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Iitter er 8 nordmenn falt som ofro på hjem-
mfronten. 8 nye navn er innskrevet  pa  mart-irenes liste, denne
listen eor 0/' blitt sd uhvelid lang og som inneholder navnone
pd, man2le av vdrn botydeligste menn. Denne gang var det menn f;ra
arbeidcrklssen og arbeid,erbevegelsen, ronn com tidligere hørte
til Deti Norske Arbeidelrparti og Norges Aommunistiske Parti og som
nd kjet med i hj=ofrontpartiet. pet var faste og sterke menn
som v6r beredt til døden for sin overbesvisning. De innså at_ fram-
skritt )g monnoskolykke er avhengig av nasismens tilintetgjørelse.
De var kldr over at Norges frlhot og trivsel or avhengig av Tysk-
lande,.ilitTere nedorlag.

Vi sonhor vre hoder i ærbedighet. Vi føler
sorgp:i .Tver tanet, men ogs stoltheten over d ha slike menn.. De
sknim, ie oss til ny kamp mot Tyskland.og nasismen, for landet
vårto demokratiet .

det j_llerrale shriftutristny,tt"
siterr vi følgende Prolsoris androning av 22/1-u ang,ondo
ti1134 til straffelovgivnngen om forr-2dori"

1. n som onnret'holder medl mskap i, søkcr om elhr saEtykher
+ å bli bed1em av N3., nasistisk hird ellur annon organisa-
;jon 50iT yter fienden bist-nd, eller som mcdvirkor hortil,
t4r,raffes mud tap for bestan r'ig ellor for t bestemt antall

iv almen tillit. 3om tilleggsStrfl kjn  anvend -s bøter
inntil 1  million  kr6ner. Denne bustemmelso nnvondes ved

den av straff,,lovens kap.8 om forørytelsur mot statons selv-
s'3ndighet og sikerh t og kep. 9 om forbrytelser mot Norges
64,atsforfatning og statsoverhode og den militære straffelovs
krzsartikler.

,
. av almon tillit onfatter tap av den offentlige tj'Jneste

den skyldigo måtte inneha, tap av.stemmerett i offentlige
an,lig;endor, tao av rett til å tjrnestogjøre i rikets krigs-
at, tap av rot t, til å utøve r=ing som or betinget av of-

ontlig autorisasjon oller bevil1in, tap av sjefstilling (211er
Iznnet oller ulønnet tilIttshverv i  selskaner,  samt  tan 'av

a4Wn% ti å onnnå stilling, tjenosto el1er t=ltshvory som
foran

..Tap ay axeer t111t kan også if3WILMes alone  eller ved siden
ay fengFI-J1sst,ra-rf aom ,5,traff for  forbrytelsor mot straffe-

rsne kan.  soz 9 f ,r27_, r-;
For d,e sa=0 fortrgr ka .n  nzt,er
Ykroner  i4. ømres solm

4. D=3  trer
Ario.rnLnP.,en or ver3tatt 1 L4ond, I.

T $ 2 R 22/11-1.

n.
LT1  meg de lu"ennende hjortur
som aldri gir tant for tvil,
som nldr1 kan hues av rnismot
og trues av sorger til
mon møter hvor seiur, hvnr noderlag
mnd det,sarJr-e.: usdrlige

Rudolf

Straffen over forrderne.
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Japan p4 Java.

Utdrag av artikkel av dr. N.J. van Mook i "Tho Round
Blant aksons radioutsondingor er det

sannsvnligvis ingen som gir en mor oberlast foilaktig inform-
asjon 7  enn dc japanski, skjønt den urimitivo måte de b_nytter
setter oss 1 stand tll fatto nor av de birkeligo forhold i
japansk okkupert omr.Ide (q1n  dun mor lumsku forvrengning av virk-
clige fakta som benyttos av Borlin. PE't don annen side er direkto
nyheto'r fra japansk okkuport turritorium sjoldnure enn do "undor-
jordisze tnformasjonor" fra Europa. For å få kjunnksap til sit-
uasjonon i Nodorlandsk India ma vi først sotto oss inn i til-
standen før invasjonen. Bde hunr:ersnød  os  omsog-gripondo opidi-
mier var ukjent. Rottford±gheton var gj-ldende, tanko, tale og
samfordsel var friere onn 1  do flesto 'isiatisko land. Modorno
utdannolso var i utvikling og av høy ktalitet. Alt var grunnet
på  en  nøye beregnet økonbmi. Do innfødtos institusjoner og språk
blo oskyttet, religionen ble r-spoktort.

Krigon og invasjonon brakte mod sog
voldscne ødule-fselser. Industri-og fabrikkor som var nyttige
for jr:pgInerno., blo ødelast, min dot som var nødvondig for
for-c.ts dflgligo brød. Du offisoror som var ansatt ved admini-
str—jon, undervisnin,,,, både.,holaandsko_og java-
nes :e, fdrblc i sine stillinger. Til tross for at japanorno
kurnjordo at landet skullo frigjøros, surongto do hole opnbyg-
P;in::;u1.  Do flesto hollandske ombotsmonn ble intornort og admini-
str r-ojonon sdlcdos ødolagt, Du stanset do mustu av det hollandsit
for2_,:mingsliv br?;stanset durmcd don økonomisko aktivitot og
gjoio millioner arboi1pløso. Do forbod dot hollandsko språk
c- zatte sitt eget vanskolige i d ts stod og ødola slodes dun
Lav .ro  os  høyero utdannelso. De blrndot scs inn i landbruk-A,
utstodte verdiløso papirpcngor og ruincrte såled-s de små jord-
brukore, som or ryggradon i samfunnet. japanosorne fordrot å
orstatto do hollandsko ombetsmon.q rrod javanosore, mon derus
milltretyre fortsotter ovoralt, ()=: do forb_rodor å sende ,fom
garlgor så mance jai)ansko ombetsmunn som før vpx hollandsko.

sett er don jav-nosiske nasjon
blitt suilttct i flero rgjerinsur  og  forbinelson mellom disse

vrt vanskelig. Rettsvosonot o hTinnen er hurtis gått til-
bako. E ualminno-115 religiøst folk tvunset til I anerkjen-
ne Oon japanske kJisor som øverste guddom. En av japanurnes støltto
varike:ighetcr or mangelen på sjø-  os  motortransport, og de små
sarniseup r de or 1 stPnd til å holde på øyono tvin rfor dem til

bruko mor  brutalo midlor for  å holde ordon. Jav-nusorne er klar
over k/, den ,12„Dan,?,ko invPsjonon er.4 udolt onde. Do har orw3r-
ingsvanskellsh-Jter før rish%ston  blt innsamlot  og bøndurnes
rott til jorden blir truot av japansko innflyttoro. Den
manns synsvinkel ar b<3grcinset til ltdsbyen og ds.; dagligo vanske-
lighetor, men 1  hans erirffilrng blir  billed‘Jt av .r1heten og 5.13r—
opntae"Json av don og mer
dag for <1!la.
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Japanerne (=iar klart 2;jero seg forstått
ell2r skattet noen -av de steder dox er kommet som :robrere og"
herror. Korea syder av hat rot dom i dg. J2.vancsorno laito .
sn't avsky voldsmannen, I li denne elendighet av konsentra-

onsleire, fatt'a•dom, nøel brutal u,adertrykkelso er det et
Don fe`it'es lidelse vil fjorno alt som fromdeles

lor molloai de forskjelligc raser, j.,.vanesero., hollendoro
esere, som allerede forstod og skattet hverandre så, godt . .14år
stiren  kommer,ind vi psse oa. at ingen av dcm har lidd fOrgjeveS.

1:2o vilctiste Livhetene onsda3-lerdw?.._
østfronton har russerne under framrykkingen

vest for KiC3V ar,bret det viktige •jernbaneknutepunktet Korosteh
og dermed avskåret den siste nord-sydgåondo jernbanon i Sailveldet .
Nord for Korosten stormet de siden byene Laroditsj og Ovrutsj,
den siste med fallskjormtropocr, Lonj,er . sør har do. inntatt
TsjrnObil. I dagsbefa fredag -ekte Stalin på at tapet

•Bjitomir med dette får mindro betydnin7„ idet tyskc.rn,e) vil bli
tvunget til å trokke troppene tilbako .for å unngå avicjering.
Ved Sjitomir skal tyskerno ha satt inri 50 % av ,roservene sine,
d.v.s. over 18 divisjoner. Torsdag otterfidda," erobret ,den røde
h?er Rosj.itsa Under harde. gatekamper, der; tyskerne mite 1,200
mann. Samtidis har' andr . avde1ins-. r satt ovor:olven Sosj,.,•slik
at Gomel nå or ni-?sten om-ringet . -I Dnjeorbørilnsen har russerne
hatt noen fraMgang sørvest for Dnjeprpotrows`k,- og rUmsiske• fallS
skjormtropper har inntat.L Tsjorkacy 1;:nser nbrd. , • .

Natt til frodag tordnet det størsto anta1,1
tunp -bombofly  som--noen-s-ind -har  l.ettc,t :fra FLrig1z.nd
over Kanalc:n. Mor onn 2.030 fly skal ha v=t mcd. Perlin, Ludvigs-

,Mfes og Manheirn var hovodmålene. Over Br1irx ble det• sluppet
350 totonnsbomber foruten manf7,o andro I alt ble det kastot 1-17

.000 tonn bomber under anr'yepono.. l redag yar det.am-rikanske
flyvåpen på ny over Ve§t:Tyskland, og også natt til .lørdag ,b1e
det utført tunge anprep.

Undor angropot mot mål i Norge •.som vi omtalte sist,
kagt Dt amerikanske Liberatorfly bomb r mot Knaben molybdengruber
Pg kraftstasjOnen på Rjukan. Svfere skader ble anrottet.- G•_tysko
4agcre b1 e. skutt ned mot 2 amerikanske fly. Også fredag •var Liberat

over Norge.. Denno -ganson ble dot voldt store skader  på Kjel1erw,
rly'plass og verkstedsbygninger. Store tyskie jagerformasjoner ut-
2,tyrt med ot slag nytt våpen, rakettkannoner;:forsøkto forgjeves
§ )aindre angrepot . 8 av dom ble skutt ned mot 9 Liberatorfly. 3 av

nedlaridet t Sverige .
I middelhavsområdet har allierte fly angrop..t

Egeerhavet, 2 flyplasser vod Ateb . og mål på Krota og
Andre fOrrnasjoner har bombet Industri .og knutePunkter

Noraaija
 

os i kampson:;n. Under kampone til 1,ans hår 8. g 5.
armo loritorcit Bti1lirgone sine og tatt nocn høydedrag. P  Leros

tvO elsen ltertc garnlsonon tirsdag kveld nedlegge yftpene  etter
2J . hadd(b, :or voidsc)mme stu~beangr•-.•

stedr 71.1 c)r dot. Moldt om'  bArde kal4or  floro
- 2>-#61•° mt1.ori tåttet trokke seg- itt t.11- c; d ord . •I`csr -kl.4robydrept UTsr et, 1/24-t wzim t

B1131f1 c e ntor I154t av
rn.t•
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Uroon fortsott,r i Fr.-,nkriko. Ved Grenoblo blo ot
tyak arsenal sprongt i luft.n av patriotono. 10 tyskere ble drt.
Mange munn_skor mistet livet undor kamponc som fulgto. Ifølgo on
finsk melding blo 3-400'franskm2nn arrest_rt ettor attontattet,
1 Marseillo or 30 tyskJ soldat:rk drept undor sammenstøt mod frans!

/

menn. Doriots fas stparticts hovodkvarte,r er sprongt i luften. V d
Toulouso  har patr otono forotatt 22 angrop mot tysko bofostninsor.
Også fra DAnmark ommor dut moldinz om utstrakt sabotasjuvirksomh,*
bl.a. mot jornbanor  os  mot fabrikkanlogguno utunfor Århus.•

, Laval har fått tysk,rnu til å arrosturo Potain  os  ct  r)
av hAns nærmosto vennor, deriblandt arbAdsministerun og noen
Seneraler. Foranledningun var ,n talo Petain ville holdo for.nocn r
sl.no tilhongere, hvori han akt„t -å, lowo fram planor til friero
op-, mcir d„mokratisko regjoringsformor. Laval grop inn  os  overrakte
Pu-ain ot annet manuskriot som han forlangto lest Opt. Dottc n,kt '
P.-tain til tross for at han bl-, utsatt for press av nasj,stuno. ,

I løpet av uken skal N.S.H. sjonnomføre on stort anlagl
p,ngoinnsamling til"vint.orhjelpon H,  on tro kOpi av d,n tysko "V4int.
hi]fc" . Unniforporto hirdmenn, kvinn,r og andre som cr utstyrt mc-
armbind vil drivo innsamlinger på gat„no, i resturanter og i hjemm:
Dc FOM ikko lovercr godvillig, vil on sannsynligvis prøve å .tving_
til dA. Parolen lyd r: Ingen norsk mann ellor kvinno  zir penzo
Ill N.,_Sf •hlelporganisaslon,  kost- hva  d t kost-  yll.„

1-it,no £øndas aft n: : _ •
RI#s„rnc har utviddt sine brohoder ved Tsjerkasy. Dor

for går kampor i byen. 1 Dnjeprbøyningn, s.v. for Dnjeppropotrovs!,
,r :-t bluss,t opp heftig-_, kamoor. Russirne mold-r om framgans,
og bårde tysko motangrop or slått tilbakJ. Nord for Kievfr-msrrir'
ur flere: b:boldo strøk crobr-t langs Pripotolvens nodro løp.
Rusr rno har  ily  fr-mpng ved Rosjits. To byor cr inntatt her, :
t‘,J,,-,to 1.2oo mann.

I Jugoslavia har friskar-no flere st,„.r hatt hell
s.,- i sino oporasjon_r mot tyskerne. Poka i sør-Bonion er orobr.t.
of  mang- tysk.ro or tatt til fanse Dpr forogår hårdo kamprr v,/-1
tro bycr innenfor Split o3 på øyer utonfor Dalmati,n, --ler tysko
tropper er satt i land. li_n 8. armo har bodr-t sino stilling,r
og erobrot Atki, 3 km. øst for olvon Sarupo. På 5.arfri,s avsnitt _r
dot-patruljeyir'somhet.

• 8rittisk_ fly ansr.i.e i sar  mål i Frankrik,. Utonfor
franskokyst_n ble en armort tråler st)rongt j: luften. •2 fiundtli;
fly blo skutt ncd, mens ingun egne gikk taot. I Biskaya ble tr:c
fly ødolast,. Åtakeno natt til lørdag var rott_t mot kjemiske induE
scntra i  .ervarkusn  og andre mål i' Rhinland, Bor blo lagt min-,r
i  fiendtlige farvann. Noen få tysko fly har lÆrt ov„,r Ensland.'

Fra D nmark meld,-,s det nå om portforbud i Odense og
Århus. . 8ombone ovur Lund for en -tid siddn viste sog å yro
enselske. 170 krigsskio, fra slagskio til korvcttor, ex, hitt1
byge 4et J. Zkl l,nd i år. - Kris,n i Libanon  er  sått inn i .--t.nytt
stadium. "c[aisy,.den;.brittisko mrnnter .i Kair(!), Uttalekr at dersom
Frankrl.ko ikko: J.. løpet Av nocn  dase'r  vil  41ofiime til  en:iøsnins,
vil StGrbfitAnia:  srioe  lnl'il-

.•  .  ksT-r3. n:--)int,_,' 1 ft  en  at; plyndroTno av ,frontk e-paper-
:...kontort:t i  0 slo  ',?. .:tin; .c;p-~. o-rie ›Inno d,:itnorske. SS. Ib.n

oUrt a  "kt c . g stå', N... S.. '''¥;i:.t,,?sx-ki."1",i'f C - ,;)1;,7, WFQ.,.p,;i119,i1.e.r .4sta.m.år ruwIt lo1
nordny,,n=e .


