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Vestfronten. Det er fortsatt Siegfriedlinjens
7=T17 -e—om er i for~n .unde/'kampene
på vestfronten; avsnittø.tmellen Aachen Og
Wesel og linjens. oriske forlengelse
langs Maas-Rhi,r-~ine ut til den holland-
ske kyst.  Samen  fortsettelse avbevegelses-
krigens ol%ra8joner, Som.iløpet av få uker -
førta.tft,a gjenarcbringen 9.7 Frankrike og Bel-
gia; forsøte'de ecllierte to huvestøt inn.i
det tyske-:stillirgssystem, det  ene- over Aach-
en i retning DUren-Køln, det andre gjennem •
Sørøstholland, over Eindhoven-Nijnegen-Ar~
Tileannen gir de linjene i en stor dobbelt
enfatningsaksjonmot Ruhr.

Operasjonen i Holland, som i 10 dager holdt
verden.i åndeløs-spenning, brakte betydelige

resultater, men .det lyktes tyskerne den  27.9.
ved en voldspm kraftanstrengelse å klippe
spissen  avstøtkilen ved Arnhem, hvor den 1.
britisko flybårne divisjen etter ner enn en .
ukes kamper påtte trekke segtilbake til sør-
bedden av Lek. • Det ble altså i denne omgang
intet âv frseringen av den nordlige Rhinarm
cg gjernonbr:eeddet over slettelandet sørøst-
eer not Ruhr, men det er •g9,n-ske .galt å la

sku2felsen co-Ter.at denne meget dristige opera-
sjon ikke kunne gjennonføres, fullstendig
.everskygge de store positive resultater- som
ble eppnådd. De storstlte luftlandsetninger,
-liferetttet av raske panserframstøt fre 2.
brietiske armes side, ga britene en bred kor-

. rider gjennom det sør:-Atlige Hollend nver
Eindhp-:en og helt fram,til Nijnegen ng Waals
nordlige bredd. * Her lyktes offensiven helt
ut, l'yekerne har nå praktisk 'balt oppgitt å
angripe korridpren som har fått.bredde helt
bort til 'sHertOgenbosch,  ng  de byske styrker
i•Sørvesthe lland snnenfor elvesYsteret er
utsatt for en meget-alvorlig flanketrusel.
Over Nijmegen hår britene cgså kunnet støte
inn i Tyskland via grensebyen Peek not Kleve.
Disse rosultater ville antagelig ikke kunnet
eppnås uten den frenregende innsats fra.de .
tropper som kjenpet ved Arnhem og som enga-
sjerte tyskernes elite-styrker. HVorvidt den

overkentando vil forsøke en ny .om-
fatning av SiegfriedIinjensnordflanke gjen-
nom Holland når reserver og tilførsler.er
føet• fram i noenlunne nær frar±id, er det er-
nå for tidlig å dianne. seg noen mening om. U-
sannsynlig er det ikke, da de ufleygde stillin
ger tyskerne her kan støtte'seg'til, antage-

. lig er meget svakere enn selve Siegfriedlin-
jen lenger sør, og det flate, åpne terreng
gir meget gode muligheter for en onklanring
av Ruhe og Siegfriedlinjen•fra nord ned pan-
serstyrker. .-

Sa av  grunnene til at eksperimentet yed
Arnhem måtte gjennonføres med utilstrekkelige
s ,rker idet man satte sin lit til overras-

kelsemonentet - har antagelig veertmangelen

på havner i noenlunne nÆrhet av operasjons-

onrådet. I Brest som i Kanalla'vnene her de
tyske garnisoner ydet en meget hårdnakket

motstand etter ordre fra høyeSte hold for-
Øorig av de få rasjonelle strategieke for-

holdsregler som er truffet fra tysk side
den senere tid. I tillegg til Le Havre og de

små belgiske havner her inidlertid de ellie

(.; erk  Y
Boulogne og Caetis.

erte  ray' t både Rr-e,st,

Den enf2't.e havn av,  noen uniddebpar

strPtegisk betP som gjenstår, er

que. Antwerpen er forlenget i de al.1ete5

hender, men h kunnear  enni).
tys kerne beher sker og dermed

innløpet til denne h9,vn sem er en ev kentinen-

tets største, har intekte lossearlepÆ og med

et tett jernbanenett er forbundet med den

ikke fjerne, materialkrevende front— 1. ka-
nediske arme har inniedet omfattende opera-
sjoner not de tvske stillinger i Seheldemun-

ningen for å rense den.
Det innbrudd 1. amerikanske arr- olDpnådde
Siegfriedlinjen øst for Pachen  s3  a si

niddelbar fortsettelse av lwakrigseperasjene-
ne i Frankrike, greide ty-skerne å stoppe til
ved å kaste inn alle tilgjengelige lese:.ver,
men etternt arerikanerne hadde ladet  _ep for
en mer omfattende offensiv enn de i første
omge ng hadde kunnet sette i verk. sat.:e nye
voldsomme angrep inn i denne sekbor Oel 2-
oktober, etter et artilleri- og flyeomoarde-
ment som savner sidestykke selv i denne krigs

hjstorie. Støtretningen er denne gang ikke

rett øst mot DUren, men nordøst i r-tn'eng Gei-
lenkirehen. Arerikanerne har i fentea km,
bredde slått en 10 km. dyp bresje i Vestv-1-
lens hovedlinje på dette punkt, og her

erobret byen Ubaoh , noen kra sør f' r Gellen-
kirehen. Det er.tydelig at det er en offer-
siv onerasjon av større dirensjonor 3021 her

er satt i verk, og man nå med sperflree iee:te-
se den videre utvikling. Det meldee a,J t.ys-

kerne kaster forsterkninger inn  eg e l; kaapene
er overordentlig heftige. Kansk er det det
tvske vestforsvars skjebne som ni  o-.- av-
gjort, og man kan vel vente øket
andre avsnitt, både i Holland, ved Te_ee'rg
på Metz-Naney-Belfort-fronten, hvoe d, alli-
erte har hatt endel frangane' i det  men

hver tyskerne ennå biter seg fast i e. gjen-
stående deler av det garae franske 2'

systom.
I Italia er Gether-linjen nå deiln_tivt

gjeW. r.SWFitift med erobringen.av Rimini

britiske armes  f ront i kystsektoren  e-ed  Aari-
aterhavet og ved den arerikanske 5, Drne

forsering  Pv  Futa-passet, hvor framryknIngen
fortsetter. mot Bologna. • Varct her'i  det  sis-
te v-es ieeliggjort operasjonene, ren når ce

ellierte nå har passert Apenninene og de

tvske befestninger i fjellene, ken men vente.

seg en raskere utvikling på Posletten,

østfrontens nordlige avsnitt, sue stort sett

har ratt hvile siden den voldsorne

russisk-baltiske offensiv i juli, cr ',gjen

preget R4 bevegelseskrigen. Ved av

september sette russerne inn et Cob'eeltstøt
i Estland  og  Letvia,  og i  løpet  a et ear

uker var praktisk telt hele Estland ejener-
obret, idet bl.a. de viktige havneb -cr

linn, Baltiski og Ph:rnau f9.1t i rA3k 1,3kko-
følge, og don 3. okt0ber kunne ruee:rne også

melde at Dagø var tatt. Etter Fjeelonds ka-
pitulasjon har russerne dermed
herredømret over Finskebukta, og don rarare-
stretegiske situasjon i østersjgen _edret

på en for tyskerne meg( t botonkelig



De har tidligere kunnet holde den russiske  ØS-
tersjøflåte inneserret i Finskebuktas inners-
te del, og en av de viktigste grunner
tyskerne så lengeg så hårdnakket'a
motstanden ved de utsatte posisjoner,
kuna var sikkert håpet cm at isen ville koMre
til å lamme flåteoperasjonene innen russerne
kunne sprenge sperringene iverFinskobukta.
Det bar ikke slåtttil, og russiske sjØstrids-
krefter opererer alt i østersjøen. 1ndirekte
har denne situasjon allerede fitt betyde'llge
konsekvenser, idet Sverige her sperret sine
territorialfarvann i .østersjøen helt for frem-
mede Skip, d.v.s. at nalmtrafikken på, TYskland
her apphører fullstendig . idet svenske skip
alt tidligere hadde Ihnstilt a31 fert på tyske
havner. -
, I Latvia satte-russerne inn en voldsomaoffen-
siv fra Mitauavsnittet mot Riga, hyor tysker-
ne har gjort forbitret motstand og endog kes-
tet inn friske reserver for å sikre en ordnet.
retrett og evakuering av de øvrige tropper,,
men etter alt å dømme er Rigas fall nå bare
spørsnål em fotheldsvis kert tid. Hele den
baltiske operasjon må formodentlig ses soM
opptakten til deh store  r ussiske offensiv på
sentralavsnittet,.mot ..'stpeussen, det'sentra-:
le Polen og Schlesien, idet russerne først  har
villet trygge sinflanke ved å likvidere de- -
tyske styrker i.randstatene.
På sentralavsnittet har det I de siste par

uker bare funnet  sterl eperasjoner av begrenset
onfang, cg de polske patricter i Warszana, sor, .
kjempet med heltemot uker, har den  3.  nkt.
måttet strekke våpen. Det er en av krigens
store tragedier. A utrede ansvaret for. den
vil føre for vidt denne forbindelsea fer
forhistcrien er lang og komplisert, full av
pclitiske konflikter og strategiske feilbe-
dønnelser, mg det er gjort feil både fra polsk .
og russisk side. Under enhver omstendighet er
Warszavues skjebne en alvorlig advarsel til mot-
standSbevegelsen i alle besatte land om
gå til reisning eg avdekke arganisasjonene på
et for tidlig tidspunkt.
P& den ungarske fr:u's er de russisk-rumenske

styrker nådd fram til slettelandet langs den
gamle ungarske grense fra Oradea Mare (GroSs-
nardein) til Szeged. De truer dermed for el *
ver det tyske sitadells utenverker 1. sør,
tidig somoppstanden i Slovakia og et øket ruS-.
sisk press ved Duklapasset i Beskidene repre-
senterer en trusel om dcbbelt omfatning av Un-
garn. Da de politiske forhold i dette land
dessuten er labile, må tyskernes bekymringer
fer søravsnittet Tære raskt stigende.

I traktene ved Jernporten er nå sterke ruS-
siske avdelinget.gått over Donau og truer sara.
men med Titos partisanstyrker Becgrad og der-
ned hele den tyske tilbaketrekning av Hellas-
styrkene gjennem Vardar-Wrava-dalførene.
I Finnland fortsetter den langsomme tyske

tilbaketrekning av stvrkene i nord under sta-
dige kamper red finske avdelinger.

I det fj?rne østen fortsetter de amerikanske
operasjoner på Jap, Palau og Molukkene til- .
fredsstillende, og utstrakte fly- cg flåteope-
rasjoner mnt Filippinene synes å ha karakteren
av en avsluttende cppryking av disse japanske
posisjoner før en invasjen i stor stil. Det

2.

er betegnende for den anerikanskn ever1-
het til sjøs-bg i luften at den japwisk-e fihe
te øy.e~har trukket  seg  tiibake fra
ilippinske tarTann og altså heller ikke vil

.14i  satt ftnn på N2141.
Dit'hkrigeni  Euri.op.g bar -'Rdzett fra de

store operasjoner 13 ft,indelse  ned  luft-
landsetningene i Holland vesentlig  ~1-
preget av angrepene met Siegfriedlen og
• dens, fcr svningssentrer, bl.a. har  vært
kastet 30 000 tonn-borber mot 16 viktige
jernbanesenbra. Det-er en oppmyking av sain-
me art,som'den der-gikk forut for invasjenan
i Frenkrike.og.gjennombruddet der, og som
lanslo de- bakre tyske sarbandslinjer, ett
tegn blant, mange på at oktober vil bringe
militære epercsj)ner av kansiç avgjørende
betydning påde europeiske krigsskueplasser.
Den mellorfase vi, har vært inre i de to  sis-
te uker, ned opprersj og epp1adning, er
etter alt å dømme slutt.

vVv
Fre. Hjernsfrontens Ledelse:
ar _emme ige vapen.

• Tyskerne truer, stadig med sine hemm lige
vapen, som de skal sette inn i den siste av-
gjørende kamp, når nøden er størst. VI har
også'et slikt våpen, et våpen som vi kan
forsikre er effektivt  og  som vi ikke V11 be-
tenke ess på.å bruke når situasj> nen krever
det:

Brukenav Vårt hermaige våpen kan inddler-
tid.ikke improviseres, den må forberedes i
sinnene ng på annen måte.
Det er derfor nødvendig at kvinne som mann

gjør seg fortrclig ned at det da kreves inn-
sats av hver enkelt. Allrede nå.skal det
gis en.del råd og anvisninger.
I. Signalet til aksjon.blir i gitt
av-HjernefrontenS Ledelse. .
.2. .Ordren utsendeagjennoMden frie presse
og.f.yver-London Radio.
3. Ingen må li seg rIve_med i aksjoner som
ikke er satt'i vërk av Hjenne frontens•Ledelse.
Spentane enkeltaksjaner hp.ringen sjanse

til å kun*le føres til en heldig sluttg „men
vil bare bringe nød'og Ulykke. Vær pa  vakt
-overfor naziStiske provokasjoner, . I Osle
ble det såledeS for en tid siden gjort et
forsøk.g1 .1 .setteIgang generalstreik i. pre-
vokatorisk hensikt.
- Skal aksjonen få den nødvendige slagkraft,
må den nMfatte alle, både'ånds- krepps-
arbeidarea sjefer som:anderordnede. De få
unntak•som må gjøres vil det senere bli
gjort klert rede for. .
Med sikte på de vanskelige forsyninssfor-

hold• sem kan wonstå, er det også tidligere
rådet til å sørge for, såvidt mulig, ha
mat i huset.
Vi Vet det cr vSkelig, så snått det er

med mat fre før, men litt måtte kunn gjøres.
&erlig må famIlier med spebarn søke å ha
litttørrrelk ellet hermetisk nelk i huset.
De sOm måtte ha den slags, må vise sin sam,
-funnsånd"og oVerlate -dette til familier med
.srebarn.

I en kritIsk SitUasjOn kan tilførslene av
vann, gass  os  elektrisitet bli avstengt.
Wn bør derfor også pA andre måter forberede
seg. Forberedelsene bør gjennomføres uten
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unedig utsettelse,  da  en aksjon ken bli påkre-
vot nårsomhelst.

eee  exe,
En aksjon  aT  slikt omfang  Tel  eeke bli btulet

uten nødvendighet,  nen  krever våre interesser
ellr vår ære EMrn falk det,eså både ken'ogVil
den  bli satt'l verk._
Da  ktevee  det  eV  hvet netdmann eat han følger-
pa o  ene  
ljen-sem evieter, vi,1 for alltid bli merket '

vev
Altennativer eller alternativ?

ar r oss i a regne i alternatiVet
når de t ejellcier avslUtnihgen av krigen i  NO"Fge

inerasjon,,ev*kuering, kapitulasjon. ,Skulle
eet-ikke være mulig å resonmere seg litt nser
mere innpå alternabivet?

Invasjen? Neppe: De-t—er ikke lett for hoen
å 3te seg til hva Eisenhover har i sinne -
cg gedt er det for Eieehhover - men  Atet ser
iallefall ut som om han.har.tatt  direkte sikte
på Berlin eg tenker  nokså  meget på å komme
snaeeste veien dit. Den hmren  som  måtte til
for Tjenerebre  NoTege  (den.kunne ikke  være så
liten) kan nforniodohtlip bruke  med  større
u'ebytte- aldre steder. Cer  ves nekternt  på det,-
betyr det kanskje ikke så mye for de e3lierte
i øyeblikket at tyskerne står i., Norge. Fra et
miletært synspunkt er Falkenhorst vel forvert

det heye nord og gjø ikke så stor skade.
Ja, det ville faktisk vært mye verre om det
skulle lykkes Hitler å flytte ham og hans di-
visjoner'ned til forsvaret av Tyskland ei tide.

E-eakuering? Neppe: Vi må tro at Den tyske
c-erkommando har god bruk for divisjoner for
tiden. eg tenker endel på hver den kan ta dem
frae Det skulle unektelig etere interessant å
ha øret ved veggen  når  Hitler og hans genera-
ler gjør opp regnskapet for fronten i det
høye
Dot byr på visse fordeler for dem å holde

Norge: Med vår kyst i sin besittelse kan de
tyske ebåtene og det tyske fly fortsatt skape
en viss usikkerhet i Atlanterhavet og Nordis-
havetp selv om "slaget" om Atlanterhavet for-:
lengst er tapt. Vår melybden og vår svovel-
kis betyr endel f,oi tysk krigs&ndustri og Nar-
vik betyr åtskillig som skipningshavn for den
eyenske jerrreelmen. (Etterat evenskene har
lukket østersjøhavnene for fremmede skip og
forbudt sine egne å seile på Tyskland kan
Tyskland bare få malmen over Nervik.)  Visse
ulemper lle det naturligvis også føre ned
seg for'Tyskland å ha alliere flåte og fly i
Nurge hvilket ville eeere en umiddelbar følge
aeetysk evakuering.
A helde Norge krever på.den annen side noen

divisjoner, en god del skip og visse uUnngåe-
lige forsyninger til befolkningen (fer a unn-
ge at denblir desperat). Selv om en holdt
transportspørsmålet utenfoe er det mulig at
resultatet av regnestykket ville bli: ikke
evakuering. Men den-tyske overkommande ksn
ikke holde transportspørsmelet utenfor. Flyt-
ting av divisjoner fra Norge er først rg frenzt
et spersmål om skip transportskip og krigs-
skip. Det som til syvende ng sist avgjør hele
evakueringsspørsmålet fer Den tyske overkomman-
e-  - så å si på flusaklig" grunnlag - er formo-
eentlig den ting at Tyskland ikke kan avse den
flåte scm skal til for'å føre styrkene i Norge

velh  leee  tilbake til "das Reich" i løpet av
noenlunne rimelig tid. Det ser dGrfor ut som
Hitler - med eller mot sin  vilje 7  må holde
Nerge til "the bitter end": *En helt annen
sak er,  at han•fermedentlig  tel  prøve å trekke
ut  eneel tropper fra Norge tel sitt hårdt
trengte.Tyskiand. Vi må være fotsiktige ned
K se enhlet.uttrekning sem  tegri'På  at evaku-
eringeh er ferestående.

EapituIaejcpt Ja:Men hVerdan?
]_ma ze or ra er emoreen eller

ievermorgen overgir seg ned-alle sene hæret
(deriblant den i.Nerge) uteh Vilkår, nehnår
de a3Iierte arneer velter  inn  i Ty-skland fra
alle kenter, må det øyeblikk konme da Hitler-
regimen går i.oppløsning og den etganiserte
motstenden brYter zamen,:hvoretter ekkUpa-
sjonenav Tyekland.fullbyrdes i løpet av
kort tlde Krigen i Europa  er  definitivt vun-
neti Men hta med oes?. Falkenhorst ag
WebreaCht - og erboVen og hans SS-tropper -
står fremdelee i Norge; de er slått men ikke
slått ut, beseiret men ikke avvepnete Selv
omeseMMenbruddet i Tyskland.er aldri så full-
stendig, kan ikke.det forhindreeet ee tyske
troepene i Norge'har den faktiske våpenmakt
sålenge de ikke er avvepnet. HVor lengedee
vil vare før norske og allierte tropper•inn-
finner seg og avvepner tyskerne, er ikke godt
å si e vi'går ut fra at våre•nendigheter ute
skjønner at vi er utålmodige,- men det er
klart -at et ekspedisjonsknrps som skal kome
me over sjøen ieeke kan  stå der på et. blunk,e_
Vi gjør sikkert rettest i å regne  med  at-det
går flere uket før nerske og allierte trop-
per behersker landet militært. Det blir noen
spennende ukert' Vi må ha lnv til å tro at
Den tyske overkonnando i Norge, iar til vet-
tete søker formelig våpenhvila  eg  innstiller
seg på 'en disiplinert evvepning, og hjemsen-
delse. det norske folk og de
norske bjemnestyrker selvfølgelig respekteTe
våpenstillstanden,  ik ke av unnrallenhet, men
av pur egeninteresse. Vi har upppgjortee
eegnskaper med den tyske okkupaejonsmakten,
men kapitulererden, og innstller de krig-
førende gjensidig fiendtlighetene, har ikke
Vi  noen  interesse  av  å fortsette i det små.
Det kommer faktisk bare til.å gå et over ese
selv. Disiplin ogtilbakeholdeehet i denne
:situajone vitner ikke om svakhet men omver-
dighet og kløkt.
Men tyskerne er tyskeeel Selv om Den tyske

ledelse i Norge kapitulerer kan desperate
bander.bryte ut og føre ein egen krig. Og
vi kan ikke se bort fra den mulighet at den
tyske ledelsene iallefall for en tid, trosser
det faktum at'krigen er taet  nekter kapi-
tulere og tvingerede alliertetil større
nepprenskningeoperasjoner met.Norge. For oss
betyr begge deler-mere terrer, mere vileår-
lighet, effieleggelser'og heejinger. .
Dereom de, tyske deeperades fersøker seg,

Vil.de firum at detenorske folket og de
nerske hjennestyrkene er beredt. De vil få
et svar sam svir.Vi advarer deme

• vVV
Krigen mot Japan. •

regen mn apan fotegår pa sa fjerne
krigsskueplasser,at vi har vanskelig for å
fØlee ordentlig med i det som hender der
ute fra,dag til deg. Fta ve')r utkikkspOst.
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her oppe i nord  ser  det kanskje ut som om kri- hat, et pSverste skipsfartsrAd, hvor alle de

gen i øst går i temmelig langsomt tempo. _Vi - kontreherende regjeringer er representert.
hører at de allierte er gått iland på,en fty - ': Det er anledning for alle åndre nasjoner SeM
og noen uker . ellenmåneder senerefår'vic.høre ønsker det -; nåvel ellierte som nøytrale å
at de hopPer over på pn annen øygruPpe. -De-'slutte seg til Rvtalen,  soMekel gjelde  i

taljene i kampene.rekke•i ikke k-tølge-medf. 6 Måneder etter et fiendliehetene i Europa
,.11et som Jeførste  rekke gjør  det vanskelig forog østen er avsluttet.
oss er de veldige erestandenn MRn opererer med Denn avtalen nikrereet krigen føres til
der ute i-detrjerne østene Her er det.ikke "a.1.-ntningemeel---så lite tidsspille og så.ster
snakk om kilonnter og om mil, det er tusener -økOnomisering med hjelpemidlene s•m mulig.
av mil-enllem Øygrippeneei-Stillehvet. En seekidi_ge-er det i avtalen  sørget for  at alle

kan bare tenke på den ting dt'VY .Ginea er ad- land vil få anledningtil å få dekket.sine
skillig større ene StortN2skadn44 :. .•--- øyeblikkelige behov av forsyninger ogeelle

Krigen i St114Lhe~-nreg dessuteneeek kortere mellorr land er

alle måter. helt forskjellik frå Europakr. igen. unntett fra avtalene -

Juneelkrigen på Stillehavsøyene er.villere
og brutalere enn vi kan gjøre 'oss noen fore- Tysk råskab* på Hønefoss. ' •

stilling bm og denkrever langtehere av den e e er omme nn en- el nye meldinger fra

enkelte soldat enn denenekani*erte krigførin- unebagelsestilstanden pk Hønefoss. De fem

gen-i Europa. Krigen til lafids blir nødven- som ble skutt var: Redaktør Kåre Filseth,

dig71s i' stor utstrekning en kaMp mann mot Knudsen (arbeider),-oe re Vngre menn, allum,

mann, med gevær og bajonetter. Her haddelja-  ans a og eilseth, den

k

sist-e.v: :øpnniT--

panerne til begynne med oVertaket og.det den tidleektør av Rin
gik Bl d

tok tid før de amnrikanske eeldatene ble tre- Filseth fikk føst. .et skudd. 1 mavenog ble .

net i. denne epesielle kam• meteden. :Men da de liggende og jamre seg. TerekernekOm da til-

først hee2,de overvunnet de førSte be:&,Vnnervan-' bake r'g drepte.ham medtb.nye-skudd. Knudsen

skeligheter, vant de snart.overlegenhete'ikke ble skutt da han-kikk uene-gArdspleSsen for

minst takket være d6 tailrike nye våpen som ' a gi grisen sinmat. En ev cle tre andre som

elt red he bl'kk -, . e - n i
yar veeergutt ble ekutt pA veien til si.Let

ble uteksperimentert spesi 
på jungelkrigen, . . arbeide om matgenen: Og en mietet livet da

,
HVordan de allierte fik etablert herrevel-. han.inne fra byens epetek kikket ut gjennom

det til sjøss og i luften er nt av de Mest e- vinduet for å se hva detforegikk på eaten.

-i denne Helseths forretningenn-manufakturferretning,ventyrlige og dramatiske kapitler 
krigs historie. Etter Peerl HarbormAtte ble tømt for verer og stengt. Under hus-

amnrikanerne begynne etaktisk talt pk:ber bek- undersøkelsene hos private ble beholdninger
pvke og det er et eventYr hvordee de. til trosS: matvarer tatt. ' En Røde-Keirs-sj&ftør med

for at krigeekueplassene i Middnlhavet ag Eu- sykebil som Skulie bringe en dame fra Høne-

repa hedde første prioritet; allikevel på for fosb til Oslo, hvorhun skulle opereres, ble

holdsvis kort tid sikret seg en betydelig' ' arrestert. Bilen ble tatt,eg sjAfføren sit-

everlegenhet både til sjøss og i,luften. I ' ter.fremdeles. Detble arrestert ialt mere

det øyeblikk Europakrigen er avsluttet-vil - enn 300 persbner• på Hønefoss og i distrik-
- et. Av disse er det range_gårdbrukere og

de alliertes sanaede styrker kunn konsentre-
 

jordbruksarbeidere og det er eppstått-store
res mot Japan og da vil det neppe våre lenge

 

før Japans "østasiatiske imperium"'blir kfiek- * vanskeligheten  når  det gjelder innhøstnings-
arbeidet.

ket og knust.
- —

. ' '7Vv
Men før sk er skjedd, kan vi ikke begynne 4  

bygge cpp den internasjonale fredsorganisasjon Goebbels som histoelker..

som hele verden ser frem til. Freden er en s'ne u en' ege er eeler i Das ReiCh h,l..r

Goebbels nå dnog udelelig, det har iallfall denne krigen fi Utakkeeemlige oppeave å for-

lært oss. Det er derfor om å gjøre at krigen ,kiere.for-det tyske folk at krigen selvføl-

i østen fullføres så hurtig som bare mulig. . gelig kan vinnes til tross for at fiendene
alle kanter storenr trem mot og over

Planene er ferdig og i samme øyeblikk EurOta-•
rre.  

krigen er slutt, vil alle tklgjengelige styr-
Tysklends grenser dg venner og våpenfeller

ker bli sendt til østnn. Fra vår s,ide blir
taller frae.ja tildels'gåt.oVer til fienden.

det formndentlig bare spørsmål om å stille de-
G-Toebbels spil.ler nå variaejoner over temeet

ler av vkr handelsflåte tildisposisjon, ikke
alene mot-en hel verden av fiender". For-

tropper eller fly. Det er allerede truffet en
leden lød deteteøstefullt: "Aldri i vår
historie har vi kjempet i sterk, tellmessig

avtale mellom.de viktigste sjøfarende nRsjo-
 

langt overlegne koalisjoner". Løgnhalsens
ner om fordelingen av den disponible tennasje.

 

frekkhet setter ny rekord når han i sammn
Det heter i avtalen at de kontraherende regje-

 

nu .r fremhever frihetskampen i 1813 som
ringer godtar som et felles ansvar forpliktel-

. 
forbilde fontyskerne idag. '1 1813 reiste

se til å skaffe tilveie skip for alle militære
 -

som kjant i Tyskland en del 9.V . folket seg
og andre oppgaver som er nødvendig for til-

 

'mot Napoleon og:ble ogsA befridd, - takketendebringelsen ev krigeni Europa og det
 

østerreke,~e den verdenskoalisjon me
fjerne østen og for forsyninger til alle de

.d  

frigjorte orråder skvel sore for forsyninger.
Russland og England i spissen, som tyskerne

,
til do Forente Nasjoner i alminnelighet og

den gang kjempet sammen med.
e

til landområder under deres myndighet. Forde- • vVv
lingen vil lo:li foretatt av en sentrel myndig-



Llistorien onestfelens" forlis, gikk rundt og alle enbord gikk i sjøen. Fem
Etter 8et som er ITE'rkonnet i svenske avi- av dem klarte kormn seg opp ph flåten igjen

ser er det nå mulie å gi en utførlig beretning da de kom inn på smulere  vann.  Da hadde de
on Nfestfalens” forlis. Det var en torsdag årene, nen en av dem klarte å fh takmistet  
mongene  den17.  septenber„  Neetfalen  av Bree i den ene. En ahneh  ev  dem hoepet overbord

-e-.~-r67rIbt:--(5-Snit med kurs for TYskland. On-
e thOrd  ver 287 mann, derav 20-30 tyske deser-
-tØre'reog 50'norike pblitiske fanger. Av de
norske fangene var ca. 20fre Møllergt. 19,  'zer mange mel tel :l_end, men de bestemte seg

Grini. Før skipet forlot Oslo ble optiejstsk til å sette kurs rett i'noVer -
'fengene stuet sammen i bunnen av skipet, 1 til tross for at den skrøpelige flåten hvert

å..epropellergangen. Det var akkurat plass nok øyeblikk truet ned gå under. Det ver et
til-at  de kunne sitte, men omnatten når de hull i seilduken, så den lå dypt i vannet
skulle sove Vat det vanskeligere å få plass og to av nordmennene ver så utnettet at de
tdI strekke ut bena. En liten lampe  gev  et andre måtte ta tak i den for  ei helde  hodene
svaki  haIvlySI  rumr.-t og en stripe dagslys over vennet.
falt ±nn gjennon en 'ealvluke ved toppen ev Etterat d? hadde væTt 6 timer i sjden duk-

' trappen. ket det onp en svensk losbåt, som tok dem
Stemningen blant fangene var rolig og Rp- alle orbord. Den ene ev dem døde på vei til

T  tinistisk og for mange av dem vnr det sim- I!,19-rst"rlda 0v9ranstreneelseog en annen
pelthen en epplevelse å få trelcke frisk, 'here av  den ver fullstendig son livløs da de kom

igjen og svønteetter.den andre. Som ved et
under klarte han å konme'opp på flåten igjen.
De så nå genSke lyst pk'Situasjonen. Pet

 0 ,
lig sjølUft:igjen. De fikk yeere på dekk'en. Inn til Merstrend, Men etter tre timers opp-

tinees  tideeM dagen og de frydet seg oVer å. livningsforsøk.kom han til liv igjen.
se i,gjen åsenep,,.holm*ne og skjær.ene i'Osloe

'efjorden.:ne .
* Freda'e morgen ved halv 11-tiden hørte de

I Marstrend ble de reddede nordmennene inn-
kVertert hos den norske visekonsulen og hele
Merstrands befolkn'_ng ver på benene  fr'r å  hil-

plutselig et smell midtskips  or  lyset gikk se den velko emen til livet  oe  friheten igjen.

pluselig: De ble-rolig-sittonde, men et Blemster  ok  konfekt og telegrammer strømmet
par minutter senere hørte de et nytt, kreete... inn til dem. - Den fente av nordmenftene som

_

gere smell og de tenkte det ver best å komme ble reddet kom inn til Gøteborg. Han hedde

seg på dekk. Det var ikke antydning til  pae klert å konne seg omberd i en livbåt med tys-

nikk blant den, en etter en gikk de opp de kere. De disse oppdeeet et hen var nordmann,

.1.re steile treppene til dekk, Det or på ville de hive ham overbord igjen. Han foreslo

det.rene at alle fangene rekk å komre på Rt  de istedet skulle keste overbord noe av

•,dekk. Der var det iridlertid bere eenikk, deu bagasjen de hedde få ttmed seg. Under
diskusjonen dukket imidlertid en svensk jagerbefrilet ga i.ngen ordrer, enhver prøvde bare å
opp og de fikle  lkkeeiverksett sin trussel0redde'seg selv. Det er ingeh tvil om  et de•

Historien on r''qestfelen" s forlis viser ifleste ville blitt reddet hadde det w.rt sjø-
felk onbord. — et glint den tyske nente liteten. Redde seg

=mellointiden var det blåst epp kraftig oF den son ken, ver eyskernes perole. Det vil

stormen _ket stadig. De de kon opp på 'dekk; nok også bli parolen når det synkende skip

gikk bølgene høye som ,hus og skipet ru31et sen keter St-r-Tysklend går undere

faretruende i bølgene. En del  ev nordrenne- - vVer

ne hoppet overbord og kom seg opp på noen Eneståeele ree.-eedemonstresjon i Kristiansand.

edningsflåter. .Syv nerdmenn fikk tak i 1iV-  --1.—r.1,3:-,---ia---1--FF—w_ny eg -~ o,
to enestående sdree'deenonstre sjoner som harbåt. og gi k opp i den. Da var det Heinze,
senlet hele l'eeens befelkning i en verdig og-dere beryktede bøddelen fra St-tserkivet:i

Kristiansand, kom bort til dem med hevet re-
mektig pretest not eesteeoterroren, - og sen-
tidig den mest høytideliee og storstilte

Wdver og beordret dem ut av livbåten. Uten
et ord gikk de ut og Heinze og en del andre.

-hyldest til de petrioter som ble sendt i dø-

tysk.den ev tyskerne ved prestfelen"s forlis.ere kløv  oep  i den. Det ble imidlertid ., Kristiansand e- en  ev de norske byer hvor
den siste ug4erning disse tyskerne rakk å

gestapo har herjet verst. Stetserkivets
begå:'noen renutter senere brakk Nestfelen"

store, nye bygning son gectepo har tett til
i to og livbåten red tyskerne ble trukket red

_' ehovedkonter, er blitt terturkenmer. En evi.dregsuget. . .  

de mest sedi-etiske gestap-bødler, Lepiki, her
,,Den siste delen av beretningen stanrer fra

, de som,ble reddet, Det ver syv nordmenn SCM1',
her prektisert elle tortueens frykteligste
netoder p

kom seg opp på en flåte. Et par små padle-
. :', de fanger hen fikk i sin vold. -
,Hundreder ev bvens  oe  distriktets bre folk

årer var eurret fast tIl flaten og det var . er enten arreetert, fengslet, deportert el-
disse som ble deres redning. Ved hjelp av• ler flyktet. Noen er oeså skutt.
årene klarte de å holde-flåten neenlunne stø  1 Det ver derfor ikke så merkelig at det

_

1 den voldsorre sjøen. De drev enkring i et blant nfrene ved  "westfalenns forlis ver ikke
*par  tiner.  En  gang  kom  en svensk  j-s ger npp '

na
'ndre enn 6 fra heis:t1ensand, Men en vir-

like  i  merketen WV deme men kunne ikke te den  
kelig selsom hendelse var det son gjorde at

epp. Sjøen gikk rett på Pater Noster-fvret' en av dem, Th, Hultmann, kunne begraves i
utfer Marstrend, Fyret ligger på en liten fødebyen få dager etter ulykken. Han hadde
holre og rundt omkrine er det te'lrike brott. en sommerhytte i nebo'eveden Søghe, og ver .
De drev rett på brenningene og tredde de her
hadde*Iiten.sjanse til å klere seg. Flåten
bl.g båret på en bølge rett over brottene,.

,gbdt kjent der, bl,e,:bodde det i nrheten
.en, fisker som ver hns1 venn. En dager
etter ulykken var,dene'fiskeren elene ute i



sin båt på fiske ikke langt fra hytta. l]fren-
fikk se et lik som lå eg drev i vannet, og
fikk tak i det. Men hvem kan beskri-re hans

• eføl elser da han fikk se at det nettopp ver
14ket av hens gpde venn Hultman, som  ver bå-

ret avhayets strønmer hjem til Yorge og like
.inntil  sin  egen elskede hytte. Den ensomme
fiskei blottet sitt hode og slo korsets tegn

-g han husket noen ord nm at "Hans veie er
_uransakelige". Denne underlige begivenhet
lydee jo-nesten som en legende  ev Selmn Leger-
løf - ng dog er det bare den nakne virkelighet
Den døde ble  nå  bragt til Kristiensand - og

så le det en begravelse som byen  Rldri har
sett naken til. Sørgetoget strekte seg tvers
gjennom hele b',en og talte tusener. En Terdi-
gere hyl2est har ingen by gitt en tepper sønn,
To deger etter holdtes det en minnegudstjenes-
te nver de 5 andre omkenne. Den ver henlagt
til gravkapellet på kirkegården, men kepelle%
ble helt lette i den uov-erskuelige menneske-
masse sm hadde sanlet seg på kirkegården.•
En ner-gripende og stemningsmettet sørgestund

- har Kristiansand aldri opplevd.
vVv

Nv  denonstrasign ev tvsk slønenfikapt
brii4dOn 27.-e.5pT:"Wre-e7i-Wik -konvay  be-

stenao alT  t -tyske  eg  to norske lastebåter
engrepet av allierte u-båter 10 sjømil uten-
for Stevenger. Det første skip i konvoyen, en
tysk 13000 tonner, lestet med ammunisjon, fikk
en  ful:Itreffer og se nk pk 17 sekunder. Ingen
ble reddet. Kort tid etter ble alle de øvrige
skip i konvoyen truffet ev torpedoer og sank.
Den  ene  av de to norske båter var Fred Olsens
"Knute Nelson"  På  11000 tånn. Den var på vei
.nordover i bR11Rst. To torpedoer traff den
midtskies, den ene i reskinrummet, og drepte
maskinbetjeningen. Den senk  131 7 minutter.

dens  36  nenns storn besetning onkom 19.
Under arbeidet red å sette livbåtene på van-
net utspilte dt seg drnnntiske sceher.De
tyske marinesoldater som betjente bktens an-
tiluftskyts, ble grepet avpanikk og forsøkte
å trenge seg opp i de båter som var avdelt
til de norske men,kaper, cg disse ble truet
ned geveeTer til å forlete båtene„ I de b?eter
som  TeRn fikk på ve nnet truet tyskerne ogsre
med gevmrer de norske til å  ro,  men  ble  av-
vepnet av nordmenaene  og  mktte ta  sin  tørn
yed årene de ogs. Alt ielt omkom 270 nann
av konveyens besetning.

vVy

NORGES-NYTT.
T1--ot--E--sa'50Tasje på Horten. En norsk japer son ble påbegvnt i 1940 ver nå nesten helt fer-
7n-i-etWW. nan-Et-h7tT masser av venskeleigheter i forbindelse med raterialnangel.

Tyskerne har endog forsøkt å frata arbeiderne sommerferien for å få jegeten ferdig. For-,
leden fant.det sted en eksplosjon onbord og jageren sank -den indre havn. Tysketne har
nk arrestert direktøren og flere andre funksjonmrer.:7ed verftet: Men det blir ikke flere

båter av det,
vVV *

Raejoneringskortene. Det fremgår ev nj,nister erkimring i degspressen Eve. 1/5 av doe-
-1-.. -One-rTngs7OFt--S- cim Hjenmefronten beslaglae er komnet til rette. Det frengår ikke av
erklferingen hvordan dette er skjedd; mpn derson det var politiet som hadde funnet dem,
hadde olc herr Whists erklmring hatt  en  mere triurferende tone. Det er grunn.til å'tro
at det er Hjenmefronten som har sendt dem tilbe.ke, da-det har vist seg at rakthlVernel,
denne resjoneringsperiode har holdt kortene tilbake for enkelte semfUnnsgrupper el-
ler årsklesset. Det skel bli interessant å sea cm  herr. TribiSt er i stand til å innfri sitt
.1øftwom full . 13phevelse av restriksjonene-derSem resten ev kortene blir sendt

vVV •
På Grini  er  nann nådd opp i fangenunner 14.800. Der er fot tiden over 4.000 fanger,p&a.—
UrTni="fanst 1500 for mange etter plessan. Fangebelegget består av foruten reerdmenneog-,
så av russere og endre nesjoner, men den alt overveiende del er selvsagt nerdmenn.

vVv. •

Lensrann Georg Stange i Sem sem ble skutt m d søndeg  P4a  sept., hadde det ikke videre .
Han fikk  med  korte nellonrom nange varsler i form avsnå lik-

kister. Lensmannen tok øyensynlig ikke,større notis av-versIene. Neen-dager fØr skjebnen
innhentet ham, ble fru Stenge slått med forferdelse - da kon det nanlig en likkiste i full
størreIse til Stanges hjem. Fruen var alene'hjerre og mente at det ikke ver blitt bestlt .
noen likkiste; men kjøreren  som kom  med den, hevdet  at  adressen  ikke ver 43i1 å  te  feil
av. -edressen lød på lensnann Georg Stange, og derned tok han likkista av vognen,
te-boTe.. SØndag Pfl.9. ringte det på hos lensmannen, ren nå var han blitt nere forsikbig,
ng spurte.hvem det var. Det ble evert Rt det ver statspolitiet som ville snekke d.ham.
Stange lukket da Ppp, men i det sermie han viste seg i døren, fikk han 'et'skudd i hjettet
cg stupte omee Før razziaen i mars var -Stange tyskerne behjelpelig og han,har også pL
samme måte oppfyllt sine NS-plikter overfor okkupesjonsmakten til dennes sikkert fUlle
tilfredshete• vVv
Forleden ble en 19 års gutt, Arne Olsen , skutt ned ev en tyskosoldet. Toranledningen
var fØlgende: Soldaten; en maioatitanset gutten ute på Grønland og Spurte oM hen .
hadde fyrstikker. Guttan sverte ikke og gikk bere videre Gasten trakk så sin revolver
og .e.kjØt gutten ned bakfra.•

VVv
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I slutten RIT september er det foretatt IftassearrestaS.jOne-r på Frøra og Hitra.
den første  Øya  1,18 det tatt 113 mennesker, på Hitra 18, deriblant distriktslege Hognestad
og fruen. Befolkningen er dermed helt uten legehjelp`.

vVv
Ettan., .*splbs,jonen, ved.' Itongsbel-g Kanonfebrikk-arresterte tyskerne fabrikkpns NS-

direktØrJØrk pessutn tIe en Verksmekterog en tegner plus hirdens bedriftsven som
ikke hadde paSset på,

VV=7*
Quislingene føler seg mere og mere usikre0 ktter de siste likvidasjoner av angi-

vere er det jatt igangfa'St' inorg'pri'patrUljer-/isg- Ved spesielle NS som kjører
rundt i poiitiets -De "er' utstyrt med fraskiripisto1 som er ple...sert inne bljen,
mens to politimenn hopper ut av bilen dersom de ser mI.stenkelige personer på gatehjørner
e01,, De to opptrer md revolvere. Quisling våget Ikke å epptre på "jubileurnsnmøbet
Cclosseum 25, september.,

• vvv- .
.1,suidag-,25.; septeMl?.er blp, statspelltrue-bjent Torelf-Mathisen funnet død i Tfåsenveien

like ved Nordre C.Tsfav1.un,l, Vepnede ferrn sjoner NS Samas. 2-‘B d statspolitiet satte tirs-
dag norgen k 5 i,garg ei finkjemning'aV''Si-føket Sagene - Lasen All trafikk ble stanset
og husene ie nøye.,undersøkt, .

;-
v-Var

Det, er i 4en siste, tid tekV-I.grt t-år.drevis Pv pri.vatb1 ler Pa mange steder rundt
landet sapiles de på _stere samleplas"Ser og med halm . som skal tendes på når tiden

er inne,

--Tyskerne og .17ftr.e hjemlige bandItter..g,yørf frholdene usilre -på gatene ora de,gen.; -
Folk visiters.ustansalig .om.natten og det hender i a jelden at det blit bkutt •på fre-
deligeematteVandi=ere ".

vVv
Den.unge dansekererinne•Rita Tori.. hele fe Mår•bmann Moe„ cg.reclaktør Ro1f

Werner--Erihsen i'Morgenbladet er arfeStert:,, .
v  .,

Kapelimes.-ter:-.Zm Johaip.nesen_ fra':Bergen forlangte forleden bil på. s jonen .
Da han ikke hadde tjene ster3.sebevise' nektet • sjaff-øren å kjøre ..Den. rasende Joha.nnes-
sens som var sterkt beruset,løp sn vei• og kom tilbake med 8 M.rdm,enn:: SjåUøren trakk
frem be ennelsene for bilkjøring', men disse ble-evet fra ham. eg- ble s•elv •Lransper-'
tert ti9. Eirdstabens hus i den .gamle krigesko1on,

.. •- ' ,
Den ye. aits.kri:v.ning av: funkijonærer fra handel han-:',verk til arOeide,Innsats møter

god ntsE"..and-, Tfii"CleT.I;edri? -ber, vr svake og scndbo ra 1e ferle.'ngte slçp Pr er Iesult.s.tet
ble øyeblikkelig utkrivn5_ng av.en rekke funksjonmrer o rbeidere.Disse har
så godt .somesamtlige nektet,:å .r qø-te De svetke 'bed-,-iftslederne-sem e'..-rterkpm
krav cra skjemutfyllingc, har . ogsi på 'anren . rimf-..jJe at ,d.et e.ce lønner seg gi
etter..,± De fikk ongåencie,krav, on utfy1ling ri.v nye skomaer i a med . dete,ljer-be cpp:ys-,
ningei- in firmeiets nventar.  

-s1 ste angrep oå.l.yne i .Finnt.r.t k har utcver, )..,:ebyggelsen, i
Kirkei:p s Refolkningen sSITt-V'an-g-Ts-e---7e."Fu-e-r"O's,, men klet går smk t
skal 1.edb .evakueringen, Fylket.e.•-kontOrer skal 'flytte• til BØ ce eller Kare.--_juk (;)': De
ledez3.e n mister 5. SØr.Varnger mt dep." pelltipres-idcnb He1t,.-7,kog i arbei-
der på' spreng for a konuae. Ordføreren er":".11erede reistg s•-ra er-dfø,r-er, •
fungerer nå sjefen I r arbeidsfornid..1frigen, kom±sariek ledor fe•:.
kkinpfelle 'og k.';'orhenværende kemn'..nist Riic1oif Haw.-;en0 i,1e4 er i det hele tat full
oPPløsning. De ror og reiser.alt.de kan., ende1, arrestasjener b'Lant dem
cgså, fordi Q.e har lyttet på L'Ondon.:, 'Etter :det siste. bombardementet er •
vinningen helt slutt skerre arbOleVeprå-epreng ,app driftE,n men.
vil neppe'vesre mulig før innunder jul, um russel-nd ti'llater-deto da

-r-Vv -
Fra Trondheim meldes øket mm r. ogsa . em. økeb mets--;„and .fra befolkningens

siden Hjerrilie—fr - n71 -e-delsens pn:role.• r er blItt fulgt i ster ut-
strekning at p2litet,nå,holde-r,vakt o'Cre'sf borgere!e..k.;=, g e'...berpå følger bari til fylle-
arresten hvor han mk.-sitte ska'l orgex-vekb..‘ På define maten blir det
ihvertfa11 ingen hjelp r .-' • Mdtp-'derror.en- ferse-C-Ler ugså, Men Iscrerne, som
hele tiden kon,,-ekvent har nektet å møbe'. nå lkke lenger Det

Bergen-; -Ireåthvnen på •Laksevåg ,ble .angrepet av f ly L olc- ...ber et skal

store "bTann'e--:-;" • Nr.mere enkeltheter emiå,e
-
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Fra Hamar meldes at gestepo har flyttet sitt hovedkvarter fra Lillehammer til
Hamar. Det-1,--a:r---Æertendel arrestasjoner i det siste, antakelig gisseltagning. Blant de
arresterte er stortingsmann  østbye-Deglum. I Elierumelistrikteter  5 grensepolitier samt
2 sivile  arrestert. Samtlige har vært på sauejakt.

vVv
Ved Kongsvinger har tyskerne trukket atskillige styrker til byen og omegnen. Sk0-

ler og hoteTlreF 6e-Elaglagt0 Det menes at ialt 2000 mann er konmet, og nye ventes.
vVv

FRA KIRZEFRONTEN.
ytasnmt det norske mi s jons se 1 skap . -
Hovedstyret s arbeidere sender Kirkedepartementet sin protest. -

Etterat hovedstyrets funksjonserer og kontordsmer hadde nektet å gjøre tjeneste
for det kemmIsariske .styre, fikk de den siste uken i juli brev fra Kvasnes og Thunem hvier
de forsøkte å påvise at de hadde ndlagt arbeidet på "bristende forutsetninger", og at det
var helt lovstridig det de hadde gjort: De fikk krev om straks å gjeneppta arbeidet, og
fikk frist til 4. august. Ingen bøyet  seg,  Dermed tok politiet seg av saken. Skauge
og 6 åv damene ble innkalt til forhør 7. august. De  fikk valget  mellom å gjenoppta arbei-
det eller å utskrives til nasjonal arbeidsinnsats. Alle nektet,å gjenoppta arbeidet, eg
santidig ndla de protest mot å bli utskrevet til arbeidsinnnatsen. Allerede 8. aug. ble
darene kjørt til Sola flyplass til vaskeriet for tyske soldaterl

Den  P4.  august kom et skjeiii - f7E1- WF~OFMrdTS& -n-tiT-10 funksjonærer,  misjo-
nerer eg berere ved misjonsskolen med pålegg om å melde seg straks til arbeidsformidlin-
6en, - senest innen mandag 28, august. Alle nektet å godta utskrivningen. Itedenfor
å melde seg sendte de en skarp protest til Kirkedeparterentet og setdte kopi til arbeids-
formidlingen, Her heter det bl.a.:

"Men vårt arbeide fortsetter vi som før inngrepet - med gudstjenester, møter, stev-
ner, kurner Cig- s-ru'afer---aTt- er -d-e-n- enkeltes kallsgjerning. Vår egentlige arbeidsgi-
ver er nemlig det norske kristen- og misjonsfolk som står bak selskapet og gjennom dets
lovlige organer (her: det tidligere hovedstyre) har kalt oss til vår gjerning. Og dette
grunnforhold kan ikke rokkes eller endres ved et maktinnrep. Vi er her bundet av vår
samvittighet  og  vår kallsbevissthet som har sin rot i vår tre på Guds ord og er bestemt
av vår kirkes bekjennelse„".

• "Når depq-tementet ved innsettelsen av det nye komnisariske styre uttalte at dette
skulle "ivareta Det norske misjonsselsknps og misjonsfolkets sanne interesser" og resul-
tatet nå er blitt at selskapets arbeidere, som fremdeles er fUllt opptatt rd sine opp-
aaver, blir utskrevet tilet annet arbeidsformål, så stiller dette forhold departementets
foranstaltning i det rette lys."

En uke etter denne erklæring var sendt, begynte statspolitiet å ringe underskri-
verne opp i telefonen for å få dem til å møte opp. Både i telefonen og under forhør
nektet de å etterkonme orpfordringen. Politiet ville helst unngå å vekke oppmerksomhet
onkring saken og forsøkte å få dem til å gedta en rimelig ordning. Hvis de tresset ville
de kansia, bli sendt til Nord-Norge på minearbeid eller endog til Tyskland, men hvis de
nå var fornuftige ville de få bli på hjem.stedet hvor de skulle arbeide på Stavanger for-
syningsnemnds brenselslager. Statspolitiet fikk til svar at for en kristen var det ikke
først ag fremet om å gjøre å få den nildeste straff,men bare- Fe-d-OEURrie-TOF -:-
svare for sin saTtihtT Dn3T0ags mnnkle sTaspoiTiet dem tTlmØte på —
statspolitietskontor om rniddagen 1. sept. Da statspolitiet ga beskjed om at de skulle
ha arbeidsklær red, ble det svart at ingen ville møte. "Vel, De blir hentet  imorgen  i
politibi1en/" ble det da svart fra politiet. - Klokken 9  om morgenon1. september ble så
alle hentet av statspolitiet og sendt til arbeid på brenselslageret.-

Statspolitiet nedlegger taleforbud overfor prestene på Lillehammer. - Sndag
sept. s ctsmnTij TINWd7a -le -13W- 15.1"Tr: Salen var
sonellers helt full og en av de forviste prester skulle tale. Da innfant statspolitiet
seg og x dla forbud not at vedkomuende prest fikk lov til å tale. Den prest somstår fer
gudstjenestene i Banklokalet sa at nan bøyet seg for poltimakten denne gang, men at
prestene ikke kunne gi noe løfte om å etterkomme taleforbudet.

Sannsynligvis er det sokneprest Lyngaas som har vært ute. Han har jo all grunn
til å være  sjR1u  på sine rivaler i Banklokalet, dehan s4v ikke har  flere  enn sin kone
somtilhører. Og hun er enda til ikke hans kone, - men hans husholderskel

vVar
UNDER HAKEKORSET,
«rarim79-2-L--gatidig ned innførelsen av unntagelsestilstanden i Dannark oppløste tyskerne
Te -aairs .kepoliti og gikk til nassearrestasjoner av danske politinenn. Nange ble tatt,
men 5-6000 av dem gikk klar gestapos klør og er nå gått under jorden. Natten til 20.
september ble 1700 politimenn deportert til  Tyskånd.  Natten til fredng 22. septeMber
gikk det en ny transport. Danmarks Frihetsråd oppfordret om fredagen Lefelkningen til P

å delta i forebyggelsen av det kaos og den rettløshet tyskerne hadde skapt ved a oppløse
Samme dag fattet departementssjefene vedtak om å tre tilbake, men på grunn

av desperate tyske trusler og utstktene til fullstendig kaos reviderte de sitt vedtak eg
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hlö stående, Lørdag 23. september overleverte lederne r1,7 de fem politiske partier red
tidligere statsminister Vilhelm Bulal i spissen en skriftlig prøtest tIl drp Best, hvor
de forlang2e hjemsendelse av alle deporterte gjenøpprettelse av det danske ppliti.
Følgene c;'ndag ble det fra prekestolen I alk daneke kirker lest en  protest hv•r  kirken
ga ut'crykk sin "harme og smorte" over det som  haide funnet  sted. Alle  førsøk på å
danne et dansk politi er strandet.

/11nanser dr. Bestsstilling for å V :WTG  x get sVak  og  i tyske kretser  i  Kjøbenhavn
-:enter man at haa vilbli avløst som Hitlets befullmektigede representant I Danmark av
den tyske i Danmark, SS-general Panoke.

TsjeTIoakia Den slovakiske motstandsbevegelse et p•litisk ørg,nisert ved etnasjonal-
' sonrepresenterer samtlige politiske partier. Nasjenalrådet samar-
'-eider med den militære orgnnisasjon SOT11 har gjort en utmerket innsats. I de befridde
deler av Sl-vakia har nasjonalrådet overtatt administrasjonen og står i regelmessig før*
bindelse den tsjekkoslovakiske regjering i  Londen, kom den har avgitt troskapsløfte
til, Det har klart gitt uttrykk for sitt  ønske  On gjenøpprettelse RV Tsjekkisløvakia.

Pr)lene General Sosnkm7sky har fått avSkjed som øVerstk•mmanderende for den polske arlimp
-e711:----SOsnke-hbky var imot -,11e innrømnelser overfør Sovjet •g Lublinpolakkene 4g hadde
krafb av Ein høye stilling stor innflytelse. Hans avdkjed Gr derfor en  seir før den
Inje  s-rat::mnister Mikolajcyk følger, nemlig arbeide for å  konew  tiI  ferståebe i  d Sir-
jet -g de russiskvennlige polakker i den polske befrielseskordteen i  TJJblin, n får
Låpe at te kanbidra til å jevne veien tilen forståelse.

vVV
BEFRID
-:3ergia„ Uiider kong Leopons fangenskap i Tyskland er prins Chnrles valt til regent av
det  nel' eisLe.parlament„ Mlnisterpresident Pierlot h9r dannet ny regjering.

vihr
KAPITULFJET,

Eulgarias stilling cr ennå meget uklar.. Det er nå en måned sideh  Bulgfrift
-77TriVriSti.,isband, men noen overenskomst med de allierte er ennå ikke-undertegnet.

vVv.

vrTge
NØYTRAL.

Fra og med den 27. september sperret den svenske regjering utenlandsk
iTseiak territorinlfarvann og svenske haVner i og ved østersjøen. Samtidig ved-
t-k regjer;rgen at gjennomxeisevisum inntil videre ikke bevilges for reiser fra Norge
gjenn-m Sperringen av svenske territorielfarvann innabzwxer at den  tyske  skips.
fart -g .erued den tyske handel på Sverige helt opphører.

venåka Pclisfdrbundet har vedtatt en skarp protest mot depertasjonen  av sine
anske k'lleger.

Schweir- Forbundsrådet vedtok 29. september å støppe all ekspert av krigsmateriell  fra

vVv.
Alt tyder på at Finnland anstrenger seg for løyalt å oppfylle våpenstill-.

åtandsbetingelsene. Det  syn  sosialminister Fagerholm i den nydannede finske regjering
eir  uttrykk OtintervjU,  gir  håp for ået ulykkelige Vinnlands fremtidz  "Nse prek-
gram k=mer den  nye  regjering ike til å leggefrem„ og det skulle heller ikke-wre

dens•cppgave er klar: Den har'å Oppfylle våpenstillstandsoverensk=sten. jeg-
er overl:evist om at den samvittighetsfullt og ærlig kommer tilå 4enne oppgave, så
vanskelig det enn kan synes. Ingenting er enklere enn å profetere om en dyster fremtid.
Men det kan jo ikke hjelpe vårt folke Vi har å samle oss igjen til de oppgaver  som
liggor- nss .. betor jo på em forholdet mellom kontrollkemmisjonen 0g regj3-
ringen kan bli tillitsfullt og baseres på gjensidig respekt. Vi skal gå til  verket
'2esjelet- av ged Tilje oR vi harselvsagt ingen rett på forhånd. å betvile vår mot-
parts

yVv

SLUTT,PX FANGETRAWSPOHTENE TIL TYSKLANDI

Det er neppe noen'begivenhet under hele eickupasjonen sem har rystet  ass  sterkere

enn katastrfen med "Westfalen", somforliste på svenskekysten den 8..september. Ombord4

var 50 notske pelitiSke fanger. 45 nerdmenn omkem, b!,re fem ble reddet..

Danne begiVenhet blir'ikke'Mindre rystende når man tenker på de perspektiver skrt

har åpnet seg med hensyn til-tyskernas planer  med 'de politiske fangene i Norge.



trukket til ansvar.

Alle nordmenn står samlet cm dette kravet:

Ingen flere fanger skel sendes ut av landet1

t...

lig orfc,r, send.cr tyskerne orse politiske fr;nger til  yskl ryd i en tid da liver
,

" t4,n.R.sjs 'eng'es til milire form&l?

Det er i løpet av våren og -somreren' gått påfellende m nge fangetrensporter til

1\i'oen  milr be"nnelse for'disse  trn nsrortene eksisterer overhodet ikke.

transitt gjennOM SVetige er stoppet både når det 'gjelder tvske tropper, tyske sivile-•  k : « *
f' eg tsk' rateriell. Det er også slutt p "het eskotrafikken" gjennem Sverige fra Storlien

r

til skerne's1Dehov . fcr t'onnasje til rent  militære forni4l  er derfor større enn

noensinne. Samtizlig blir deres disponible tunnesje gredvis og sikkert redusert Ted de

allierte Ubt-  dg flyangrepene mot tyske konvoier  På  norskekysten.

Teansportene av norske politiske fnnger til Tysklend kan derfor bere ha 6n for-

kla- skerne samler *gisler, ,.6k bruker dem som gisler. undervetst

Hinrier, , hans SS-tropper og harisbestap o setter segutcver  al  le militære hensyn.

ycr,  eem gjelder det ikke lenger å "Anne.krien. Fcr den spiller det heller ingen rolle
, ,

Ugjeninger føyes til deM orTiL'allerede er begått. De vet at deres skjebne er
- :

. eseg:le t W(JaMe øyeblikk klafidsrederlak ,er  militært fullbyrdet. Mest mulig kaos

forerring, gjerne bergerkrig for den seks skyld; det er hva disSe historiens verste

iJnditter spekulerer

sitter idag 8000 nordmenn f ngslet Tysklend. Deray er omkring 6000 po-• .  

•
- kefuiger.  Sitteindre  tuSener i tyske konsentrasjonsleiret. HVa vil

'ee  e• -

. i'det øyebtikkeTyskind bryter samnen'?' Det'er'et  uhvggellg alvorlig

tip
g br.ennende  spør sm4l  for o  Ss  nor dnenn idag .

.1reVet nange og store offet. De  Som  er  falt i kampen og de

m sitter iede - yeke  konsentrasjonsleirene er dene'som he.r-',:;fret og lidt me st for vår

felles sak.  Hver enkelt av ose står i den dypeste gjeld tildem, hvert overgrep mot dem

cr i virkeligheten et cvergrep „mot oss.olb ng mot vårt land. Vi vet at vårt land er

ikke frikt.fr ,den daglle.po1itiske fanger har fått  sin  frihet igjen.

De-t nå ikke skle ,at.ds som ennå er Nerge nf  i krigens siste fase deporteres. • •

t.!3. Tyskland  fer, å  brukas sem.brikker i Himmlers "fredsforberedelser”. Vi vil ikke
, .

• vike t1bake for å.bruke alle de ridler vi rår over fer å hindre at dette skjer. Og

vi •kal srge fer .at enhver tysker snmer medskyldig i disse krigsforbrytelser skal bli

Det må bli slutt på fangetransportene til Tysklands

vVv.


