
Ny vinter —

Vi går en ny vinter i mutr. Inet er
mange hul vi Lar måttei spenne inn
livrehna sidn sist. Det norske tolket
gjennonlevor nå ei bardaste tid i hele
sin lange nega. Terror. en djeveIskan
uten eidestykke i all historie, eveh e-
raster rr ug feugeel. rr vee lamad i
dag. En rrkke av våre djerettete

Ofen il lie menI1 og k inuer
sitter bak fetelsmurene. DCTCP

grennkIeelte ug raeotde vrktere har
innfort en regiunt Imk emt rene sorTI

er for sinnsykt til at vi greter å nev-
ne nnen av de detaljer ettnt daglig
kommer oss for nre. «Jeg tror jeg
skal greie å onerteve dette», a en
kvinneng fange til sine kjærr, som
aller nadigst hedde fått Io l et
benuk. Men hun klaget ikke, denne
djerve kvinne. Oe det nornke fulket
klager heller ikke - trass i all elende,
trass i at det skjærer en inn i CIIP

tuste hjerteretter å sine forsvare-
lose kjetre lide mneaneskelig fordt de
vnr trufest mot det beste i seg - det
norske. Nei, nonlmenn kInger san-
nelig ikke over sin lagnad i dag. hel-
ler ikke de norske modre ng hustruer
som har gitt sine BOTIIIer og menn
for folkets sak. De vet at ute i
verden lider hundretnsen andre den
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mmene lagnad i kampen mut den
samme fienden.
De klegrr ikke, for aldri klaget nne
fritt fulk over den prii i dut måtte
kjrape sin fridom med. Når vi nå går
en ny hard vinter i mote, er det ikke
for ti ‘strtt alene med var sorg og
solt bak blendingsgurdinene, Vi vet
at eeieren, vår ettier Vi
‘il kjempe videre for den..atre den
nærelE. Intet offer er for dyrt for
var findont. I trygg tilin til P.If! en-
delige seier vil det norske folket gjere
denne vinter til sin siete kripsvinter,
Slagkraften til den na.istieke vetden8-

fi endeth er ved å etth- it av det vel-
dige Idedtapet i ost. I turt kan skryte
av landevinninger,av veldige «seirern,
den hur gang på gung I i linletajort
fienders arnmer i sin propaganda.
Men den russiske rode arnw er ennå
usvekket. ug de ailiertes ovrige ar-
rneer har så gudt soni ikke vært i
felten enna. Derfer når nå nervosi-
teten og viIlskapen htts nasibedlene
sine Lunder. Gjengjeldelsens time vil
slå. Vi Inr de strategiske hetrakt-
ninger ligge, men sa myc tur vi i et
denne inter på estfronten vil få av-
gjorende hetydniug for scieren, og
den blir IKKE tyskernes. Russerne
hm- tapt landområder - de har måt-
tet ufre og ndelegge Sine mest verdi-



Fra  Tysklend. At det nå knaker
temmelig bårdt i dere fuget og band
i det tyske samfundet, er noe alle
har merket seg, om ikke av annet
ed a alle d© evindelige fonikeinger
om at det aliverom» tyakerne nå har
vmmet er nok til for alltid å forsyne
bele Europa. Hvorfor er det ellers
nødvendig å gjenta denne frasen Itver
evige dag om det ikke er for å møte
den stadig stigende tvilen sonf brer

fulle distrikter for sin og elle folks
fridom. De bar måttet ofre hundre-
tuseu av sine beste sonner. Og de har
ennå 4u kanapmond og sur kamp-
styrke i behold. Situasjonen var aldri
så farlig sont du fienden i fjor sto
hamfor Leningrads og Moskvas murer
I vinter vil utmatteiscskrigen mot
den tyske verdenshende gå videre •
til endelfg seier. »Topte landområder
kan tas tilbake, men fallne soldater
kau ikke kjempe mer», dette har
wort en viktig etrategisk regel hos
russerne. Denne motstanden er det
som gjør at vi går en ny vinter med
trassigt mot i mote. Men våre våpen
skal heller ikke kvile. Dessverre er
det enno dem mellom oss som fore-
trekker å være publikum i sitt folks
fridomakeig, P11111 trur  de kan bolde
eeg sjel utator all fare og sern er olae
opptatt med å fortelle on andre hvor
abensiktidost» det er å kjerme. De
val etterpå gjere krav på den harger-
rett de ikke har fortjent. Yoraes
kjempende menn or kvinuer i dag
bar gitt sine Jandemenn den ansku-
ekesundervigning i fedrelandets his-
torie som gjør det klart for oss hvor-
for nordmennene mitte vinne i 1(114
og 1905. Viase herrer har også latt
ose foratå årsaken tii den 400-årige
natt i vår htstorie.

seg forst eg framet i Tyekland sjel ?
De Mertatte land trenger ingen opp-
stivere ber. Folket vet at denne vin-
ter vil fore dem  inn  i hungersneden.

For litt sia fikk ty.le soldater på
heimlov fra ostfrouten en pakke mat
efra der Fuhrern på grensestaajonen
LII Tyskiand. HVA skulde det tjene
til  nkr  det efiers er mat nok både
ved ftonten eg heime ? For ei tid
eia leste vi i pressa om en tale .som
den fung. landhruksminister Baele
hadde holdt til det tyske folket. Det
ble ber sagt at rasjonene skulde
kes og våre heimlie avieer tegnet et
rosenrodt bilde av den tyske heime-
fronten.

Dette var bereknet på ore. Deu tyske
presse måtte være mer nekteru av
bensyn til sine lesere som hadde eTI

annen foliug med situasjonen enn vi.
Rele Barkes tale ble her til truende
alvåreord til det tyske folket om å
spenne livreima ennft mer inn. Ban
opplyste dem om at trass i alle au-
kede tiltak hadde tysk landbrukspro-
duksjon gjort et sterkt avikt I ar og
eselvarte mot å sette lit til store leve-
renser fra de okkuperte områder i
som var å odelan av krigen at det
vilde ta lang tid for tysk produksjou
å nyttiggjore seg dem. Den tyske
hest ble i fjor 30 pet. ander norma .
len og Backe rettet truende ord til
heudeue om å gjøre ein «nasjonal-
sosildistiske plikta og levere enna
mer enn fer aDere må produsere
mer og nyte mbsdrea, val hans bud-
skap til dem. De aukede rasjoner,
som ellers bare keumner en bradel
av hybefolkningen til gode, må hon-
dene betale.



Deenden skyldte Backe på at Tvek.
land nå hadde 6 mill, atenlandske
krigsfanger og arbeidere å fo på.
Ellers melder tysk presse om alle de
uoverstigelige vansker som deres oser-
helastede industri møter. Det finnes
snart ikke tyske arbeidere ell kånd-
verkere tilbake, og håndverket sjol
holdes oppe av åreforkalkede gam-
linger. Det er rådlest for sivile å få
håndverkehjelp. De må feie sjol,
gjore mnrer og innredningsarbeid
sjek Og de 6 mfil. har ingen inter-
esse av  å  holde industfien oppe.

Den tyske propaganda om deree ster.
ke stilfing på beimefronten er soln
all annen propaganda Ira deo kanten
bereknet på å bryte ned moralen hoe
de underkuede falk, på å gjore dem
motlese.

Et talende tegn er de tyske terror-
aksjoner i Belgia og Frankrike, for
ikke å makke om Polen, Tsjeklco-
slovatia, Jugosl itIrat osv. Hundrevie
av franske og helgiske patrioter myr-
des og deporteres i disse dage. Menn
mellom 18 og 50 og Ikvinner mellotn
21 og 35 år akal utskrives. Tyskerne
setter ikke i gang tvangstiltak —
Langt ifia! Det er bare et idegitimt
bidrag til den europeiske livekampa
,pom  Belgia skal betale. Alle folk
står i otakknemmefighengjeld til
Tysklundu og har derfor plikt
sende arbeidere og frontsahlater.

Den 10 oktober feiret det kjempende
kinesiske lolket sin 31•årsdag som
rennblikk. I aver 6 år har nå dette
folket fert en heltemmlig krig for
ln rett og sitt ejoktyre, en katop

som ved sia åv det russiske lolks i
dag seker sin make i historien. 1ntet

under derfor at det russiske folk fra
ffirste dag ble deres natorlige alfiert"
Efiere har kineserne hare hatt seg
sjol å tite pit. USA og England Lar
i heve av 31-åndagen erkbert at de
vil gi upp alle sine «interesseområder»
i landet etter krigen. Det er en vel-
fortjent takk til det folk mm sam-
men med dct russiske tar de tyngate
tak i verdens fridomskrig, og en gam-
mel urett som gjeres god igjen.

Finnhnd. Etter å ha vært et svemk
lydrike i fiere hundre år, kom Eitm-
land  i  1909 under tsarveldet, men
landet fikk etterhvert en fritre

enn de andre folk som taaren
undertrykket. Dette kom  av  rtIvik-
lingen av n finsk borgerekap bom
stottet seg tif det opposiejooelle bor-
gerskapet i Rusland ejol, Forhordet
til Russland var godt og fiere nMe-
vende finske embetemenn var den
den gang i narens tjennte. f.eks.
Mannerheim. En del av borgerskapet
var orientert mot Sverige, tuk sven-
ske ravn oev., rkke st mye pi gnme
av anordhken tfilboyeligheter, men EIV

enkle økouomiske interesser. Under
revolnsjonen i Russland 1917 Ifirk
Finmand fullt sjolstende, men da den
også bredte  seg hit til  sokdatene og
arbeiderne hm, ble det borgerkrig.
Den ble slått ned etter gruftrfie T111-4-

sekreringer av revolusjourere av en
tyak invasjonehmr tilkalt av det fim
ske borgerekap, som eia bar funnet
sine naturlige alfierte i Tysklant,
særlig sia Hitler kom. De indre tik-
hove har wert mye av en lateet
kriptilstand i åra etter 1917. Arbei•
derrersla Var makteeles og balvt ille-
gal  etter tanet av sine beste kref ter.
Enhver opposIsjan ble kvalt og ver-
den ble vidne tri tenorforfolgeher i



tida som fnlgte ikke bere mot arbei-
derrorslare folk, men niut liberale ele-
menter i det hele. Det cx uuk å min-
ne om Lappororala. Visse retsmetoder
med kiduapping og terrorisering av
vitner gjorde det klart at Fimaland
sto nokså langt fra Norden ennå.
Det faseistieke partiet IKL var bierkt

innom viese kretser av borgerskapet
og 90 prosent av offiserene vor fas-
eister. Som faseistene i andre land
dromte de om «liverono. - et stor-
linnland på Norges og Sovjets kon-
nad. At de sammen med Ilitlertyek-
land dromte om et skontog» mot
Sovjet, var naturfig nok. Karakte-
riatisk var en episode fra 1938 da den
finake nestkommanderende, peneral
Siehvo i fylla ga ordre til grensevakta
om å gå til åtak på ruasene. Vet
var bare så vidt at eu storpolitisk
ekandale ble avverget. Det var alltid
det mest intime vennshm mellom den
tyske og finske generalstab. Etter
de siste to års bendinger har derfor
Sovjets krig med Fintdand i 1939-40
kommet i et noe annet lys. Folk flest
tar ti1 å forstå at verden i dag kan-
skje var i en enda verre stilling uten
Sovjets defensive tiltak den gangen
for å trygge sjolve hovedinngengen
til landet, Leningrad. En tar også til
å foretå at det ikke ex så uforklarlig
bievel at Finnland kjemper på tyran-
niets eide i dag, som Tysklamls øvrige
vasalletater. Vi har ufte sett sholeje-
vikangsten» hos finnene brakt som
forklaring til at de mot sin vilje Lax
kommet i krig på gal srde. Hos den
tyakvennlige delen av bargerskapet
der o hatet mot det russiske systern
seg sjel, Ellen skal vi varre merksam
på at all meningsyning på dette felt
har vent strengt sensmert i Flmaland.
Vi kan jo også nevne at selskapet for

fred og vamskap med Sovjet. som
ble tillatt etter hrigrn i 1940, i de få
måneder pat fikk lov ekeistere fikk
fiere medlemmer enn teks det finske
arbeiderpani lloC11 gang badde. Det
er de finske nasikretsene som bar fort
landet mot undergangen. llet er ty-
delig å merke at det gjcerer under
overflaten nå. De ledende kreteene
tar til å forstå at dc har satt på den
tapende hest og forsoker å ro seg i
land ved å fraskrive seg ansvaret.
De ber um aforetåelser. Den tid ter
ikke vaere langt unna at det hardt
provede finske folket rister dne
dertrykkere og falske profeter av eeg.
Dc vet at fridommen vil det fl av
de land det i dag kjemper mot, og
ban der.

For ei tid sia kom en avdeling uv
icflyhirdens inn til eministcre fugle•
sang, efolkedommen> Stenenen og
ariksadvokat» Nordvik og ga herrene
en hexlig oragang juling. Henene er
gamle frimurere og skulde etter par-
tilovene ha korporlig straff. »foreren»
for banden, deu beryktede kaptein
Agård, som ble dømt til døden som
fandsaviker under febtopet i Norge,
er imidlertid arrestert på grunn av
denne «straffeekspedisjonen». Men
allybirdeu» Lar nå troppet opp bos
Quisling og forlangt ham frigitt. stont
at de gamle frimnrere skal dommes
av en parlidomstol.

Den 1 juli var det 5844 nordmenn
i Svenge. Ikke alle var flyktninger


