckee12i for-
n3r.Det er den jordbruksbetente og kor:serve„tIve Uelén av landeu son
bittil er elitt befridd. Dethar ikke  va-3rt  til Aunngå at det oeeste
en srlittelse Tnl1em frihets:oeva.e.alseye i nord og syd. Begge steder
opererer de sanzne hovedtartier soreoes begge steder er slettet sammen

en felles blokk. Men ledelsen av motstandsbevegp:3en i Nord-Italia
hevder ab regjeringen setter for lite inn befr]elser av landet og
et den tolerer faseistiske elenenter. Den krever ogsPi et utstrakt
kalt selvst:Tre basert p4 notstandsruppenes organisas;foner. Etterhvert
som de allierte har rykket nerdever og befridd b7er og provinsor, har
( ,et samme g2entatt seg hver gung: befrielseskoniteene ha2 nedsatet seg
som øverste lokale nynOihet ojf nektet å vike plesser for regjeringens
erefekter son ved fIere.aniedninger er elitt jeget ut s.v byene. (:1:eo-
nemhst" opplyser at Italin fesr faseismen hadele en utpreget mangel på
lokalt selvatyre. Aakten la hos pred:ektene som var utpekt ovenfra,oe
ikke hos reeresentanter valgt av den stedlige befolkne.). Derne inn-
stillinor finner man framfor alt h.s det a"--sjospartlet,
mens pertiene -Llvenstre firer er nere enhetlig politleck i ceggE: soncr.

Fr regjeringen Bonora er hovedoppgaven b-feeet crp et eeme-
nistraejonsapparat, få nEerinesi:vet ige . cg lese de mest påtreneende
naterielle problemene. Utrensneng C-7 lasc,stor fra c.11e nverv st.-1 fe-
regå oå en måte at ikke resultatet flit kos O. u.:Joer
iakttagelse av alle rettskrav. En s-e‘siell comstol er nedsatt for det-
te, men folket har krevgt hLrtigere og mere drastlske forner for odp-
gjmr.

I Italie rinnes for øyeblakket ikke mendre enn 39 Parelee. Let
er en dyptgåente uolltisk motsetning mellem 11re- ce v,,:estrerartieee.
De rgne høyrepartier hadde sen basis i hæren og indestrlen h
tenmellg kompromittert ut av den fescistske eeraoden. ienstre“:rt:e-e_e
angreel regjerengen for svakhet og unnfallenhet, oe kfevet et ael •e,kt
skulle overlates til et velferdsutvalg son kunne ejeneemfcre etryddcl-
sen a7 faseistene og •rpoe'gningen av Italiss fremtedege :eekiticke
sosiale struktur. Deres krav gikk imidleeted leTgt Et uver liva dee al-
lierte krigsLe(clse kunne gå ned på.

De klart reaksjone-re, militar halvfaseestIske, roLeirstis-
he partie2Le er mange og små, og de hur onma ki0 fenpet everaddre 1 en
eamiet blokk. I en r.eilenstillini står det reeteUlfkanske uarteet som
er et aktivistj_sk høyreparti og på en eieno.o:i±iu lig ±rite forener fuseis-
tiske og progressiva tonaenser. Dets innflytelse er 1;cke ebetydeflg.
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Mot dem står de 6 pqrtier i den nasjonale antifescestiske blokk smt  H
regjeringen er utgått fra, men det er core inneynO:s metsetnInger
også mallem disse partiene. Dengst til heeere etAr det inberele parti
hvis leder er den gamle filosafen Benadetbo.Crece, jjet-flf-,—:=ns
ke borgerskapets parti og dets poli_tflk erekenservativ9 Det andre

cerale partiet som er blitt til i under fasclemen, keller
seg aksjonspartiet og her et meget rad;.fralt en  sosegnictis program,
sem omtrent svarer til de rasikeie-pertiene i degens  Tlitenkrike 1-eitiet
ønsker ikke alminnelig soslalesering, me71 etenskonroll weer alle ster-
rs anlegg. Det tredje borgerl'nee av bleeknartien5 er Don Sturuos

folkeparti som med sterke medij..kasjoner kah sles å s.e.ere til 13::--
eaults katolsk-radikale i Frenkrike, men ned et sterkere klerkalt preg.
Partiet regner først og fremet sine el lhe -ieere hlant fer -nvem
det spiller samme rolIe sem kcerLnistparniet for industrearbeedarna,
I den senere tid har partnet og" .gått fram i Nerd.Itallas induenrtome•
råder. Partiets organisasjon er ge)d og dets øltenom:!.ske resure-gee bety-
delige. Det er det sterkeste av de borgerllige partiene og det neststør-..
ste partiet i dagens Itelia.

Det fins 2 sosealistiske partier i _Ltalia. Det ene er dct gamle so-
sialistpartiet aom har bestått under-hele.faacismen og son led=s av li-
etro Nenno, "Avantins redaktør. Dette parti:har ikke fått tilbake sin
gamle pasisjon. Det andre kaller aeg Arbeidets-Demokrati og ble ledet
_av statsministeren'Bonomi. Ingen av disse partier spiller noen fraMtre-
dende rolle i det. frie Italia, mens sosialistpartiet synes å ha en*viss
innflytelse i Ford-Italia.

Det.kommunistiske partiet er overordentlig sterkt i hele Itae.
lia, men framfor alt i Nord-Italia hvor.det har en dominerende innflytel-
se på partisanbevegelsen. Partiets-leder er professor Togliatti som er
medlem av.regjeringen. Egentlig eksisterer det 3 partier i Italia idag

kaller seg kotunistiske, foruten Togliattis et trotskyistisk anstrø-
et parti i 3yd-Italia og et parti att'Såkalte katolske kommunister ,men

nen vet lite om denne splittelsen spiller noen rol e. ommunistpartiets
politikk er i øyeblikket ytterat forsiktig og noe konturløs,

-eevedeprgaven sies å være å mtibilisere alle krefter for landets-befriel-
e3..Det legger særlig an på å vinne bøndene og få kontakt og aympetier
.has de borgerlige partiene og blant katolikkene. fertiet har i det sis-

stadig øket i antall, men nyrekritteringen utgjøres ikke sjelden
ev eksfasvister som hos kommunistene finner et altfor lett tilgjengelig
esyl ved å bytte sort mot rødt.

_ Sosialistene og kommunistene har gått sammen om et. felles mini-
memsprogram: opprettelsen av et republikansk demokrati, bekjE.rTelsen
:v reeksjonen, storre innsats i krigen gjannem støtte til partisahene,
J-nprensning i administrasjonen, hevning av arbeiderklassens levestandare

utarbe-idelsen av et nasjonalt gjonoppbygningsprogram.
For 4 unngå åpen' konflikt han-regjeringen, sluttet en overenskoMst

=.(1 blokkpartiene om å'la løsningen av alle fundamentale politiske'ce-2
,josiale préblem litstå til det kan holdes velg. Mkn bestemte ogsåat
epersmålet om forfatningen - monarki eller republikk - skal avgjeres
ev den lovgivende forsamling (som velges ved vanlige valg) og ikke vee
soesiell fofikeemstemning.

Utviklingen i Italia vil i meget avhenge av den almlnnelige nali-
beske utvikling i Durope og framfor alt av den holdning de allierte i
eremtiden kommer til å ta.

Blant de spørsmål soM nå står i centrum for den italienske dobet-
en om landets framtidige Stilling blant de frie nasjonene, finner man

diskusjonen om Italias fortsatte deltageise i krig2n, Fre Ieberalt
11.1d kreves det at italienerne skal erklære Japan krig eg sende seyrker

el  fisten for på den måtere å markere sin solederitet leed de alliepte.
Jheiderpertiene gr derimot sterkt imot denne tlenen, de hedee et
1alienerne først og fremst må kjempeinnenfor lanets.grenserv Italia
7eae ikke krefter til å f2re noen ny krig,  Jg  konsekvensene av at man
lar det sosiale eg materielle gjenoppbygningsarbeidet  cli  liggende,
kan bli katestrofale,



Bakgrunnen for diskusonen er det krav som er stillet fra det lita-
rale partiet med Benedette Croce I spissen om at italia skal cnerkjennes
sam alliert nakt med allo. de rettigheter son det neeIffirer, at Italia
skal få delta i de internasjonale konferanser allerede pa dette tidspunkt,
at Italias grenser og kolonier respekteres og vapenstillstendsavtalen
opeheves. Venstrepartiene motsetter seJ en så krass og etaktisk holdning
ceeerfor de allierte og hevder at Italia av hensyn til det europeiske fel-

. lesskapet nå være villig til å yte offor. Nan er klar over at det både
Frankrike og i'JUgoslavia fins en meEet sterk-bitterhet overfor Italia
som ikke er forsvunnet fordi det feseistiske reginet er styrtet. Derimot
ee dat ot alMent krav at vålpenstillstendsevtalen i hvert fall skal offent-
liggjereee og at den halve million italienske krigsfanger skal frigis -

,noe som uttrikkeldg ble lovet i en av general Eisenhowers proklemasjoner.
iNår det ejelder detitalienåke koloniveldet, synes man på alliert hold 4

vere enig om e.t Italia ikke •skal . få dettilbake - bOrtsett.fra.provinsen
Tripolis SOm ikke betraktes som kolond, men sem ituliensk emråde.-

* e
GENERÅE EISENRCeER.

(Fna ;Zew York Times Megazj.ne vedne-rentidenn)
De Elliertes seir p4-Vastfronten skyldes fremeor noen annen generel•

Dwight D. Eisenhower. Generalløytnant Omer 1\7-Bradleys iskalå& og over-
lagte dyktighet og feltmarsjall Sir Bernhard hiontedlierys t.4.ktiske evner

:nar til tider overskygget den øverstkommanderendes str.lend.e inneets.
Pan har spilt en fromtredende'rolle Under planlagingen p gjennonferel-
een av de alliertes feattog i'Frankrike, Belgia og Tyskland. To sioer

_ generelkns nersonligh-t bar holdt ham noenlunde. utenfor diskusjonen DM
hvem ærenscror krigterinzen på vestfronten tilkomMer. Den ne er htns
eyne til-å opeheve uoverensatemmelser oz oporettholda harmond innenfor

ddet den som.e.nhver annen organdsasjon teller tåde dogmatiske
'cgedynamIske pereonlie..heter. Dertil kommer den øverstkommanderendes ined-
fødte likegyldighet når det gjelder anerkj€en.lsE for heldige operasjo-

Ter. Han er en'usalvisksoldat •somar likegladened hve hietorikerne sier
leergen; bare:tyskarne.overvinnee idaz. ' '
_ General Eisenho-er er den eneste,militsere leder i Europa idag om

det ken.siea st han har innflytelse p eelve strateeien. Scee de sto-
re strateger i fortiden interesserer hari seg ikee for diveSjoner pg front-
rvånitt, men for armeer og lander. I reglen her zenerel Bradley oe felt-
ersjall Eontgomery bare å gjere med en eller to arneer, mens derinot Ei-

.ienhever leder operasjonene i det nordvestlegeiuropa'Og her ansveret for
.eire amerikanske armeer, en britisk, en eenedisk ogeen alliert, luftland-
eatt arme, lik flsom -rian samordner Englands og Anerikas resurser til sjøss
og iL4t3n med disse 7 feltarmeers innsats. Samtddig er nf_n ansvarlig

den politiske side åv felttoget og for eventuelIe forLinelinger eeed
f5endtlige militarsjefer og reg,teringer.

General Ei2enhowers siste og ve,criRsteHavgjørelse ble teef_et i be-
ennelsen av august, da den ameeikånske 3. arme ver eeormet •ennon nele

1-retagne og støtte mot de krafteg forsvarte hevneeyer. tJer.(:relen beelut-
ttt da å beleire hevnebyene med forholdsvds seilk st-erker oe rette i-esved-
seetet. mot est.fer å knuSe den tyske 7.arme omringe Paris. Lct ver
ikke enhver som ville. ha gitt, evkall på mulibneten for f n se store
ee,iner til forsyningsveynet i løpet cv kort ted oe i stedet jor velgt
etøtet mot est med ene elene Chertourg og den åpne kest Som basis. 1;et
1:ce dristig handlet som en ekte soldet, eg Eisenkower eer dermed
vist seg jevnbyrdig med de storc mestere. ,

Valget av Salerno for don fe.amerflenslee ,rees lendgang i Italia
ek-,yldtes Lisenhower. Da Salerno ble utpekt; var dee mcnee som feyktet at
eee 3verstkornenderende 'fladde undervurdert den fiendtlege luSeste,ke og
velut et eted altfor lengt mot nord. -eor Selerno var de ytterste peekt
ee allierte jagere kunne rA. Pessimisten munte et eingelen ee, fLeveea-
siner ville utsette laeldgneen for en titfor stor resflo. Men deu v:,ste
eee ct den øverstkonmendenendes cedømnelse ver rorrckt, oe eter tro-
b:Ndet var vel eteblert, m^4te hen til sin skee, innremme at hee. r ole kri-
tisert for .ikke a ha valgt et sted enna lenger mot nord ved Neabel.

'Goneral Eisennwters mest fnmetredenoe tre'ek son. sereteg c;r hens
om.det vesentlige, heri innbefateet en tirkelig forstÅelse ev luru ,ktens

-



betydning i en noderne kriE; o ag dristignet og'djervhet ved plenlaSga]-
sen og utføringen. Sentidig er hen dynt OVerbevist nn Et kyn.

.og like sidan landgangen i Nord-HAfrika her konmandert
frygere og sjømenn enn fgenden noensinne knn stille-opp get ggeg Idgel nr
lagdet ned energi, men likevol viser hanS teslutningor en fori:»nYede
lerstelse av innviklete situasjoner. -gan har emen til å unagenge uen
rette strntegiske løsning av alle fektorer og notet til erive den
gjunnem til tross for hindringer. Disse egenskaper gIr nam til en stor
ganornl, og for dette vil han Moskes longe etter åt historikorne har
glcsnt hans evnersom "styrefor=n" innen den allierte ovoUkommmndo,

BOYPING  GJRNRCM  SKYER 1oED
(Fra mNyheter fAn Storbritennien9

v krigens viktigsto og stnsngost bevoktete hommolignetår or na
blitt otfentliggjort. Det er nemlig na blitt avslort hvorlédes allierte
flygere i nesran ta år har kunnet IT3e." sine mål gjennom tykt skjdekke.
Dette har de kunnet gjøre ved hjelp av rader, -"det ellseenda øyet",eller
X-strålesiktet som dot ogsålealles. Denne oppfinnelsen blir rrj b.rukt
alleaellierte bombe -og jektfly. Selv britiske og amerikanske krigsskl_p
er_blitb utstyrt med,radar,n?,:de kan "se" sirk  Ptal•gjennom tykk.:takO -uten selv å bli sett. I

, Radar er en videre utvikling av radio-ekkonetoden,' og det erjin
gruppe.brittske vitenskapsmenn som har æren for oPpfinnelsen. Selve prin-
sippet sbm oppfinnelsentbygger på, har vært kjent: d Arevis. Det nyo
anvendesen i den hensikt a fa billeder rv de mål en vil loka.11sere.Dt-
te er on av de nest.lysende cla',der i denne vitnskapens krig-:- I og med
den vant og beholdt de britiske vitenskapsnenn forspranget franfor alle
andre 0ppfinnere.

Ner er on britisk eksuerts besRrivoise alihverledes redar fungeror:
"Under flyging gjennom tykt skydekke med murkvisibildtaten nær null fram7
stiller rndar billeder aimmalone p4 merken. pfloten behøvpr be.re koble e

p4 apparatet, som s'!1_ sender en uavbrutt bølge met jorden: Når bølgen trol,
for mierken, kastes don tilbako-og: reprodnsoner målet i billede på on
.skjerm i flyvemaskinens kabin. Rndar kan nærmest snmmenliknes med tale-
visjon.Billedene er sedvsegt ikke like' tydeiige somi et telsvisjonsbid-
lede, men ytterlinjene er tilstrekkeligsterke til å muliggjøre presit-. .sjonabombing.

Siden äuguat.har sitmtlige flyvendo festningdr og Dibereforfly av der
15. ame,rikanske flyhvdelingen veent utrUstet med radarapparater. De vista
seg me& t effektive under invasjonen av Syd7Frankrike. Takket wer dera
kunde tombeflyene rense opp veien for invasjonsprar:mene uten ved en feil-
tagelse A-treffe ett eneste alliert fartøy.

Radar har soart hundrevis av liv innon RAF, siden RAF ved hjelp av
radar har kunnet gjennemføre sine angrep i ly av skydekke og derved und-
g?-1 fiendtlige jngerfly. Amerikanske offiserjr har karakterisert radar sut
ett av de mest betydningsfulIe vpen i nele denne "krigen.

Et2RL:12TR MOT •PAFSER
(Fra "Nyheter fran Storbnitennien")

Det vdser seg ut isoldrte panserstyrker or hjelpsløse mot Typfloon-
fly; det under derm'tyske offansiven inn i Bélgien, de de rake
skytende Typhoonfiy ver de tyske stridsvognenes farli£ste felende. Dan

7.destr. gikk saledas Typho.onfly td1 anfell i stridsomradet i Ardougmr
mot fiendtlige angrepsspisser. Ved Colles holdt en annrikansk maT1çd1 k3

å bukke under for en tysk -panserkolenne av overlegg:n styrke. Da kde
g/eheogflyene susende, og det synte seg nå likesom menge gEntiar fø-n etteg
,:ennone.m.gddet ved Avranehes at en isolert nansekestyrke.som anialLes i
?,:kent terreng av rakefiskytende Typhoonfdy er temmelg g hjelpalg s .

Ds tyske besetningena hoppet helt enkelt ut av stRldsvognena og
1g ever de apne markene'fdr a søke dekke hvor do •lounne: i inne dot.

len den sRomikanske st-orken rakk å rette hva som hendte, vflr alt over
•en tyske kolonnen sa'tt ut av spillet.
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ØSTFRONTENs Etterat marsjallene Konjevs  os  Sjukovs styrker vur gått
til offensit henholdsvis i 3yd-Po1en og  i VL rszawaområdet den 12. og
14. janusr, startet marsjall Rokoss r)vsky sine operasjoner  s  nord for
Visla den le. jan. og ble etterfulgt rv de to offensiver. som marsjall.
Tsjerniakovsky og gegeral Petrovs styrker innledet i st-Prøyssen og
nord for Karpaterne den 19.jan. Alla disse 5 russiske offGnsiver har
allerede ført til store resultcter, og stillingen på de forekjellige
frontavsnitt-er som følger:

Lengst i nord er marsjn11 IsjerniukoVsky brudt inn i 2st-Prøyssen
fra NØ, tattillsit og insterburg og står omtrent 40 km. fra Kønissberg,
som er offensivens foreløbige mål. På denne ,rMes venstre fløy har

R. I s styrker rykket nordover fra Visle i retning av Danzig og be-
finner seg otter inntaselsen av Allenstein, Snalfeld og Ereistadt omtrent
40 km, fra Elbing og 80 km.fru Denzig. Faren for at dd tyske styrker i
Ø.Pr. skal bli innesluttet, er overhongende. Marsjall Sjukov som regnes
for 4 være Sovjets største miliUærbegavelse, ble satt tll å lede offen-
siven på det viktigste frontPvsnitt i området omkring Polene hovedstad.
Sjukovs sydlige fløy har inntatt Lodz (Litzmannstadt), g i sentrum
står hans styrker 40 km, fra Peznan, .som er den siste større polske by
som tyskerne holder. 3jukors høyre fløy onrykket NV eg  her  inntatt
Rydeszcz (Bromberg).Konjevs tronper hur inntatt indUStribyen Krekow, ved
innfallsveien til Schlesia, og ht.ns høyre fløy er rykket inn p4 tysk
j,ord lenger nord hvor en rekke mindre byer Gr Grobret, Fra 0zestochown
rykket russiske styrker fra Konjevs nrme ratt vestcver  os  tok bl.a, by-
ene Krouzburg og Rosenberg på tysk jprd,Ser_ere er disse troppor konuset
fram til Oder på en 60 km. bred fr..nt mellom BreslcU og Oppeln oghar
tilkjempet seg minst ett brohode eder i dette område. Russerne
står ng mindre onn 20 km, fra Se.h2esias hove,dstad Ereslau og har s'vskå-
ret jernbaneforb. mellem denne'by og Oppoln, Lengst mot S har Petrovs
ntyrker inntatt knutepunkteh Nowy Sncz på polsk side av Kerpatene og
byene Presow og-Kosice 1 Denne armes hovodoppgave later for-
orrig til å være å dekke K.-injevs flanke. I Nord--_-nsLrn har så endelig
mLrsjall Malinovskys styrkpr inniedet en offensiv med utgungspunkt
onrådet N for Miskolc.. Angrepot har hittil ført til erotringen av flere
viktige, byer i Slovakia. - I Budapest har tyskerne trukket sine trorper
tilbake fra bydelen Pest,men det gjonstår enda on del opprydninger
3uda. I hovodsten er det tatt 59,000 fanger.
EELLAS. 'I Athen begynner fredsferhandlingene mellom reprosentanter for
itn ,:n-eske regjering og EAM den 24.3an,

I ItsliT har det ikke vært noGn operasjoner av betydning p.g.,.
vær.Flyvåpnet har imidlertid kunrEt delta i ødeleggelsen av de

tyske kommunikasjoner i-Ungarn og istrrike og har rettot kraftige slag
r,(.t industri -og cljemål i disse 1Lnd0
VESTFRONTEW. P vestfrenton fe-n tsett.)r don tysku tilbaketrekning fra
Areennerfrnmspringet.På nordavsr.it er trLfikksentret St.Vith befridd,

området ved Wiltz står amr. styrker 7 km fra den tysk- gronse.Len-
cr 3 har tyskerne hatt en del frargang N KJ.genauskogen,men deres

frarrykring møtes nå a-/ energisbe gll. mott:ngrop, I Alsace er det lykte
for tyskarne å opprette et brehode, aver nnInen N for Strassbourg,men
dutte angripes nå sv fra:nske styrker liåde -2.rtN og S. Syd for btrassbou:
hrr franske styrker rirddet fersted01,e til Mulhouse.

Den allterte luf.toffensiv mot tyske ind.mål fertsetter uten stans.
Tyskernes transperte .r  frr Ardennerf=springet har i løpot av 2 daser

tnp,idet omtrent 500.3 vogner or Clitt ødel..gt eller skadLt.
)LT FJEKNE ;1,3TEN. I d. t  fjf.rnd  østen fortsetter r.ar. sLn Ira7.:rykning på
Luzon;hror de nå er n±:d.sa. halrveis til novedstad_n Manila.Den  j4p.
my,tstann er isk,A-oftert,Tert,På:et tokt i kin. farvinnhLr den
amr...flåte senket jup I Burma nårmer
de all. avdelinger beg  nå  ,:srhdelay'og har inntatt Itsubng 50 km fra
I.1tudclay . Burnaveien er  êspfl t- igj un Brit. kornandostyrker har ._robret
don by på øya Ffmrey og cr sett iland 1.r=.  et nytt sted på
Arakankysten halvwis mellom hamrey og Aleyeb.



RADIC K LIPP PRESSEKLIFF

De allierte her nå en ny type spei-
derfly,sop er en stor forbedring av
de gamle typene.Det har en aksjons- •
rb:ius på.25n0 km og kan fly 24 t1-
mer 1 trekk.Det har fire motorer.
Det kommer til'å.erstatte Libera-
torflyet.

Den nåværende handelsminister i
USA har offentliggjort et brev han
har mottatt fra president hoosevelt
nvor denne skriver nt han ønsker
den tidligere visepresident
til handelsminister. Handelsminis-
teren sier at han vil bøye seg for
hoosevelts ønske.

Froduksonen av bildekk i USA! er
øket med  20%  cg flyproduksjdnen
med 10%. Det reznes rmd stor øk-
ning 1 januar og ytterligere øk-
ning utover

"Det som mest slår meg vad min
første kontaCbt ned.  England,  er at
folket forbløffende nok etter 5åra
krig fremdeles  ikka  bar mistet'ditt
uslitelige humør."
Rita Vinde,svensk journalist.  r•

,4
To rmerikanske fallskjeTmjegere'SoM
ble tatt tllfangd 1 Nlgin, klarte
å flykte takket 'være sine,sangstem-
mer. Den ene hadde'stUdrt Sang
njenne i Statene,:og da  ian og en
like musikalsk laameret bletatt til
funge, fordrev de tiden med å synge
"Faust" og "Rigo1etto 4t. En  av  fun-
gevokterne, en østerriker, hørte
det og kunne fortelle at hnn selv
var operasanger fra Wien.Dette b1G
innledningen til et varmt vennskap
mellom fanger og fangevokter:Enidag
hørte østerrieren at de to talte
denpet sammen. Hanspurte hva det •
gjaldt. De inhrør=t da at de plan-
lg flukt."Utmerket,"var sveret,,"da
følger jeg med!" Noste natt.sMøg 3
menn seg ut av leiren - fangevokte-
ren og de to en.erikanerne.

•
Blant de faktorer'som 1 første::rek-
'44,forklarer den røde arnas seier--

e-tramnarsj, er den russiske
ledelses høye kvalitet. be-

tjdelig andel 1 de russiske seire
Libr en gruppe unge og aggressive-
generaler, som for en del or under
40 ;r ganle.Russland bitr 63infan-
teriskoler,32 flyskoler og 16 nili-
btre akadenier.Fruntzes militær=
akademi i Moskva står høyast i an-

seelse. Det tar fortli_nnsvis sikte
den høyere offisersutdbnreisen.

Der er djktegbeten dt enesta-, som
teller. Under tsardømmet ble otlise-
rene oftest rekrutterb ..tra adelen.
;:iungu av  de  generalene som den tyske
profes3one1le oft.:.s.,,rsstandenhE,r
mattet  yike  for, er'sønner av futtiga
eøndeiog arbeidere.

Det medd...les cffisielt at Regjerinpn
har bosluttet å sende en
representcnt til Roma. T11 denno st11-
ling er minister Eull i Ctockholn ut-
sett, son i en wfldeles vunskelig
.har varetatt norsko inter-sser ,
rige, først som charge d'affl4res
siden son•sendemann. Som tmanister:.
Eulls etterrølger er utpekt Liini,stor
Esmarch i hc,:kjavik.

Det faktum ut Normandie franbød.mn-
.

lijieter for den britiske arneen til
flyplasaer i all hbst,

en . avgjørende laktor ved valget'av
denne kysten for landst£gningen
koinentet. Let første,,lancingsfel-
tet for fly var ferdig på selve inva-
sjonsdagen. Dagen otter .-var konstruk-
sjonsgrupper 1 brbelde pi før utvalg-
te punkter til tross fer  ut ,de var
utsatt fbr stad4g ild fra flenOtlige
fert. Atte dager etter •invasjonen
var åtte landingsfelt ferdig.til å
orukes.

Frta Norsk Tidend nentes fJ&1,.ndu '
retning om en ncr&norsk
"Idag ble en av de typiske tngiverne
har oppe tatt.:Det var en skogens
mann,  ryggen t&r rund og stcrk sog. -
nos østerdalske tønnerfløtre. Den
skriftlige• forklaringen ble lest cgp'
for han.-Htin hadde gått.tilt:Tske-rbu
og angitt en norsk grUppe på 15 mg,fln
En av disse ble dømttll dødenj en .
annen'sendt til  Jryskland. De E.ndrt:
fikk harde fengseisstrafler. Og der
hadd.3 han skriftlig tilstått at han
var oppmerksom på at han ungav land
menn,  at han visste ut de kunne bli
dømt til døden, og at hum hadda . Liot-
tatt 1000 kr. for gjø-re det. Ja,
sa han laJvt, g:en sikkert nok.  lokt
vr ett av de klissisk, cksempleno.

dommen nå la vente pa
skal holdes 1 foriaring. En t'isk
domstel ville avgjort saken 1 stmize
sekund, tatt =gnnen utenfor vettslo-
kalet og skutt ham.

•
-SEND A/1SEN VIDERS:


