
U. B. BERGEN

ri dag tys-kern er
dom. Mak,e vil

Ennd er det
det sies oss

-;ar konge, vi svek

MOT S'1R

En niaingsdad.

Nasistene fzyde en ny nidingsdad til
sine utallige ugjerninger da ae myrdet Gunnar Eilifsen, Skjøt ham
ned fordi lyet samvittigheten sin mer enn barbarer. Eilifsen nektet

arrestere noen piker som ikke matte til arbeiustjenesten. Vi
4am for det standpunktet, fordi han var sterk nok til a sta imot
k.ier hvor nesten alle andre sviktet. Vi vet at en slik mann nitte

zden uten frykt, men vi vet ogsd hvor det har pint ham mdtte gd
ta sin kone og sine to barn, og vi vet hva de lider.

Det var quislingene selv som utrrte
zeitedaden denne gangen. "En besmittet rotte-, sa Wells en ang,

 

sn bite og drepe en mann. Men mannen er like fullt en mann, og
ten rerblir en rotte. Kan henue er det liten trøst i det. Det

fc,zferdelig-e er jo at disse stymperne aldri vil kunne gjøre gzdt
jen det vonde de gjør. seg skyld i. Lenneskeliv kan ikke erstettes.

Ecren .kan de ikke ta bort. Ett har mordet til Quisling likevel
Vi icemper for at slike misgjerninger ikke skal kunne finAe

ste;1, ior selve retteh til å lave.. Og i denne kampen vil Gunnar
E ilien hjelpe oss. Det er ikke sant at han er død! I dag er han er
av d2,- itatorenes fårligste fiender. Han skal leve i var kamp for alt

i ha: kjært, for frinet Og framskritt, mot galskap og diktAur, nzd
og elandighet. Han skal mane og forplikte oss til a kjempe videre
not seiten.-

-Og sanh i dysten mangen mann,
sa viuner vi som ble ijen
at vl er tunge, stride menn
Vart land!

Judas Lie lot poIrtiet i Oslo stille opp
forela :Lein et papir som inneholdt en loialitetserklæring som straks .

tte underskrives, ellers ble de skutt. Saflitlige bzyue seg.
Justisminister Terje Wold omtalte onsdag

Iordet p iif sen og uttalte at nasilederne fra isling og nedover
4skv-Ig er en samling aordre som skal ia sin strdii

jen loalitJetserkLeringen som politiet under dstvaug matte
er ugyidig.. Det vet de som skrev under.

jksnevad uttalte s2sn.dag-Norge ser mot
ute aj Ihci. e norske forbryerne star da orari

r4;-4ike å ijern beisene, Alen vi ma hol2de, 'Ne><3. 3t
mne angivere oss. Nar krigen

. V i
iyJe 1-,.tten '41 ' 13N os's 17T. '



Nyhetene fredonsdag.

3fci:Liatoget avsluttet,i1
dagers kamp er Sicilia på all-/erte Lender.

3efoikningen i Messfna mcttok amerikanerne med jubel. T41 den
0 /8ta1lene fra Sicilla følgende for aksen; 167.000 arente, sa-rde

fanger, 50 tanks, 1.c13 fly og mangfoldige tusen kjøretøe.
a:dierte . .?skyter na med langtrekkende kancner det

-Jestland.
For å hindre aksetroppene fr a evakuere i støre

- tfekning fra Sieilia, foretok allierte fl',5-styrker under de si.fste
kleene staaige volasomIde angrep mot det søritalienske fast-eandi
7.e2, stredet gfkk 100 fiendtliEe jagere opp til kamp mot de a11'
,4skinene. 43 aid dem ble skutt ned.Fredag ut±rte ily fra Stcf.O2'tan.-

det hittil kraftigste angrepetb mot Italia. 1 mill, kg. bomez-
b1 kastet mot mål i Torino og Milano. fly gikk tapt. Det

i Milano lørdag, da Bredo flyfabrikkene ble angrepet, og
mandag, da svære formasjoner britieke maskiner voldte nye

branner i flyfabrikkene. Torino var også gjenstand for
.,,:onsentrert angrep, som voldte store skader, mens bare 4 meen,3.-c

4-2-ot . Senere er Castro Willare og Batti Pagna bombet. 9 skipc
enket utenfor kksten, og  3 skip er senket utertor kysten av Hella;. •

Dat blir forøvrfg melat at tyskerne nar slått'opT)
it;e :^..eve.dkvarter i Verona i Yorditalia og overtatt standretten. 21e,e-

etyre er avsatt, og kommisærer utnevnt,

roene mot'Tyskland
Thar-vært &erdeles omfattende. Amerikanske fly fra

mfd4zsten angrep lørdag Wiener Neustadt, 50 km. fra Wien, etter en
på 4.000 km. 400 Meseerscmidtfly som stod oppstilt på rad

-:"-_iki-culltreffere. 1/3 av produksjonen av disee ilyene foregår i
stt. Natt til onsdag.rettet amerikanske ilygende festninger fra

Nordafrika et støt like mot hjertet av Tyskland. Schwe:eziurt
C. Regensfurt ble da hardt bombet. Disse byene liger i sør-tyskland

'ear fabrfkker for kulelagre og Messersemidtfly. Det ble voldt store
ader. Cgse fra vest er tyelkland angrpet, bl.a. har Berlin vært

att for angrep blere ganger. Dessuten er industrib en Bonn og sentra
s-:ntetisk eljeprodukseon i Geilenkirehen bombet. I.1rnberg, mål

n.7. Tyskiand og Pesnem-unde er videre angrpet. Angrepet p, Pesne-
-ede, som ligger mkllom Stettin og Sartnitz, gjaldt Tysk-_ands s.,,ørste

ielokaliserfngsanlegg. -Ved Stettin ble en fabrikk fer fydeler
'eJel:oet. 1,11å1 i Rolanå, Belgia og Frankrike har også vert utsatt, sær-

i. helgen, da gentatte, voldsomme angrep ble rettet mot tyske
21yplasser i vest. En ilyeass ved 4iårselle er angrepet av amerikanske
21y med båsis f Nor4Airika. Det har vært ubetydelig fiendtlig j,n1Iflyg.-

over itorbritannia i denne tioen.
allierte ilLyangrepene har vakt sterk Ur0 i Tysk-

:arld oE de-,s lakeistater. I -DT,flane førte de til rnyede fredsdemon-
oner. Berlinerne sawlenlikiier ' erItoldene i ren med det som

crnt for angrepene Nambe,r, og K1.tler har sett 9leg ezdt til å
rpieringskenterene fra Berlin. Mr. -Libinpen av -e.staflt øket

engstIsen i lingaril, a-rb,.:leerne .har demonBter+-, fer -1,tr
Rulgarerne tenker pa

U;A,_ bje;de i 7j-



Øtfronten

aria.pen met ubatene-
gar bedre og bedre. I mai-juni-juli ble 90 tyske1,1bater senket mot 85 i hele 1918. I år nar tyskerne hit:il se:_ket

Aalvpaten så mange skip som i siste halvael av 194, o4 de
nybygginger overgar senkningene med 3 mill. tonn.

Den røde hær rykker jevnt og sikkert vidre r:ram og
kaster tyskerne tilbake fra støttepunkt til stzttepunkt. De 15-1Ne hoved-
framstZt er i Charkowavsnittet, mot Brjansk og mot Smolensç. Fedag
Eikk russerne til storm mot Charkow. Hjulpet av ilvåpenet stred trp-
::ene seg fram fra gate til gate under harde kamper og sta: nå. fran?
yens sentrum. Tyskerne er praktisk talt avskåret fra tilbaketw, og

Ue heftigste kampene raser 4J km. vest for Charkow mot Poltawa.
Lastet tyskerne inn storo forsterkninger og gikk til motangrep.
2,islykdes, og 4.000 tyskere ialt. 70 km. av jernbanen Charko-?oltaa
er pa ruSsiske henaer, og byeu el under stadige luitbombardementer. -

Brjansk går framrykkingen ffiver tre fronter. I øst står troppene
LLre enn 24 km. ira byen, og i nord og  sør  i 40 km. avstand. Karat-

er erobret. - Fzr helgen åpnet russerne en ny offensiv mot Smolensk.
sør og nord for byen brøt de gjennom de fiendtlige linjene ovEir

r-35 km. brede fronter og kastet tyskerne 15-K0 km. tilbake. I sør
str de russiske styrkene na 6 km. fra Jelna på jernbanen til Smolensk.

:sjumavsnittet går russerne til angrep.

Vi, Eitar foran nye .og beivenhetsrike operasjoner.', uttalte Roosevelt
odning av mztet i Quebee. konferansen dir seg om ,innsettelsen

ame.rikanske og britiske og kanadiske tropper i de kommende kamber.
et var derfor ikke nødvendig at russerne deltok, og de tyske ryktene

uoverensstellmelser mellom de allierte, blir kraitig dementert fra
En merker tydelig nervøsitet i Italia p.g.a. møtet

• Det biGS i London at for a erkl,e_re Roma som apen by,
1 l.a. alle tyskere ut av byen, luftvernet nedlegges og militær-
JaLskken stoppes. Disse betingelser er ikko oppfylt.

..\tikken i Einnland over .utenrikspolitikken
.t.',iU'a-li7Jjien:Ut- nriksdebatt i Riksdagen. En

1£,Ler at presidenten vil ha en klar utgreiing av sin myndighet fzr han
-76'±:tuelt går til freasforhandlinger. Finske skip i Norge har fått

fra Finnland om a v,ere ilaro til å gå tilbake til hjemlandet
a krteste varsel.

nezske jagerfond ble'forleden 07erralt over loo.000 soir var sam-
e inn Lonâon. For pengene er det kjøpt io helt moderne jagere.

norske ilygerne har nå tilsammen skitt ned 104 fly.

non 9.eap.zil 194o er det utstdt statsobligasoner ir 1 mIlliard
t.te:S-veksler for millloner mens tyskeer.ne -flar trukket 5

Statsgje1den iå.r er saledes steget, fra T.5 milliard
pa ar.

norske t:angene u:enfor BBmbwr er
-(11.^ 500.



NyheIene torsda.
Ved jernbanen Charkow-Poltawa gikk tyskerne ti:

motangrep med  loo.000  mann og panserdivisjoner. Motangrepet ble
snudd til  russisk  seir, og tyskerne ble ikke bare kastet tilbak til
sine tpprinnelige stillinger, meneretirerer nå vestover. 6 tysk
divisjoner fikh en slem medfart. Russerne har erobret X Smigeor
sør  fer Charkow og svinger fronten således at de truer den søri ,e
og eneste tyske retrettlinje mot Dnjepropetrowsk. Moskva sIT at
russerne nå stiler mot tyskernes totale nederlag. 50 bebodde stk
er gjenerobret i Charkowområdet og 30 bebodde strøk i Brjariskoi;

Det allierte flyvåpen fertsetter sine angre;
det italienske fastland og mot skipsfarten ved kysten av Italia og
Hellas. Ved Hellas fikk 3 skip fulltreffere, og ved Italiakysten ole

Skip senket.
I Roma, Firenze, Genua og Milano hår det vært store

demonstrasjoner for fred.
Ved Sarajewo har serbiske friskarer angrepet en

21yplass og ødelagt 34 fly. Dessuten ble 4 jernbanebroer sprengt
luften. 11 tog foruten 1 pansertog er avsporet. Alle permisjoner .
Ubania er inndradd—

Britiske fly har angrepet flyplasser i Nordfrank-
2. Under angrepet på Pelnemunde ble det kastet 1.500 tonns bomber.

,edene i Regensburg og Seveizfart er konstatert meget store.
tyske bladet "Angrifi" skriver i anledning bombingen av Tyskland:

• Vi står med ryggen mot veggen eg er beredt til å vise verden at
står sammen ikke bare i gode dager, men også når det regner med

;ember og man søker å dolke oss i ryggen. Engelskmannene mistet fukke
.ne elerver i 1940. De myknet ikke da vi bombet Birminghall og Coventry

ender og sammen. Selv englenderne evakuerte kvinner og barn fra
fiondon da vi bombet den Gang. Britene bet tennene sammen og skapte
eitt nåværende angrepsvåpen. De gjorde derved intet annet enn det

må gjøre i dag."
Stillehavet har amerikanerne ødelagt tnder luft-

engrep 253 fly på bakken og 36 fly under Iuftkamper.
De siste hendelsene i Norge kommenteres sterkt

HJer hele verden. Svensk presse sier bestemt at tyskerne i Norge
har gått altfor langt.

Vær forsiktiLL Tenk aldrffl på hvorfra illeEale
4viser kommer, les dem og lever dem videre, men se dine folk an.
J.re pålitelige folk har rett og krav til å lese avisen. For at
llegalt arbedskal lykkes, kreves det forsiktighet, forsiktighet
eg atter forsikighet.

"liejemp for alt hva du  btar  kjært,
dø om så det gjelder,
da blir iiet  ei så  svært,
dçdexi ikke


